KLASA: 021-01/16-01/5
URBROJ: 2211/04-1-16-2
SKRAĆENI
ZAPISNIK
sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 18. srpnja 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 20,00 sati u dvorani za
sastanke Općine Konjščina, Ulica Ivice Gluhaka br. 13, Konjščina
Nazočno 11 članova Općinskog vijeća: Ivica Crneković – predsjednik Općinskog vijeća, te
članovi: Stjepan Kereša, Stjepan Curiš, Ivan Keliš, Ivan Grošek, Rajko Prugovečki, Željko
Lugarić, Ivan Sadaić, Anita Krok, Miljenko Štabek, Radovan Vidoša
Odsutni članovi: Zdenka Opačić i Mladen Majcen – opravdali izostanak
Ostali nazočni: Mirko Krznar – Općinski načelnik, Vladimir Hađina – zamjenik Općinskog
načelnika, Nevenka Benjak – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Konjščina,
Velimir Hađina – v.d. voditelja Odsjeka za financije
Brankica Pazman - zapisničarka
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – otvorio 23. sjednicu Općinskog vijeća,
pozdravio nazočne te predložio dnevni rad kao u pozivu na usvajanje.
Primjedbi niti prijedloga nije bilo te je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ prihvaćen:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 22. Sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 19. svibnja 2016. godine.
2. Rasprava o prijedlogu, te donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Konjščina u
2016. godini.
3. Rasprava o Izvješću Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta, te popis
važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Konjščina, te
provedba izbora za članove Svjeta mladih Općine Konjščina.
4. Pitanja i prijedlozi.
Točka 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine

Konjščina održane 19. svibnja 2016. godine.
Skraćeni zapisnik primljen u materijalu uz poziv.
Rasprave niti primjedbi po istom nije bilo, te je Općinsko vijeće jednoglasno sa 11
glasova „ZA“ prihvatilo Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća održane
19.05.2016.
Točka 2. Rasprava o prijedlogu, te donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine
Konjščina u 2016. Godini
Materijal je primljen uz poziv za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predao riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – istaknuo da je Povjerenstvo za priznanja prihvatilo sve
inicijative, predlože se Općinskom vijeću donošenje Odluke o dodjeli priznanja
Rasprave po predmetnom nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova
„ZA“ donijelo
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA
OPĆINE KONJŠČINA U 2016. GODINI
I.
POVELJA OPĆINE KONJŠČINA
1. UDRUGA UMIROVLJENIKA KONJŠČINA - za dugogodišnje kontinuirano djelovanje
na području unaprjeđenja kvalitete života starijih osoba i pridavanja važnosti starijem
stanovništvu
II.
PLAKETA OPĆINE KONJŠČINA
a) pojedincu – građaninu/fizičkoj osobi: za iznimna postignuća u prethodnim godinama
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1. DARKO MILIKOVIĆ, rođ. 24.07.1959., Varaždinska cesta 16, Konjščina – za zasluge
u radu i promicanju pčelarstva na području općine Konjščina, Krapinsko-zagorske
županije i šire te doprnos u razvoju i unaprjeđenju rada civilnog društva
2. DARKO ŠAVORIĆ , rođ. 12.01.1960., Pešćeno 73, Konjščina – za 100 dobrovoljnih
darivanja krvi
b) u oblasti udruga građana i društvenih djelatnosti
1. UDRUGA GROFOVIJE KONJSKI KONJŠČINA – za izniman doprinos u razvoju
posebnih projekata i programa i djelatnostima kulture i promociji Općine Konjščina
III.
ZAHVALNICA OPĆINE KONJŠČINA – dodjeljuje se za razne vidove pomoći, doprinose u
radu i stvaralaštvu, humanitarne aktivnosti, masovnost, ras s mladima, aktivnosti u
dtuštvenom životu:
a) pojedincu, građaninu/fizičkoj osobi:
1. SREČKO BRLEK, rođ. 28.06.1986., Jertovec 82, Konjščina – za likovno stvaralaštvo
na temu općine Konjščina te nesebičnu suradnju i promociju općine u zemlji i
inozemstvu
2. NEVENKA KORDEJ, rođ. 20.05.1958., Zagorska ulica 1, Konjščina – za solidarnost i
nesebično zalaganje u promicanju vrijednosti sporta u NK „Sloga“ Konjščina
3. BRANKICA HEGEDUŠ, rođ. 19.06.1953., Turnišće 89, Konjščina – za dugogodišnji
rad u zalaganje u Župnoj crkvi sv. Dominika Konjščina
4. DARKO ANTONINA, rođ. 10.12.1962., Jertovec 157 a, Konjščina – za suradnju i
informiranje građana u području poljoprivrede te organiziranja edukacije na području
općine Konjščina
5. RUDOLF KUKEC, rođ. 04.09.1962., Donji Sušobreg 69, Konjščina – za dugogodišnji
rad u Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS-u) Konjščina i aktivnosti u Mjesnom odboru
Sušobreg
6. ŽELJKO STOŠIĆ, rođ. 22.08.1948., Jelovec 1B, Konjščina – za kontinuiran i značajan
doprinos u promicanju karate sporta, KK „Konjščina
IV.
Priznanja Općine Konjščina utvrđena ovom Odlukom dodijelit će se povodom dana
obilježavanja Dana općine i Župe sv. Dominika Konjščina 08. kolovoza 2016. godine.
V.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“
Točka 3. Rasprava o Izvješću Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta, te
popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih
Općine Konjščina, te provedba izbora za članova Savjeta mladih Općine
Konjščina.
Materijal je primljen uz poziv za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predao riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – obrazložio predmetno, istaknuo da se bira 5 članova i 5
zamjenika, te da je glasovanje tajno, zaokruživanjem rednog broja ispred predloženog
kandidata
Pročelnica Nevenka Benjak – ukazala je da se prvo treba odrediti prema Izvješću Odbora za
izbor i imenovanje, a nakon toga se dijele glasački listići i glasuje.
Gosp. Miljenko Štabek – ako je sve prema kriterijima nema razloga da se ne prihvati Izvješće
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje Izvješće na glasanje.
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ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta, te popis
važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Konjščina, KLASA:
007-01/16-01/4, URBROJ: 2211/04-3-16-8 od 08.07.2016. godine.
Izvješće je sastavni dio ovog Zaključka.
Nakon donošenja zaključka prišlo se provođenju izbora. Podijeljeni su glasački listići te
su članovi Općinskog vijeća glasali zaokruživanjem rednog broja ispred predloženih kandidata.
Nakon glasovanja Odbor za izbor i imenovanje konstatirao je da je sjednici nazočno 11
članova Općinskog vijeća te da su 2 listića ostala neupotrebljena, te prišli prebrojavanju
glasova.
Nakon prebrojanih glasova Odbor za izbor i imenovanje utvrdio je prijedlog, a Općinsko
vijeće jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donijelo
ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Općine Konjščina i njihovih zamjenika
Članak 1.
Za članove Savjeta mladih Općine Konjščina i njihove zamjenike izabrani su:
1. MONIKA KEREŠA, rođ. 30.07.1988.
Zamjenica: DIJANA KRALJ, rođ. 02.05.2000.
2. NIKOLINA KROK, rođ. 21.12.1990.
Zamjenik: IVAN GUDEK, rođ. 11.11.1999.

3. IVA FERENČAK, rođ. 30.01.1993.
Zamjenica: INES BRUČIĆ, rođ. 13.12.1988.
4. JOSIP CRNEKOVIĆ, rođ.27.03.1995.
Zamjenica: MATEJA VRAGOTUK, rođ. 24.10.1994.
5. SVEN GALINA, rođ. 18.05.2000.
Zamjenik: DOMINIK KULJAK, rođ. 16.09.2000.
Članak 2.
Mandat članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika traje tri (3) godine od dana stupanja
na snagu ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Općine Konjščina www.konjscina.hr i
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Točka 4. Pitanja i prijedlozi.
I. Općinski načelnik Mirko Krznar –
1) upoznao je nazočne sa obilježavanjem Dana Općine i Župe Konjščina te naveo
događanja od 04. 08. do 09. 08 2016. - pozvao sve da se odazovu istima
2) Informirao o aktivnostima koje se provode – radovi na vodovodu Šavorići, radovi na
dionici visoke zone Crnekovići-Cerovci, pripreme za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje
krovišta društvenih domova u Turnišću, Kosovečkom, vatrogasnom domu u Jertovcu,
postavljaju se stupovi te spaja rasvjeta na groblju
- istaknuo da se nada raspisivanju natječaja za mjeru 7.4. za dječji vrtić – imamo sve
spremno
II. Gosp. Miljenko Štabek – opravdao izostanak sa svečane sjednice jer odlazi na more
Pitanja ni prijedloga više nije bilo te je sjednica završila u 20,30
Zapisničarka:
Brankica Pazman

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

