
                 
REPUBLIKA HRVATSKA  

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA HRAŠĆINA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-02/22-01/03 

URBROJ: 2140-13-01-22-02 

Trgovišće, 30.03.2022. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

7. sjednice Općinskog vijeća odrţane dana  

30.03.2022.  godine (srijeda)  

s poĉetkom u 19,30 sati u prostorijama Općinske vijećnice 

 

NAZOĈNI VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA:   

 Mikulĉić Ljubica 

 Ţunec Ţeljko  

 Kovaĉićek Milan 

 Ĉaĉko Mladen  

 Krok Zdravko  

 Klemen Zoran  

 Kovaĉiĉek Radovan 

 Darko Jertec,  

 Maja Merkaš                                                 

 

 

OSTALI NAZOĈNI:  

 Branko Tukaĉ- naĉelnik Općine Hrašćina  

 Ivana Ĉavec – proĉelnica J. upravnog odjela 

 SlaĊana Krivak – adm.raĉ.referent u Jedinstv.upr.odjelu – zapisniĉar  sjednice 

 

Predsjednica Općinskog vijeća, gĊa.Ljubica Mikulĉić pozdravila je sve prisutne i otvorila 7. sjednicu 

Općinskog vijeća, konstatirala da je sjednici prisutno svih 9 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane 

odluke i predloţila  dnevni red koji je dostavljen vijećnicima uz poziv kako slijedi: 

  

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Općinskog vijeća općine Hrašćina 

2. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za dugoroĉno kreditno zaduţenje trgovaĉkom društvu 

Zagorski vodovod d.o.o. 

3. Donošenje Odluke o sprjeĉavanju odbacivanja otpada 

4. Donošenje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Hrašćina za 2021. godinu 

5. Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podruĉju Općine Hrašćina 

za 2021. godinu   

6. Polugodišnje Izvješće o radu naĉelnika Općine Hrašćina za razdoblje od 01.07.2021-31.12.2021.  

7. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća općine Hrašćina za Općinu 

Hrašćina 

8. Razno, informacije, pitanja 

 

Budući da nije bilo primjedbi na predloţeni dnevni red, dnevni red je JEDNOGLASNO  

usvojen sa 9 glasova ZA 

 

Toĉka 1.  

Predsjednica  Općinskog vijeća gĊa. Ljubica Mikulĉić otvorila je raspravu po zapisniku sa 05. i 06. sjednice 

Općinskog vijeća koji je bio dostavljen vijećnicima uz poziv, a budući da na iste nije bilo primjedbi vijeće je 

iste JEDNOGLASNO usvojilo.  

                                 



Toĉka 2. 

Predsjednica  Općinskog vijeća gĊa. Ljubica Mikulĉić otvorila je raspravu  po Odluci o davanju 

Suglasnosti za dugoroĉno kreditno zaduţenje trgovaĉkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. koja je 

vijećnicima dostavljena uz poziv. Nakon rasprave Općinsko vijeće  sa 5 glasova ZA i 4 PROTIV donijelo 

je  

 

Odluku o davanju Suglasnosti za dugoroĉno kreditno zaduţenje trgovaĉkom društvu 

Zagorski vodovod d.o.o. 
 

Ista se  prilaţe zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 3. 

Predsjednica  Općinskog vijeća gĊa. Ljubica Mikulĉić otvorila je raspravu  po Odluci o sprjeĉavanju 

odbacivanja otpada na podruĉju općine Hrašćina koja je vijećnicima dostavljena uz poziv. Nakon 

rasprave Općinsko vijeće  je JEDNOGLASNO  donijelo  

 

Odluku o sprjeĉavanju odbacivanja otpada na podruĉju općine Hrašćina. 

 

Ista se  prilaţe zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 4.  

Predsjednica  Općinskog vijeća gĊa. Ljubica Mikulĉić otvorila je raspravu  po Izvješću o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Općine Hrašćina za 2021. godinu koje je vijećnicima dostavljena uz poziv. S 

obzirom da nije bilo primjedbi niti prijedloga  Općinsko vijeće  je JEDNOGLASNO donijelo   

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Hrašćina za 2021. godinu 

 

Isto se  prilaţe zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

 

Toĉka 5.  

Predsjednica  Općinskog vijeća gĊa. Ljubica Mikulĉić otvorila je raspravu  po Izvješću o radu davatelja 

javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podruĉju Općine Hrašćina za 2021. godinu koje je 

vijećnicima dostavljena uz poziv. Nakon rasprave Općinsko vijeće  je sa 8 glasova  ZA i 1 

SUZDRŢANIM  donijelo 

 

Zakljuĉak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

na podruĉju Općine Hrašćina za 2021. godinu 
 

Isto se  prilaţe zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 6.  

Predsjednica  Općinskog vijeća gĊa. Ljubica Mikulĉić otvorila je raspravu  po Izvješću o radu naĉelnika 

Općine Hrašćina za razdoblje od 01.07.2021-31.12.2021. koje je vijećnicima dostavljena uz poziv. 
Nakon rasprave Općinsko vijeće  je  JEDNOGLASNO donijelo   

 

Zakljuĉak o usvajanju izvješća o radu naĉelnika Općine Hrašćina za razdoblje od 01.07.2021-

31.12.2021. 
 

Isto se  prilaţe zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 7.  

Predsjednica  Općinskog vijeća gĊa. Ljubica Mikulĉić otvorila je raspravu  po Odluci o donošenju 

Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Hrašćina . S obzirom da nije bilo primjedbi niti prijedloga 

Općinsko vijeće  je JEDNOGLASNO donijelo   



 

Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća općine Hrašćina za Općinu Hrašćina  

 

Ista se  prilaţe zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

 

Cijeli tijek sjednice snimljen je tonskim zapisom koji je sastavni dio zapisnika. 

 

 

 

Završeno u 20,35 sati. 

 

 

ZAPISNIĈAR        PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

SlaĊana Krivak                                        OPĆINE HRAŠĆINA 

                             Ljubica Mikulĉić 

 


