
   
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/20-01/9 

URBROJ: 2135-03-01/20-02 

Tuhelj, 16.11.2020. 

 

ZAPISNIK 

27. sjednice Općinskog vijeća Općine Tuhelj održane dana 16. studenog 2020. godine 

elektroničkim putem – izjašnjavanjem putem e-maila 

 

 27. sjednica Općinskog vijeća održana je elektronskim putem – izjašnjavanjem putem e-

maila na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ broj 12/18 i 3/20)  i Upute Ministarstva uprave o održavanju sjednica predstavničkog 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u vrijeme epidemije virusa COVID-19 

(KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1).  

 

 Vijećnicima su poslani prijedlozi akata zajedno s pripadajućim objašnjenjima te formulari 

za glasanje koje je bilo potrebno popuniti do 16.11.2020. godine do 12,00 sati. 

 

 Općinski vijećnici poslali su svoja očitovanja na propisanim formularima:  

- Robert Romić, očitovanje poslano 11.11.2020. u 08,16 sati (mail: lipa-invest@kr.t-

com.hr); 

- Rudolf Bišćan, očitovanje poslano 12.11.2020. u 12,39 sati (mail: rudomar1@kr.t-com.hr);  

- Ljubica Iveković, očitovanje poslano 13.11.2020. u 09,12 sati (mail: 

lj.ivekovic@gmail.com);  

- Dubravko Fekeža, očitovanje poslano 13.11.2020. u 10,26 sati (mail: 

dubravko.fekeza@gmail.com); 

- Željka Kramarić, očitovanje poslano 15.11.2020. u 19,13 sati (mail: 

zeljka.kramaic@gmail.com);  

- Nikola Matečić, očitovanje poslano 15.11.2020. u 19:31 sati (mail: 

nikola.matecic@gmail.com);  

- Armando Slaviček, očitovanje poslano 15.11.2020. u 23,32 sati (mail: 

slavicek@geoskola.hr).  

- Martin Turčin, očitovanje poslano 16.11.2020. u 07,40 sati (mail: 

martinturcin@windowslive.com);  

- Mladen Mustač, očitovanje poslano 16.11.2020. u 09,29 sati (mail: 

mladenmustac@gmail.com)  

- Katarina Marić, očitovanje poslano 16.11.2020. u 10,06 sati (mail: 

mareikate1980@gmail.com);  

 

Vijećnik Valentin Kovačićek nije poslao očitovanje. 
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Tablica s očitovanjima općinskih vijećnika sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:   

    

DNEVNI RED: 

 

1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima na području Općine Tuhelj;  

2. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Tuhelj; 

3. Prijedlog Odluke o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u akademskoj 

godini 2020./2021.; 
4. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba; 

5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Tuhelj za 2020.godinu. 

 

Točka 1. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima na području Općine Tuhelj 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Potočić donesena je s 10 glasova ZA.  

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Tuhelj; 

Vijećnik Mustač iznio je prijedlog da se dopuni Odluka o uređenju prometa na području Općine 

Tuhelj. U prijedlogu je napisano sljedeće:  

  

„Predlažem i tražim da se u Odluku o uređenju prometa na području Općine Tuhelj pod Ceste sa 

prednošću prolaska  članak. 7  uvrsti: 

• Ulica Bolnička u Tuheljskim Toplicama je cesta sa prednošću prolaska u odnosu na ostale 

nerazvrstane ceste osim ulice Ljudevita Gaja 

• Ulica Antuna Mihanovića u Tuheljskim Toplicama  je cesta sa prednošću prolaska u 

odnosu na ostale nerazvrstane ceste osim ulice Ljudevita Gaja 

 

U konzultaciji s općinskim načelnikom i stručnim službama JUO usvojeno je mišljenje da je 

prijedlog opravdan te da se navedene ulice trebaju uvrstiti u odluku kao ulice s prednošću prolaska. 

 

S obzirom da je za donošenje izmjena potrebna prethodna suglasnost Policijske uprave Krapinsko 

- zagorske, na ovoj sjednici usvojit će se odluka u predloženom obliku iz materijala, a za koju je 

glasala većina vijećnika. Na sljedeću sjednicu općinskog vijeća će se, po pribavljanju gore 

spomenute suglasnosti, uvrstiti izmjene i dopune odluke koje je predložio vijećnik Mustač. 

 

Odluka o uređenju prometa na području Općine Tuhelj donesena je sa 6 glasova ZA i 4 glasa 

SUZDRŽAN. 

 

Točka 3.  

Prijedlog Odluke o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u akademskoj 

godini 2020./2021 

Vijećnici su glasali o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima koje je sastavni dio 

tablica s popisom studenata i učenika te njihovih ostvarenih bodova na natječaju.  

 

Odluka o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u akademskoj godini 2020./2021. 

donesena je s 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN. 
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Točka 4. 

Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba 

Vijećnici su glasali o prijedlogu odluke koju je pripremila Zagorska javna vatrogasna postrojba, 

a radi usklađenja sa Zakonom o vatrogastvu.  

 

Odluka o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba donesena je 

JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA. 

 

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Tuhelj za 2020.godinu 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Tuhelj za 2020.godinu donesena je s 9 glasova ZA i 1 

glasom SUZRDŽAN. 

 

 

 

 

Zapisničarka Predsjednik Općinskog vijeća 

      Katarina Špetić                   Robert Romić 

 

 


