KLASA: 021-01/17-01/15
URBROJ: 2211/04-1-17-2
SKRAĆENI ZAPISNIK
Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina održane 28. prosinca 2017. godine
(četvrtak) u Društvenom domu Sušobreg, Sušobreg, Konjščina s početkom u 19,05 sati.
Nazočno 11 članova Općinskog vijeća: Ivica Crneković- predsjednik Općinskog vijeća te
članovi: Ružica Kosovec, Ivan Keliš, Stjepan Kereša, Ankica Grošek, Rajko Prugovečki,
Ljerka Sović, Miljenko Štabek, Anita Krok, Antonio Gorički i Neven Kurtoić
Odsutni: Anita Krok- opravdano
Mladen Majcen- opravdano
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
Goran Zorc- satmbeno- komunalni referent- komunalni redar
Brankica Pazman- stručni referent za društvene djelatnosti i naplatu prihoda
Arijana Mačković- zapisničarka
Predstavnici Udruga građana s područja Općine Konjščina, predsjednici i zamjenici Vijeća
mjesnih odbora, predstavnici prosvjete.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- utvrdio kvorum i pozdravio nazočne.
Nakon toga otvorio je 9. sjednicu Općinskog vijeća te predložio Dnevni red primljen u
pozivu.
1.
2.
3.
4.

DNEVNI RED
Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 14. prosinca 2017. godine.
Rasprava i donošenje III. izmjene i dopune proračuna Općine Konjščina za 2017.
godinu
Izvješće o izdacima iz tekuće proračunske rezerve za razdoblje od 01.03. do
31.12.2017. godine, te donošenje Zaključka
Pitanja i prijedlozi

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen s 11 glasova „za“.
Točka 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine
Konjščina održane 14. prosinca 2017. godine
Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća primljen je u materijalu uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- otvara raspravu
Rasprave niti primjedbi nije bilo.
Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina prihvaćen je jednoglasno, s 11
glasova „za“.
Točka 2. Rasprava i donošenje III. izmjene i dopune proračuna Općine Konjščina za
2017. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- prijedlog Odluke primljen je u
materijalima uz poziv. Predaje riječ općinskom načelniku.

Općinski načelnik Mirko Krznar- pozdravlja prisutne članove Općinskog vijeća te goste.
Napominje kako je predloženi dnevni red formalni za zadnju sjednicu Općinskog vijeća u
2017. godini. Ukratko obrazlaže prijedlog III. izmjene proračuna za 2017. godinu te predlaže
da se isti prihvati, budući da je Proračun za 2018. godinu donesen na prošloj sjednici.
Rasprave nema, te je Općinsko vijeće sa 7 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donijelo
III. izmjenu proračuna za 2017. godinu, KLASA: 400-01/17-01/40, URBROJ: 2211/04-1-172.
Točka 3. Izvješće o izdacima iz tekuće proračunske rezerve za razdoblje od 01.03. do
31.12.2017. godine, te donošenje Zaključka.
Općinski načelnik Mirko Krznar- iz materijala je sve vidljivo. Dodatno je odobreno 800,00
kuna Udruzi poljoprivrednika „Gruda“ Konjščina za sudjelovanje na Božićnom sajmu.
Gosp. Miljenko Štabek- savate klubu Đidara iz Zaboka donirano je 1.000,00 kuna. Smatra
da bi bilo dobro da se donira savate klubu iz Donje Stubice, budući da organiziraju veliki
turnir, a i kvalitetniji je klub. Predlaže da se isto ima u vidu za ubuduće.
Općinski načelnik Mirko Krznar- savate klubu Đidara donirano je budući da općina
Konjščina nema sličan klub, a oni okupljaju velik broj mladih i ostavrili su dobre rezultate. Ta
molba je odobrena u 3. mjesecu. Pomažemo simbolično udrugama koje ne djeluju na našem
području. Također imamo mnogo zahtjeva i od drugih škola za pomoć. Do sad to nismo
prihvaćali jer stimuliramo našu djecu i našu školu.
Nakon rasprave, Općinsko vijeće je sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ donijelo
Zaključak o prihvaćanju izdataka iz tekuće proračunske rezerve za razdoblje od 01.03.
do 31.12.2017. godine, KLASA: 400-01/17-01/2, URBROJ: 2211/04-1-17-2.
.
Točka 4. Pitanja i prijedlozi
Općinski načelnik Mirko Krznar- ovo je jedna od boljih godina što se tiče izvršenja
Proračuna. Zahvaljuje na konstruktivnim raspravama u ovom sazivu Općinskog vijeća.
Nabraja prijavljenje projekte na fondove EU te razna ministarstva. Također ističe da smo
prošli na natječaju za reciklažno dvorište , te M 7.2.2 (Ulica Matije Gupca) za koju je
povećana alokacija te da je Općina Konjščina po bodovima ušla među JLS koje će dobiti
sredstva za M 7.4.1. (Dječji vrtić Konjščina). Imamo saznanja da smo prošli administrativnu
provjeru za industrijsku cestu u zoni Jertovec. Raspisan je natječaj za energetsku obnovu gdje
će se vjerojatno prijaviti restoran- centar za posjetitelje. Drugi projekti- INTERREGprekogranični projekt sa Slovenijom pod nazivom „S cvijeta na cvijet“- kuća meda u Gornjoj
Konjščini. Intencija je da do 2020. godine prijavimo i realiziramo što više projekata. Proračun
za 2018. godinu je najveć do sad. Također napominje kako se radi D 24 te je na pojedinim
dionicama stavljen i prvi sloj asfalta. Što se tiče D 540 Konjščina- Komin smo u pregovorima
da se riješi što prije. Na kraju, svima želi uspješnu i sretnu novu 2018. godinu s puno zdravlja,
sreće i ljubavi.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- zahvaljuje Općinskom načelniku na danim
informacijama. Napominje kako je ovakva sjednica i zamišljena za kraj godine da se
informacije čuju iz prve ruke. Zahvaljuje vijećnicama i vijećnicima na suradnji u ovoj godini
te napominje kako svi zajedno radimo za dobrobit općine i svih nas. Zahvalljuje svima na
dolasku u ime Općinskog vijeća te želi svima sreće, zdravlja u 2018. godini.
Drugih pitanja nije bilo te je predsjednik Općinskog vijeća zaključio 9. sjednicu u 19,35 sati i
sve pozvao na prigodni domjenak.
Zapisnik sastavila:
Arijana Mačković

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

