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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 TUHELJ 

 

KLASA: 021-05/17-01/17 

URBROJ: 2135-03/17-01/2 

Tuhelj, 08.12.2017.  

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

4. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 08. prosinca 2017. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 19,00 sati 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Katarina Marić, Robert Romić, 

Armando Slaviček, Nikolina Švigir Hohnjec, Marija Tkalec, Martin Turčin. 

Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja 

Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman 

Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO 

 Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

Nisu prisutni: vijećnici Valentin Kovačićek i Mladen Mustač. 

 

     U 19,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio sve prisutne i 

konstatirao da je prisutno 9 od 11 vijećnika, načelnik Mladen Hercigonja, zamjenica načelnika 

Veronika Kolman i djelatnici JUO.   

     Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 
1. Verifikacija zapisnika 3. sjednice Općinskog vijeća; 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 

Općinu Tuhelj;  

3. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Strategije za ostvarivanje prava i potreba 

djece na području općine Tuhelj za razdoblje 2017.-2020.g.; 
4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za 

ravnopravnost spolova;  

5. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne 

deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području 

općine Tuhelj za 2018. godinu;  

6. Razmatranje i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj 

za 2017. godinu;  

7. Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj 

za 2018. godinu; 

8. Pitanja i prijedlozi. 
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Dnevni red 4. sjednice Općinskog vijeća usvojen je u 19 sati i 1 minutu JEDNOGLASNO s 9 

glasova ZA. 

 

Točka 1. 

Verifikacija zapisnika 3. sjednice Općinskog vijeća 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je vijećnike da su ih na stolu dočekali traženi 

dokumenti o primopredaji dužnosti načelnika Općine Tuhelj. 

 Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o 

verifikaciji Zapisnika 3. sjednice Općinskog vijeća tako da formulacija u 2. odlomku točke 3. 

Zapisnika sada glasi: '' Prethodna politička pozicija (Koalicija HDZ-a) je došla do izvedbenog 

projekta dječjeg vrtića i napravila projekt groblja, sada imamo kupljeno zemljište i projekt za 

vrtić te projekt za dio groblja.'' 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj u 19 sati i 4 minute JEDNOGLASNO je s 9 glasova ZA 

verificiralo Zapisnik 3. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Tuhelj 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da je donošenje ove odluke zakonska obveza.  

 Načelnik Hercigonja objasnio je kako je novina u odnosu na prijašnje godine u tome što 

Procjenu više ne moramo slati na suglasnost u Državnu upravu za zaštitu i spašavanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 5 minuta JEDNOGLASNON s 9 glasova ZA 

donijelo Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj. 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Strategije za ostvarivanje prava i potreba 

djece na području općine Tuhelj za razdoblje 2017.-2020.g. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je da su u dokumentu pobrojane sve aktivnosti koje se 

na našem području rade s djecom.  

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na glasanje o Odluci o donošenju Strategije 

za ostvarivanje prava i potreba djece na području općine Tuhelj za razdoblje 2017.-2020.g. s 

predloženim sljedećim dopunama:  

- U točku 7.1. dodati sudjelovanje djece u radu udruga koje se bave kulturom s prigodnim 

objašnjenjem;  

- Dodati točku 7.3. DVD Tuhelj s prigodnim objašnjenjem. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 10 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA 

donijelo Odluku o donošenju Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području 

općine Tuhelj za razdoblje 2017.-2020.g.. 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za 

ravnopravnost spolova 
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Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je da Općinsko povjerenstvo za ravnopravnost 

spolova ima 5 članova, od kojih se dvoje biraju iz redova Općinskog vijeća, a troje na temelju 

prijava pristiglih na javni poziv.  

Općinski vijećnici jednoglasno su u Općinsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova 

izabrali Dubravka Fekežu i Martina Turčina. 

Vijećnica Švigir Hohnjec izvijestila je vijećnike da se u četvrtak 07.12.2017.godine sastala 

Komisija za izbor i imenovanja. Komisija je pregledala pristigle prijave i utvrdila da su pristigle 

4 prijave.  

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su u Općinsko povjerenstvo za 

ravnopravnost spolova tajnim glasanjem izabrani Snježana Romić, Pero Iveković i Dunja 

Podjaveršek.  

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 18 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA 

donijelo Odluku o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne 

deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području 

općine Tuhelj za 2018. godinu 

 

Načelnik Hercigonja objasnio je da je donošenje ove Odluke nužno kako bismo mogli 

pristupiti deratizaciji u sljedećoj godini.  

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u19 sati i 19 minuta JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA 

donijelo Odluku o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne 

mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području općine Tuhelj za 2018. godinu 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj 

za 2017. godinu 

 

Načelnik Hercigonja pojasnio je kako sustav civilne zaštite pred Općinu nameće velik broj 

administrativnih obveza te će se donošenje novih odluka nastaviti i u 2018. godini.  

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 21 minutu JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA 

donijelo Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2017. godinu. 
 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj 

za 2018. godinu 

 

Načelnik Hercigonja je pojasnio kako je sve već objašnjeno u sklopu prethodne točke. 

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 19 sati i 22 minute JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA 

donijelo Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2018. godinu. 

 

Točka 8. 

Pitanja i prijedlozi 

 

Vijećnik Slaviček postavio je upit vezan uz dinamiku radova i troškove na proširenju Novog 

groblja u Tuhlju. 
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Načelnik Hercigonja objasnio je da se planira u siječnju 2018. godine na sjednicu Općinskog 

vijeća uvrstiti donošenje odluke o kreditnom zaduženju te bi se na taj način radovi priveli kraju 

do lipnja 2018. godine. Vijećnicima će se detaljnije informacije dati uz donošenje proračuna.Cilj 

je da do 01.06.2017. godine Novo groblje ima uporabnu dozvolu i počne s korištenjem i 

prodajom grobnih mjesta. 

Načelnik Hercigonja je pojasnio kako se na Novom groblju planira napraviti potporni zid i 

dovršiti staza do vrha groblja. U narednim godinama u planu je i zamjena krovišta na mrtvačnici. 

Na Starom groblju će se otkupiti zemljište, a na groblju u Lenišću će se izgraditi nadstrešnica 

ispred mrtvačnice. 

Načelnik Hercigonja je pojasnio plan uređenja rotora u Tuheljskim Toplicama. Općina 

Tuhelj, kao članica LAG-a Zagorje – Sutla u mogućnosti je ishoditi sredstva u iznosu od oko 

200.000,00 kuna koja će biti dostupna sredinom sljedeće godine. Tim sredstvima planira se 

izgradnja fontane sa svjetlosnim efektom koji bi simbolizirao izvor tople vode od oko 1.30 

metara visine na rotoru.  

Predsjednik Općinskog vijeća izvijestio je vijećnike da je u srijedu 06.12.2017. godine 

održana prezentacija prijedloga proračuna za 2018. godinu. Dodao je kako će se u donošenju 

odluka nastojati što više prijedloga dati na javno savjetovanje putem općinske web stranice kako 

bi se osiguralo kvalitetnije donošenje odluka. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 19 sati i 38 minuta. 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća 

    

Katarina Špetić Robert Romić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


