
                    
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 
 OPĆINSKO VIJEĆE 

 TUHELJ 
 
KLASA: 021-05/15-01/1 
URBROJ: 2135-3/14-01/2 
 
Tuhelj, 02.03.2015. 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 02.03.2015. godine u prostorijama Općine 
Tuhelj s početkom u 19,00 sati 

 
Prisutni: 
Vijećnici:  
Rudolf Bišćan, Ivan Burić, Dubravko Fekeža, Veronika Kolman, Darko Medvedec, Mladen Mustač, Robert 
Romić, Snježana Romić, Armando Slaviček, Milivoj Škvorc, Zlatko Turčin 
Načelnik Općine Tuhelj: 
Renato Ilić, 
Zamjenik načelnika Općine Tuhelj: 
Mladen Hercigonja 
Djelatnica JUO-a :  
Ivana Cvetko, djelatnica Jedinstvenog upravnog odjela 
Ostali prisutni: 
Katarina Špetić, osoba na stručnom osposobljavanju 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Darko Medvedec otvorio je sjednicu, pozdravio sve prisutne i 
predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika  5. sjednice općinskog vijeća; 
2. Razmatranje te donošenje Odluke o odustajanju od rekonstrukcije zgrade škole za potrebe izgradnje dječjeg vrtića; 
3. Razmatranje te donošenje Odluke o kupnji, od RKT Župe UBDM Tuhelj, dijela zemljišta k.č.br. 2300 k.o. Tuhelj za pot-

rebe izgradnje dječjeg vrtića; 
4. Razmatranje te donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade potrebne dokumentacije za dobivanje Potvrde glav-

nog projekta izgradnje dječjeg vrtića; 
5. Razmatranje te donošenje Odluke o pokretanju postupka  izmjene potvrde glavnog projekta uređenja proširenja no-

vog groblja u Tuhlju. 
6. Razmatranje te donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade potrebne dokumentacije za dobivanje rješenja o 

izvedenom stanju doma DVD-a Tuhelj. 
7. Razmatranje te donošenje Odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti; 
8. Razmatranje te donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave komunalnog vozila za potrebe Općine Tuhelj; 
9. Razmatranje te donošenje Odluke o zaduživanju putem financijskog leasinga za nabavu komunalnog vozila; 
10. Razmatranje te donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o proračunu za 2015. godinu; 
11. Razmatranje te donošenje Odluke o komunalnom redu; 
12. Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji nekretnina i pokretnina naslijeđenih iza pokojnih Štefice i Damira Labaš; 
13. Razmatranje te donošenje Odluke o pokretanju postupaka izrade potrebne dokumentacije za dobivanje potvrde 

glavnog projekta uređenja Turističkog informativnog centra u zgradi Općine Tuhelj; 
14. Razmatranje te donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Tuhelj; 
15. Razmatranje te donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Tuhelj 
16. Razmatranje te donošenje analize razvoja zaštite i spašavanja na području Općine Tuhelj za 2014.godinu; 
17. Razmatranje te donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tuhelj u 

2015. godini; 
18. Pitanja i prijedlozi 



 
Točka 1. 

 
 

Verifikacija zapisnika  5. sjednice Općinskog vijeća 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Medvedec otvara raspravu. 
 

Nakon kraće rasprave zapisnik je verificiran sa 10 glasova  ZA i 1 SUZDRŽANIM GLASOM. 
 

Završeno: 19 sati i 42 minute 
 

Točka 2. 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o odustajanju od rekonstrukcije zgrade škole za potrebe izgradnje 
dječjeg vrtića; 

 

Nakon razmatranja prijedloga Odluke Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo je Odluku o odustajanju od 
rekonstrukcije zgrade škole za potrebe izgradnje dječjeg vrtića  sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV. 
 
Završeno: 19 sati i 56 minuta. 
 

 
Točka 3. 

 
Razmatranje te donošenje Odluke o kupnji  od RKT Župe UBDM Tuhelj, dijela zemljišta k.č.br. 2300 k.o. 

Tuhelj za potrebe izgradnje dječjeg vrtića; 

 
Nakon razmatranja prijedloga Odluke Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo je Odluku o kupnji od RKT Župe UBDM 
Tuhelj, dijela zemljišta k.č.br. 2300 k.o. Tuhelj za potrebe izgradnje dječjeg vrtića sa 7 glasova ZA i 4 glasova 
PROTIV. 
 
Završeno: 20 sati i 5 minuta 
 

Točka 4. 
 

Razmatranje te donošenje  
 

a) Odluke o pokretanju postupka izrade potrebne dokumentacije za dobivanje Potvrde glavnog  

i. projekta izgradnju dječjeg vrtića 
 

b) Odluke o postupku izrade Urbanističkog plana uređenja parcele na k.č.2300 k.o Tuhelj za potrebe iz-
gradnje dječjeg vrtića. 

 
Nakon razmatranja prijedloga Odluke Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo je odluku o pokretanju postupka izrade 
potrebne dokumentacije za dobivanje Potvrde glavnog projekta izgradnje dječjeg vrtića i Odluku o postupku izrade 
Urbanističkog plana uređenja parcele na k.č.2300 k.o Tuhelj za potrebe izgradnje dječjeg vrtića  sa  6 glasova ZA , 4 
PROTIV i 1 SUZDRŽAN. 

 
Završeno: 20 sati i 10 minuta 

 
 

Točka 5. 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade izmjena potvrde glavnog projekta 
uređenja proširenja novog groblja u Tuhlju. 

 
Nakon kraćeg načelnikovog obrazloženja, prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade izmjena potvrde glavnog 
projekta uređenja proširenja novog groblja u Tuhlju, Općinsko vijeće usvojilo je sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV I 2 SU-
ZDRŽANA. 

 
Završeno: 20 sati i 29 minuta 
 

 
 
 



Točka 6. 
 
Razmatranje te donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade potrebne dokumentacije za dobivanje 

rješenja o izvedenom stanju doma DVD-a Tuhelj. 

 
Nakon razmatranja prijedloga Odluke o pokretanju postupka izrade potrebne dokumentacije za dobivanje rješenja o 
izvedenom stanju doma DVD-a Tuhelj, Općinsko vijeće Općine Tuhelj usvojilo je JEDNOGLASNO (11 glasova). 
 

Završeno: 20 sati i 45 minuta. 
Točka 7. 

 
Razmatranje te donošenje Odluke o osnivanju vlastitog komunalnog pogona 

 
Nakon razmatranja prijedloga Odluke Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo je Odluku o osnivanju vlastitog komu-
nalnog pogona sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV. 

 
Završeno: 21 sat i 13 minuta. 

 
Točka 8. 

 
Razmatranje te donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave komunalnog vozila za potrebe Općine 

Tuhelj 
 

Nakon kraćeg načelnikovog obrazloženja prijedloga Odluke o pokretanju postupka nabave komunalnog vozila za  
potrebe Općine Tuhelj,  Općinsko vijeće donijelo je Odluku sa 6 glasova ZA i 5 PROTIV. 

 

Završeno: 21sat i 19 minuta 
 

Točka 9. 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o zaduživanju putem financijskog leasinga za nabavu komunalnog 
vozila; 

 
Nakon razmatranja prijedloga Odluke o  zaduživanju putem financijskog leasinga za nabavu komunalnog vozila, 
Općinsko vijeće Općine Tuhelj usvojilo je sa 6 glasova ZA i 5 PROTIV. 

 
Završeno: 21 sat i 15 minuta 

Točka 10. 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o proračunu za 2015. godinu; 
 

Nakon razmatranja prijedloga Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o proračunu za 2015. godinu  
Općinsko vijeće Općine Tuhelj usvojilo je sa 6 glasova ZA i 5 PROTIV. 

 

Završeno: 21 sat i 19 minuta. 
 

Točka 11. 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o komunalnom redu 
 

Nakon razmatranja prijedloga Odluke o komunalnom redu Općinsko vijeće Općine Tuhelj usvojilo je Odluku  
JEDNOGLASNO (11 glasova). 

 
Završeno: 21 sat i 42 minute. 

 
 

Točka 12. 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji nekretnina   
naslijeđenih iza pokojnih Štefice i Damira Labaša; 

 
Nakon razmatranja prijedloga Odluke o prodaji nekretnina naslijeđenih iza pokojnih Štefice i Damira Labaša, Općinsko 
vijeće Općine Tuhelj usvojilo je sa 10 glasova ZA i 1 PROTIV. 

 
Završeno: 21 sat i 49 minuta 
 
 



 
Točka 13. 

 
 
Razmatranje te donošenje Odluke o pokretanju postupaka izrade potrebne dokumentacije za dobivanje 

potvrde glavnog projekta uređenja Turističkog informativnog centra u zgradi Općine Tuhelj; 
 

Nakon razmatranja prijedloga Odluke o pokretanju postupaka izrade potrebne dokumentacije za dobivanje potvrde 
glavnog projekta uređenja Turističkog informativnog centra u zgradi Općine Tuhelj, 
Općinsko vijeće Općine Tuhelj usvojilo je JEDNOGLASNO (11 glasova). 

 
Završeno: 21 sat i 52 minute 
  
 

Točka 14. 
 

Razmatranje te donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Tuhelj 

 
 

Nakon razmatranja prijedloga Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog  
upravnog odjela Općine Tuhelj, Općinsko vijeće Općine Tuhelj usvojilo je JEDNOGLASNO (11 glasova). 

 
 
Završeno: 21 sat i 54 minute 
 
 

Točka 15. 
 

Razmatranje te donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Tuhelj. 
 

Nakon kraćeg obrazloženja vijećnice Kolman, prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih 
Općine Tuhelj, Općinsko vijeće Općine Tuhelj usvojilo je JEDNOGLASNO. 

 
Završeno: 21 sat i 57 minuta 
 
 

Točka 16. 
 

Razmatranje te donošenje analize razvoja zaštite i spašavanja na području Općine Tuhelj za 2014.g. 
 
Nakon razmatranja prijedloga za donošenje analize razvoja zaštite i spašavanja na području Općine Tuhelj za 2014.g. 
Općinsko vijeće Općine Tuhelj usvojilo je JEDNOGLASNO (10 glasova, vijećnik Mustač trenutno bio odsutan). 

 
 

Završeno: 22 sata i 1 minutu 
 
 

Točka 17. 
 

Razmatranje te donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  na području 
Općine Tuhelj u 2015. 

 
 

Nakon razmatranja prijedloga za donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  na po-
dručju Općine Tuhelj u 2015. 
Općinsko vijeće Općine Tuhelj usvojilo je JEDNOGLASNO (11 glasova). 

 
 
Završeno: 22 sata i 4 minute 
 
 
 
 

 
 



Pitanja i prijedlozi 
 
 
Pod točkom pitanja i prijedlozi vijećnici Općinskog vijeća diskutirali su o aktualnom stanju komunalnih problema i 
društvenih događaja. 
 
 
 
Završeno: 22 sata i 30 minuta 
 
 
 
Zapisničarka            Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 
 
Ivana Cvetko                          Darko Medvedec, dipl.ing. 
 


