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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 TUHELJ 

 

KLASA: 021-05/17-01/5 

URBROJ: 2135-03/17-01/2 

Tuhelj, 7. lipnja 2017. godine 

 

ZAPISNIK 

Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 7. lipnja 2017. 

godine u prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 19,00 sati 

 

Prisutni: 

Vijećnici: Rudolf Bišćan, Dubravko Fekeža, Ljubica Iveković, Valentin Kovačićek, Katarina 

Marić, Mladen Mustač, Robert Romić, Armando Slaviček, Nikolina Švigir Hohnjec, Marija 

Tkalec i Martin Turčin. 

Načelnik Općine Tuhelj: Mladen Hercigonja 

Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman 

Djelatnici JUO-a: Tomislav Tramišak, pročelnik JUO Tomislav Tramišak, pročelnik JUO 

 Ivana Cvetko Fišter, stručna suradnica JUO 

 Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

Ostali prisutni: Mirjana Valjavec i Ivanka Stanković, ovlaštene predstavnice Ureda državne 

uprave u KZŽ 

Ovlaštena predstavnica Ureda državne uprave u Krapinsko – zagorskoj županiji (u daljnjem 

tekstu: UDU) Ivanka Stanković u 19,00 sati otvorila je konstituirajuću sjednicu, pozdravila 

nazočne te im čestitala na izboru. Zamolila je pročelnika JUO Tomislava Tramišaka da 

prozove nazočne. 

Pročelnik JUO Tomislav Tramišak prozvao je nazočne i utvrdio da je sjednici nazočno 11 

vijećnika što je većina od ukupno 11 vijećnika te vijeće može donositi pravovaljane odluke. 

 

Ovlaštena predstavnica UDU Ivanka Stanković predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Izbor Mandatne komisije 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika 

- Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika 

- Svečana prisega članova Općinskog vijeća 

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja 

4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća 

5. Slobodna riječ. 

 

Ovlaštena predstavnica UDU Ivanka Stanković pozvala je prisutne vijećnike na glasanje o 

predloženom dnevnom redu. 

Dnevni red usvojen je jednoglasno s 11 glasova. 
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Točka 1. 

Izbor Mandatne komisije 

 

Ovlaštena predstavnica UDU Ivanka Stanković pozvala je prisutne da predlože članove 

Mandatne komisije. Izvijestila je vijećnike da Mandatna komisija prema Poslovniku 

Općinskog vijeća ima predsjednika i dva člana, a bira se na konstituirajućoj sjednici na 

prijedlog privremenog predsjedavatelja ili najmanje 1/3 članova. 

Vijećnik Robert Romić predložio je da predsjednica Mandatne komisije bude vijećnica 

Ljubica Iveković, a članica vijećnica Marija Tkalec. 

Vijećnik Martin Turčin predlaže da članica Mandatne komisije bude vijećnica Katarina 

Marić. 

Ovlaštena predstavnica UDU Ivanka Stanković pozvala je vijećnike na glasanje za izbor 

Ljubice Iveković za predsjednicu, a Marije Tkalec i Katarine Marić za članice Mandatne 

komisije. 

 

Mandatna komisija u sastavu predsjednica Ljubica Iveković i članice Marija Tkalec i 

Katarina Marić izabrana je jednoglasno s 11 glasova ZA. 

 

Točka 2. 

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika 

- Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika 

- Svečana prisega članova Općinskog vijeća 

 

Ovlaštena predstavnica UDU Ivanka Stanković dala je članovima Mandatne komisije pauzu 

od 10 minuta da pripreme izvješće. Nakon povratka Mandatne komisije s pauze u 19,03 sati 

pozvala je predsjednicu da podnese izvješće o rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća 

Općine Tuhelj. 

Predsjednica Mandatne komisije Ljubica Iveković podnijela je Izvješće o rezultatima izbora 

za članove Općinskog vijeća Općine Tuhelj te se konstatira da su u sastav Općinskog vijeća 

Tuhelj za mandat 2017.-2021. godine na lokalnim izborima održanim 21.05.2017 godine 

izabrani: 

 6 kandidata s liste Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP i ''Bandić Milan 365- 

Stranka rada i solidarnosti'' 

1. Mladen Hercigonja, Pristava 175 

2. Rudolf Bišćan, Sveti Križ 154 

3. Veronika Kolman, Trsteno 14 

4. Robert Romić, Tuhelj 26 

5. Ljubica Iveković, Lenišće 64 

6. Dubravko Fekeža, Sveti Križ 205 

 

- 4 kandidata s liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ i Hrvatske seljačke 

stranke HSS 

1. Martin Turčin, Trsteno 35 

2. Katarina Marić, univ.bacc.oec., Prosenik 85 

3. Armando Slaviček, dipl.ing., Tuhelj 49 

4. Valentin Kovačićek, Ulica Ljudevita Gaja 17 
 

- 1 član s liste Zagorske demokratske stranke – ZDS 

1. Mladen Mustač, Bolnička 10/1 
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 5 kandidata sa liste Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP i to:  1. Milivoj Škvorc,dipl.oecc., Pristava 94  2.  Armando  3.  4.  5.   1.  

Izabranim kandidatima Mladenu Hercigonja i Veroniki Kolman mandat miruje po Zakonu 

obzirom da su izabrani za načelnika i zamjenicu načelnika Općine Tuhelj. Temeljem 

dogovora stranke, u Općinskom vijeću:  

- Mladena Hercigonju zamjenjuje Nikolina Švigir Hohnjec, Prosenik 3 

- Veroniku Kolman zamjenjuje Marija Tkalec, Trsteno 46 

 

Mandatna komisija utvrdila je da Općinsko vijeće Općine Tuhelj sačinjavaju: 

1. Bišćan Rudolf, Sveti Križ 154 

2. Fekeža Dubravko, Sveti Križ 205 

3. Iveković Ljubica, Lenišće 64 

4. Kovačićek Valentin, Ulica Ljudevita Gaja 17 

5. Marić Katarina, Prosenik 85 

6. Mustač Mladen, Bolnička 10/1 

7. Romić Robert, Tuhelj 26 

8. Slaviček Armando, Tuhelj 49 

9. Švigir Hohnjec Nikolina, Prosenik 3 

10. Tkalec Marija, Trsteno 46 

11. Turčin Martin, Trsteno 35 

 Mandatna komisija konstatirala je da Općinsko vijeće Tuhelj sačinjavaju: 

Ovlaštena predstavnica UDU Ivanka Stanković pojasnila je prisutnim vijećnicima da se o 

Izvješću Mandatne komisije ne glasuje, nego se ono samo stavlja na znanje. Utvrdila je da je 

vijećnik Rudolf Bišćan prvi slijedeći izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše 

glasova nakon što je Mladen Hercigonja izabran za načelnika te obavlja nespojivu dužnost. 

Pozvala je vijećnika Rudolfa Bišćana da preuzme vođenje sjednice kao privremeni 

predsjedatelj.  

Vijećnik Armando Slaviček postavio je upit o izboru privremenog predsjedatelja navodeći da 

se prema Poslovniku izabire najstariji član Općinskog vijeća. Ovlaštena predstavnica UDU 

Ivanka Stanković pojasnila je da trebamo uskladiti naš Poslovnik Općinskog vijeća sa 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te da je u Zakonu propisano da 

vođenje sjednice preuzima slijedeći s kandidacijske liste. 

Privremeni predsjedatelj Rudolf Bišćan pozdravio je prisutne i pozvao ih da daju sljedeću 

prisegu: „Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Tuhelj 

obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, 

zakona i Statuta Općine Tuhelj te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike 

Hrvatske i Općine Tuhelj“ 

Nakon pročitane prisege, općinski vijećnici prozivani su abecednim redom, izjavili da prisežu 

te se potpisali uz tekst prisege. 

 

Točka 3. 

Izbor Komisije za izbor i imenovanja 

 

Ovlaštena predstavnica UDU Ivanka Stanković pojasnila je da prema Poslovniku Općinskog 

vijeća Komisija za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana, a bira se na 

konstituirajućoj sjednici na prijedlog privremenog predsjedatelja ili najmanje 1/3 članova. 

Vijećnik Robert Romić predložio je u ime vijećnika SDP-a i BM 365 za predsjednicu 

Nikolinu Švigir Hohnjec, a za člana Dubravka Fekežu. 

Vijećnik Martin Turčin predložio je u ime vijećnika HDZ-a Valentina Kovačićeka za člana. 



4 
 

Privremeni predsjedatelj Rudolf Bišćan pozvao je vijećnike na glasanje o izboru Nikoline 

Švigir Hohnjec za predsjednicu te Dubravka Fekeže i Valentina Kovačićeka za članove 

Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Komisija za izbor i imenovanja u sastavu predsjednica Nikolina Švigir Hohnjec i članovi 

Dubravko Fekeža i Valentin Kovačićek izabrana je jednoglasno s 11 glasova ZA. 

 

Privremeni predsjedatelj Rudolf Bišćan dao je pauzu od 10 minuta Komisiji za izbor i 

imenovanja da pripreme Izvješće. 

 

Točka 4. 

Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

Ovlaštena predstavnica UDU Ivanka Stanković pojasnila je da se prema Poslovniku 

Općinskog vijeća predsjednik/ca Općinskog vijeća bira na konstituirajućoj sjednici na 

prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika. Zamolila je predsjednicu 

navedene Komisije da iznese prijedlog za izbor predsjednika/ce Općinskog vijeća Općine 

Tuhelj. 

Predsjednica Komisije za izbor i imenovanja Nikolina Švigir Hohnjec predložila je da se za 

predsjednika Općinskog vijeća izabere Robert Romić. 

Vijećnik Robert Romić predložio je da se za potpredsjednike Općinskog vijeća izaberu 

Rudolf Bišćan na prijedlog SDP-a  i Martin Turčin na prijedlog HDZ-a. 

Privremeni predsjedatelj Rudolf Bišćan je nakon predloženih kandidata pozvao vijećnike na 

pojedinačno glasovanje. 

 

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Tuhelj izabran je Robert Romić jednoglasno s 11 

glasova ZA. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Robert Romić zahvalio se na izboru te se nada dobroj suradnji 

u radu. S obzirom da vijećnici nisu imali dodatnih prijedloga za izbor potpredsjednika 

Općinskog vijeća, predlaže da se pristupi pojedinačnom glasanju o izboru Rudolfa Bišćana i 

Martina Turčina za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Tuhelj. 

 

Rudolf Bišćan izabran je jednoglasno s 11 glasova ZA za potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Tuhelj. 

Martin Turčin izabran je jednoglasno s 11 glasova ZA za potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Tuhelj. 

 

Točka 5. 

Slobodna riječ 

 

Načelnik Općine Tuhelj Mladen Hercigonja pozdravio je sve prisutne i čestitao im na izboru u 

Općinsko vijeće. Izrazio je želju za zajedničkim radom za dobrobit naših mještana bez obzira 

na političke opcije i afinitete. Nastojat će u tom pravcu voditi Općinu, a Općinsko vijeće je 

velika podrška Načelniku. U svom radu bit će otvoren prema svim prijedlozima, te će se 

sukladno financijskim mogućnostima raditi na njihovom ostvarivanju. Ovom prilikom pozvao 

je prisutne da se odazovu pozivu na Dan škole koji se obilježava u OŠ Lijepa naša u Tuhlju u 

petak, 9. lipnja 2017. godine s početkom u 18,00 sati. 

Predsjednik Općinskog vijeća Robert Romić zahvalio je načelniku. 
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Vijećnik Martin Turčin pozdravio je prisutne kao najmlađi vijećnik u ovom sazivu Općinskog 

vijeća, čestita svim izabranim vijećnicima, kao i obnašateljima svih funkcija. Želio bi da se 

potisne u stranu sav negativizam te da se nastavi s daljnjim radom za dobrobit naše općine. 

Vijećnik Armando Slaviček pozvao je prisutne na samostalni koncert KUD-a Naša lipa koji 

će se održati Župnoj crkvi UBDM u subotu, 10. lipnja 2017.godine s početkom u 20,00 sati. 

Vijećnik Mladen Mustač pozdravio je prisutne ispred Zagorske demokratske stranke. Čestitao 

je svima na izboru i izrazio nadu da će suradnja biti dobra i plodonosna za Općinu te će se 

osobno zalagati da se ide u što boljem smjeru. 

Predsjednik Općinskog vijeća Robert Romić zahvalio je ovlaštenim predstavnicama UDU u 

KZŽ Mirjani Valjavec i Ivanki Stanković na dolasku. S obzirom da je u Općinsko vijeće 

izabrano 6 novih članova nada se da će se stare stvari staviti ad acta te da će se gledati 

naprijed. Čestitao je svima na borbi u kampanji, a sad nas čeka rad. Posebno je istaknuo izbor 

vijećnice Katarine Marić koja ima iskustvo u radu u Općini te je uvjeren da će nam to pomoći 

u budućem radu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je svima na dolasku i zaključio konstituirajuću 

sjednicu u 19,30 sati. 

 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća             

Katarina Špetić Robert Romić 
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