KLASA: 021-01/14-01/3
URBROJ: 2211/04-1-14-2
SKRAĆENI ZAPISNIK
Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina održane 22. srpnja 2014. godine
(utorak) u dvorani za sastanke Općine Konjščina, Ul. Ivice Gluhaka 13 s početkom u
20,05 sati.
Nazočno 11 članova Općinskog vijeća: Ivica Crneković- predsjednik Općinskog vijeća te
članovi: Ivan Keliš, Stjepan Kereša, Dario Bačanek, Ivan Grošek, Rajko Prugovečki, Milojka
Rataić, Ivan Sadaić, Miljenko Štabek, Mladen Majcen i Stjepan Curiš.
Odsutni:Anita Curiš- opravdano- G.O., Ivica Pale-opravdano
Ostali nazočni: Mirko Krznar- općinski načelnik
Vladimir Hađina- zamjenik općinskog načelnika (od 20,28 sati)
Nevenka Benjak- pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Konjščina
Arijana Mačković- zapisničarka
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković-utvrdio kvorum, pozdravio nazočne
iukazuje na dopunu dnevnog reda te daje vjećnicima nekoliko minuta da pročitaju materijal.
Dopuna dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno.
DOPUNA DNEVNOG REDA
Točka 2. a) Odluka o dopuni Odluke o priznanjima Općine Konjščina
b) Dopuna Odluke o priznanjima Općine Konjščina u 2014. godini
Nakon toga, otvorio je 10. sjednicu Općinskog vijeća, te predložio dnevni red primljen u
pozivu sa dopunom
DNEVNI RED
1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 27. lipnja 2014. godine.
2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Konjščina
u2014. godini
3. Rasprava o zahtjevu Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok za davanje suglasnosti za
kreditno zaduženje za rješavanje imovinsko- pravnih odnosa u postupcima ishođenja
dozvola za kolektorsku mrežu aglomeracije Zabok i aglomeracije Zlatar kao dio
aktivnosti za aplikaciju projekta na EU fondove
4. Pitanja i prijedlozi
Dnevni red sa dopunom jednoglasno je prihvaćen, sa 11 glasova „za“ .
Točka 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine
Konjščina održane 27. lipnja 2014. godine.
Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća primljen je u materijalu uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- otvara raspravu
Rasprave niti primjedbi nije bilo.
Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina prihvaćen je jednoglasno bez
rasprave sa 11 glasova „za“.

Točka 2.Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine
Konjščina u 2014. godini.
a) Odluka o dopuni Odluke o priznanjima Općine Konjščina
b) Dopuna Odluke o priznanjima Općine Konjščina u 2014. godini
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- materijal je primljen uz poziv. Daje riječ
predlagaču.
Općinski načelnik Mirko Krznar- obrazložio, istaknuo da svako priznanje mora imati
dignitet.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- otvara raspravu
U raspravi su sudjelovali: gđa. Milojka Rataić, gosp. Miljenko Štabek, gosp. Mladen
Majcen, gosp. Ivica Crneković, pročelnica JUO Nevenka Benjak te Općinski načelnik
Mirko Krznar.
Nakon rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo, s 11 glasova „za“
a) Odluku o dopuni Odluke o priznanjima Općine Konjščina, KLASA: 060-01/14-01/2, URBROJ:
2211/04-1-14-3
b) Dopunu Odluke o priznanjima Općine Konjščina za 2014. godinu, KLASA: 060-01/14-01/1, URBROJ:
2211/04-1-14-11.
Točka 3.Rasprava o zahtjevu Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok za davanje suglasnosti
za kreditno zaduženje za rješavanja imovinsko- pravnih odnosa u postupcima ishođenja
dozvola za kolektorsku mrežu aglomeracije Zabok i aglomeracije Zlatar kao dio
aktivnosti za aplikaciju projekta na EU fondove.
Materijal sa obrazloženjem te prijedlogom Odluke primljen je uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- predaje riječ Općinskom načelniku.
Općinski načelnik Mirko Krznar-obrazlaže te predlaže da se Odluka o davanju suglasnosti
prihvati.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- otvara raspravu
U raspravi po predmetnom sudjelovali su vijećnici: Mladen Majcen, Ivan Sadaić, Ivica
Crneković , Miljenko Štabek i Općinski načelnik Mirko Krznar- odgovarajući na pitanja
te dodatno obrazlažući predmetno.
Nakon rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je, sa 11 glasova „za“ donijelo Odluku
o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu „Zagorski vodovod“ d.o.o. za zaduživanje, KLASA:
325-01/14-01/11, URBROJ: 2211/04-1-14-3.
Točka 4. Pitanja i prijedlozi
Gosp. Mladen Majcen:
- Obzirom da je Općina Konjščina (Općinsko vijeće) donijela Odluku o Agrotehničkim
mjerama- trebalo bi prići promjeni Odluke prema novom Zakonu. Bilo je govora o
zapošljavanju poljoprivrednog redara? Što je stim?
- Postavlja pitanje oko sječe stabala i uništavanja raslinja. Zašto nema stručnjaka koji bi
odredio što se može sječi?
- Što je sa zbrinjavanjem otpada? Napominje kako eko- otok u centru Konjščine
podsjeća na smetlište. Kad će to konačno zaživjeti?

Općinski načelnik Mirko Krznar- odgovara redom
- Pitanje poljoprivrednog redara- oko toga se dosta kalkuliralo, kao i s logopedom,
otkupom dijela Komunalca itd. To pitanje će se svakako riješiti, a prijedlog je da se
javnim natječajem primi poljoprivredni redar koji bi bio prihvatljiv za više JLS.
- Sječa drveća- u naselju se sadilo svakakvo drveće. Sve je puno imele i stvara se
problem jer se kanalizacija „štopa“. Oko općinske zgrade smo morali riješiti nekoliko
stabala. Bili smo u rasadniku i dogovorili da ćemo kupiti određeni broj stabala čiji
ćemo rast moći kontrolirati.
- otpad- mi smo među prvima krenuli u projekt selektiranja otpada. Inspektor zaštite
okoliša je prezadovoljan učinjenim. Natječaj za dobivanje kanti je prošao, no, obzirom
da je bila uložena žalba, nalazi se na Državnoj komisiji. Početkom iduće godine kreće
se u nabavku kanti za selektivni otpad- svako domaćinstvo imat će 2 kante i vreću za
papir. Što se tiče eko- otoka u centru, napravilo se maksimalno što se moglo.
Postavljene su kamere, no još nema upozorenja. Morat ćemo prići izdavanju kazni.
Napominje kako je pitanje Tugonice riješeno- dogovoren je način sređivanja
imovinskih odnosa, no Županija bi trebala raspisati natječaj za sanaciju odlagališta.
Gđa. Milojka Rataić-postavlja pitanje oko pasa lutalica te da li se može urediti da vlasnici
pasa prilikom šetnje sakupljaju izmet svog psa?.
Općinski načelnik Mirko Krznar- u principu je to stvar osobne kulture. Morat ćemo početi
kažnjavati kad nekog uhvatimo-prema Odluci o komunalnom redu. Što se tiče pasa lutalicasvi znaju da JLS to zbrinjava.
Gosp. Miljenko Štabek- pitanje IPARDA u Bočadiru? Ljudi ne mogu do svojih zemljišta.
Po preuzimanju ceste bi trebalo voditi brigu da se omogući pristup zemljištu.
Što je s dionicom D-24?
Općinski načelnik Mirko Krznar- ceste su u poljoprivrednom zemljištu i trebale bi
povezivati farme u ruralnom području. Nakon dobivanja uporabne dozvole i kontrole
Agencije za plaćanja , problem ćemo riješiti bez velikih troškova. Monitoring na cestu je 7
godina.
Što se tiče D-24, natječaj je raspisan, projektirana je druga cijev i dva nogostupa ( drugog
izbora nismo imali).
Obzirom da drugih pitanja nije bilo, Općinski načelnik Mirko Krznar sve skupa pozvao je na
Prigorsko – zagorski Sejem koji se ove godine odvija kod nas, u subotu 09.08.2014. te na
Svečanu sjednicu Općinskog vijeća 08.08.2014 u 13,00 sati.
Gđa. Milojka Rataić- unaprijed se ispričava što neće biti prisutna na Svečanoj sjednici zbog
godišnjeg odmora.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković zahvaljuje i zaključuje sjednicu.
Završeno u 21,20 sati.

Predsjednik općinskog vijeća,
Ivica Crneković
Zapisnik sastavila,
Arijana Mačković

