
   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/18-01/11 

URBROJ: 2135-03-01/18-03 

Tuhelj, 31.07.2018. 

 

ZAPISNIK 

11. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 31. srpnja 2018. godine u 

prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 13,00 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 

Djelatnica JUO-a:  Katarina Špetić, administrativna tajnica JUO 

 

     U 13,00 sati predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu i predložio sljedeći Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog otpada na području Općine Tuhelj 

    

DNEVNI RED: 
 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Građenje 

građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić, 3. skupine“ 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Građenje 

građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić, 3. skupine“ 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća objasnio je vijećnicima kako je donošenje predmetne odluke 

nužno za prijavu izgradnje dječjeg vrtića na podmjeru 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Dodao je kako se u 

Jedinstvenom upravnom odjelu aktivno radi na usklađivanju projekta sa zahtjevima samog 

natječaja kako bismo ostvarili maksimalan broj bodova u kategorijama na koje možemo utjecati 

te kako bismo bili spremni za prijavu na dan otvaranja natječaja, a to je 2. kolovoza 2018. godine. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu i pozvao vijećnike na glasanje . 
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Općinsko vijeće Općine Tuhelj je u 13 sati i 20 minuta  JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA 

donijelo . Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Građenje građevine javne i 

društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić, 3. skupine“ 

 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 13 sati i 21 minutu. 

 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća  

Katarina Špetić          Robert Romić 

 

 

 

 

 

 

 


