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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 TUHELJ 

 

KLASA: 021-05/16-01/14 

URBROJ: 2135-03/16-01/2-1 

 

Tuhelj, 24. studenog 2016. 

ZAPISNIK 

 

19. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 24. studenog 2016. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 19:00 sati 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Darko Medvedec, Robert Romić, Rudolf Bišćan, Ivan Burić, Dubravko Fekeža, Veronika 

Kolman, Mladen Mustač, Snježana Romić, Armando Slaviček, Milivoj Škvorc, Zlatko Turčin 

Načelnik Općine Tuhelj: Renato Ilić 

Djelatnici JUO-a:  Tomislav Tramišak, stručni suradnik 

 Katarina Špetić, administrativni tajnik 

 

Nije prisutan: zamjenik načelnika Mladen Hercigonja 

 

          Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Darko Medvedec otvorio je 19. sjednicu Općinskog 

vijeća Općine Tuhelj u 19:01 sati,  pozdravio sve prisutne i konstatirao kako je prisutno 11 vijećnika 

Općinskog vijeća te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Prisutan je i načelnik Ilić, a nije 

prisutan zamjenik načelnika Hercigonja.  

Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da su vijećnici na kućnu adresu dobili materijale za 

održavanje sjednice, a na stolu ih je dočekala Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje za 

donošenje Odluke određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tuhelj koja 

je točka 7. predloženog dnevnog reda. 

 

          Predsjednik Općinskog vijeća predložio je usvajanje sljedećeg dnevnog reda: 

 Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Tuhelj za razdoblje 2015. – 2020. godi 

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća;  

2. Razmatranje te donošenje Odluke o dodjeli pomoći studentima i učenicima u 

akademskoj/školskoj godini 2016./2017.; 

3. Razmatranje te donošenje Odluke o sufinanciranju školske kuhinje učenicima osnovnih škola; 

4.      Razmatranje te donošenje Odluke o uspostavi Registra imovine Općine Tuhelj; 

5. Razmatranje te donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna Općine Tuhelj; 

6.  Razmatranje te donošenje Prijedloga za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru; 

7. Razmatranje te donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Tuhelj; 

8.   Pitanja i prijedlozi. 
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U 19 sati i 03 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je prihvatilo navedeni  

DNEVNI RED. 

 

Točka 1. 

 

Verifikacija zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća; 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje o 

verifikaciji Zapisnika 18. sjednice s izmjenom na strani 3. Zapisnika koja sada glasi ''Vijećnik Mustač 

dodao je kako se u stavki kopanja kanala nije našlo shodno iskopati barem jedan kanal u Tuheljskim 

Toplicama.'' 

 

U 19 sati i 06 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je verificiralo 

Zapisnik 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj 

 

Točka 2. 

 

Razmatranje te donošenje Odluke o dodjeli pomoći studentima i učenicima u 

akademskoj/školskoj godini 2016./2017. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je vijećnicima da su u materijalima dobili prijedlog 

odluke čiji je sastavni dio popis studenata i učenika koji ostvaruju pravo na dodjelu pomoći u 

akademskoj godini 2016./2017. 

 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se pod točkom 8. Dnevnog reda donese odluka o 

imenovanju komisije za izradu novog pravilnika, a da Pitanja i prijedlozi postanu točka 9. 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje o odluci s 

izmjenama u članku 3 koji sada glasi: ''Spisak studenata i učenika koji ostvaruju pravo na dodjelu 

pomoći u akademskoj/školskoj godini 2016./2017. koji će do 31.12.2016. godine zadovoljiti uvjete iz 

natječaja, imaju pravo na isplatu pomoći za upisanu tekuću godinu sastavni je dio ove Odluke''. 

  

U 19 sati i 48 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o 

dodjeli pomoći studentima i učenicima u akademskoj/školskoj godini 2016./2017. 

 

Točka 3. 

 

Razmatranje te donošenje Odluke o sufinanciranju školske kuhinje učenicima osnovnih škola 

 

Predsjednik Općinskog vijeća obrazložio je da je prijedlog odluke napravljen na temelju 

prijedloga OŠ Lijepa naša iz Tuhlja i OŠ Antuna Mihanovića iz Klanjca. O navedenim prijedlozima 

raspravljalo je Socijalno vijeće na svojoj 7. sjednici te je podržalo donošenje ove odluke. 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje. 

 

U 19 sati i 55 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o 

sufinanciranju školske kuhinje učenicima osnovnih škola prema spisku u prilogu 

 

Točka 4. 

 

Razmatranje te donošenje Odluke o uspostavi Registra imovine Općine Tuhelj 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike 

na glasanje. 

 

U 19 sati i 59 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku 

o uspostavi Registra imovine Općine Tuhelj 
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Točka 5. 

 

Razmatranje te donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju 

iz proračuna Općine Tuhelj 

 

Stručni suradnik JUO Tramišak upoznao je vijećnike da je JUO zaprimio dopis Krapinsko – 

zagorske županije u kojem se upozorava da je donošenje ove odluke zakonska obveza jedinica lokalne 

samouprave. Odlukom se pokreće postupak, a načelnik se ovlašćuje na provođenje postupka odabira. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike 

na glasanje. 

 

U 20 sati i 04 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku 

o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Tuhelj 

 

Točka 6. 

 

Razmatranje te donošenje Prijedloga za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru 

 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje. 

 

U 20 sati i 04 minute Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo  Prijedlog za 

imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru 

 

Točka 7. 

 

Razmatranje te donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Tuhelj 

 

Načelnik Ilić pojasnio je da je potrebno odrediti pravnu osobu od interesa za sustav civilne 

zaštite naše općine te je istaknuo da je potrebno da ta osoba ima kapacitete za pružanje pomoći i 

odgovarajući vozni park, a tvrtka Rudomar d.o.o. zadovoljava sve potrebne uvjete. 

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje. 

 

U 20 sati i 08 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je uz izuzeće vijećnika 

Bišćana donijelo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Tuhelj 

 

Točka 8. 

 

Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Komisije za izradu Pravilnika o kriterijima i 

postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu. 

Vijećnici su se nakon kraće rasprave složili da se formira komisija od pet članova od kojih će 

se glasovanjem na sjednici odabrati 3 člana iz redova Općinskog vijeća, a jedan član iz Savjeta mladih 

i jedan član predstavnik studenata će se odabrati na javnoj tribini koja će se održati početkom sljedeće 

godine. 

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje. 

 

U 20 sati i 11 minuta Općinsko vijeće Općine Tuhelj JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o 

osnivanju Komisije za izradu Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima 

srednjih škola i studentima 
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Točka 9. 

 

Pitanja i prijedlozi 

 

Nakon kraće rasprave u kojoj su općinski vijećnici raspravljali o tekućim pitanjima u Općini 

Tuhelj te održavanju i razvoju komunalne infrastrukture, predsjednik Općinskog vijeća zaključio je 

raspravu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je 19. sjednicu Općinskog vijeća u 21 sat i 03 

minute. 

 

 

 

 

Zapisničarka                  Predsjednik Općinskog vijeća 

 

 

 

Katarina Špetić                  Darko Medvedec, dipl. ing. 

 


