KLASA: 021-01/17-01/6
URBROJ: 2211/04-1-17-2
SKRAĆENI ZAPISNIK
Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina održane 04. srpnja 2017. godine
(utorak) u dvorani za sastanke Općine Konjščina, Ul. Ivice Gluhaka 13 s početkom u
20,00 sati.
Nazočno 12 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, Neven Kurtoić i Mladen
Majcen.
Odsutni: Martina Čopor- opravdano G.O.
Ostali nazočni: Mirko Krznar- općinski načelnik
Nevenka Benjak- pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Konjščina
Velimir Hađina- v.d. voditelja Odsjeka za financije
Goran Zorc- stambeno- komunalni referent
Arijana Mačković- zapisničarka
Odsutni: Vladimir Hađina- zamjenik općinskog načelnika- opravdano- G.O.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković-utvrdio kvorum, pozdravio nazočne te je
otvorio 2. sjednicu Općinskog vijeća.
Prije utvrđivanja Dnevnog reda primljenog u pozivu, predložio je da se iz istog izbaci Točka
3.- Rasprava te donošenje Odluke o imenovanju osobe u Nadzorni odbor Zagorskog
vodovoda d.o.o. Zabok. Daje riječ Općinskom načelniku, gosp. Mirku Krznaru da isto
obrazloži.
Općinski načelnik Mirko Krznar- obrazlaže predmetno. U prethodne 4 godine imali smo
člana Nadzornog odbora u Zagorskom vodovodu, međutim, Skupština je održana u petak, 30.
lipnja 2017. godine te su na istoj izglasani/ imenovani članovi koje je predložila većina, bez
mogućnosti predlaganja nekog drugog. Napominje kako su se Zakoni (Zakon o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o sukobu interesa) dvojako tumačili. Naime,
Prijedlog za imenovanje u Nadzorni odbor donosi Općinsko vijeće, no na Skupštini je bila
situacija da se nekim općinama (Zlatar Bistrica) priznao prijedlog Općinskog načenika. Nema
smisla raspravljati o imenovanju člana u Nadzorni odbor, budući da je Odluka na Skupštini
već donesena.
Gosp. Mladen Majcen- smatra da upravni odjel Općine Konjščina treba uputiti službeni
dopis nadležnim institucijama o tumačenju propisa budući da je Općina Konjščina jedan od
suvlasnika i u budućnosti će morati donositi pojedine Odluke.
Općinski načelnik Mirko Krznar- slaže se i napominje kako će se isto odraditi samo preko
Županijske skupštine. Zatražit će se izjašnjenje o zakonitosti.
Nakon rasprave , predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Ivica Crneković daje na usvajanje
DNEVNI RED
1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa (1.) konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
Općine Konjščina održane 05. lipnja 2017. godine.
2. Rasprava o prijedlogu, te donošenje Odluka/Zaključaka o imenovanju radnih tijela
Općine Konjščina, i to:
a) Povjerenstva za obilježavanje prigodnih datuma
b) Povjerenstva za priznanja

c)
d)
e)
f)

Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
Socijalno vijeće
Komisije za dodjelu stipendija
Komisije za kontrolu rada dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine
Konjščina- DVD Konjščina, DVD Gornja Konjščina, DVD Galovec- Krapina Selo
i DVD Jertovec.
3. Rasprava o prijedlogu, te donošenje zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa
Dječjeg vrtića Konjščina za pedagošku godinu 2017./2018.
4. Pitanja i prijedlozi
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen s 12 glasova „za“.
Točka 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa (1) konstituirajuće sjednice Općinskog
vijeća Općine Konjščina održane 05. lipnja 2017. godine.
Skraćeni zapisnik sa (1). konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća primljen je u materijalu uz
poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- otvara raspravu
Rasprave niti primjedbi nije bilo.
Zapisnik sa (1). konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina prihvaćen je bez
rasprave jednoglasno s 12 glasova „za“.
Točka 2. Rasprava o prijedlogu, te donošenje Odluka/Zaključaka o imenovanju radnih
tijela Općine Konjščina, i to:
a) Povjerenstva za obilježavanje prigodnih datuma
b) Povjerenstva za priznanja
c) Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
d) Socijalno vijeće
e) Komisije za dodjelu stipendija
f) Komisije za kontrolu rada dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine
Konjščina- DVD Konjščina, DVD Gornja Konjščina, DVD Galovec- Krapina Selo i
DVD Jertovec.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- prijedlozi za pojedino radno tijelo
primljeni su u materijalima. Otvara raspravu za:
a) Povjerenstvo za obilježavanje prigodnih datuma
Gosp. Mladen Majcen- smatra da se trebalo voditi računa da se u takva Povjerenstva
imenuje i netko iz manjine, ne mora nužno biti član općinskog vijeća. Smatra da bi to mogao
biti netko tko je proteklih godina svojim radom zaslužio da se nalazi u tom Povjerenstvu.
Općinski načelnik Mirko Krznar- u pravilu nismo ništa mijenjali. Do sada je bilo 6 članova,
a sada smo zbog bržeg rješavanja pojedinih pitanja smanjili taj broj na 5. Nemam ništa protiv
da se još netko predloži.
Gosp. Mladen Majcen predlaže gđu. Jasnu Lugarić kao 6.- og člana.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- budući da se predlagač- općinski načelnik
slaže s time da se uvrsti i 6. član, daje na glasovanje prijedlog Povjerenstva za obilježavanje
prigodnih datuma Općine Konjščina.
Općinsko vijeće Općine Konjščina jednoglasno je, s 12 glasova „za“ donijelo
Odluku o imenovanju Povjerenstva za obilježavanje prigodnih datuma Općine Konjščina,
KLASA: 021-01/17-01/7, URBROJ: 2211/04-1-17-2, u sastavu:
1. Mirko Krznar, općinski načelnik Općine Konjščina, za predsjednika

2. Vladimir Hađina, zamjenik općinskog načelnika Općine konjščina, za zamjenika
predsjednika
3. Ivica Crneković, predsjenik Općinskog vijerća Općina Konjščina, član
4. Nevenka Benjak, pročelnica JUO, članica
5. Milan Pušec, župnik župe sv.Dominika, član
6. Jasna Lugarić, članica
b) Povjerenstvo za priznanja
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- otvara raspravu.
Rasprave nema, te Općinsko vijeće Općine Konjščina jednoglasno, s 12 glasova „za“ donosi
Odluku o imenovanju Povjerenstva za priznanja Općine Konjščina, KLASA: 021-01/17-01/7,
URBROJ: 2211/04-1-17-3, u sastavu:
1. Mirko Krznar- predsjednik
2. Vladimir Hađina- zamjenik predsjednika
3. Miljenko Štabek- član
4. Ivan Kordej- član
5. Mladen Majcen- član
6. Rajko Prugovečki- član
7. Blaženka Kralj- članica
8. Marko Čepek- član
9. Martina Čopor- članica
c) Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- otvara raspravu
Gosp. Miljenko Štabek- predlaže da gosp. Antonina bude na prvom mjestu- kao predsjednik
Općinski načelnik Mirko Krznar- budući da gosp. Antonina radi u savjetodavnoj službi,
bolje je da bude u Povjerenstvu kao član.
Gosp. Mladen Majcen- pohvaljuje što se za predloženo Povjerenstvo vodilo brige o struci te
predlaže da u Povjerenstvo uđu svi predsjednici Mjesnih odbora kako pojedina mjesta/naselja
ne bi bila zakinuta.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- imamo 16 MO- a i kad bismo tome
pridružili još dodatne članove, ukupno bi bilo 20 ljudi u Povjerenstvu. To je previše.
Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Konjščina jednoglasno, s 12 glasova „za“ donosi
Odluku o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, KLASA:
021-01/17-01/7, URBROJ: 2211/04-1-17-4, u sastavu:
1. Stjepan Curiš, predsjednik
2. Zdravko Malek- Solgat, zamjenik predsjednika
3. Darko Cerovec, član
4. Dražen Mokosek, član
5. Srečko Brlek, član
6. Andrija Vlahek, član
7. Tomo Starinec, član
8. Željko Kranželić, član
9. Darko Antonina, član
d) Socijalno vijeće
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- otvara raspravu
Općinski načelnik Mirko Krznar- obrazlaže sastav. Napominje kako se ništa nije mijenjalo,
osim što se dodala gđa. Zrinka Hriberski koja je sada patronažna sestra te Nikolina Krok koja
je predsjednica Savjeta mladih Općine Konjščina i asistentica u nastavi.

Rasprave po istome nema, te Općinsko vijeće Općine Konjščina jednoglasno, s 12 glasova
„za“ donosi Odluku o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Konjščina, KLASA: 021-01/1701/7, URBROJ: 2211/04-1-17-5, u sastavu:
1. Barica Lugarić
2. Dr. Zdenka Opačić
3. Stjepan Svetec
4. Ankica Kavur
5. Ivan Kordej
6. Zrinka Hriberski
7. Nikolina Krok
e) Komisija za dodjelu stipendija Općine Konjščina
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- otvara raspravu
Gosp. Mladen Majcen- možda bi trebalo predložiti još nekoga
Općinski načelnik Mirko Krznar- slaže se. To su pitanja koja se teško rješavaju. Predlaže
da se dodaju još 2 člana.
Gosp. Mladen Majcen- predlaže gosp. Nevena Kurtoića i gosp. Radovana Vidošu
Gosp. Neven Kurtoić- smatra da broj ljudi nije bitan za donošenje kvalitetnih odluka. Svake
godine je na dodjelu stipendija bilo prigovora.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- to su kompleksna pitanja, a ljudi nisu
upoznati s kriterijima i pravilima prema kojima se dodjeljuju stipendije.
Općinski načelnik Mirko Krznar- do sada su se sve odluke donašale jednoglasno.
Materijale priprema stručna služba Jedinstvenog upravnog odjela Općine Konjščina prema
Pravilniku o stipendiranju. Nekoliko puta se napravila iznimka koju je Općinsko vijeće
prihvatilo.
Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Konjščina jednoglasno, s 12 glasova „za“ donosi
Odluku o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Općine Konjščina , KLASA: 021-01/1701/7, URBROJ: 2211/04-1-17-6, u sastavu:
1. Mirko Krznar, predsjenik
2. Vladimir Hađina, zamjenik predsjednika
3. Ivica Crneković, član
4. Anita Krok, članica
5. Nevenka Benjak, članica
6. Anita Božić, članica
7. Željko Lugarić, član
8. Neven Kurtoić, član
9. Radovan Vidoša, član
f) Komisija za kontrolu rada dobrovoljnih vatrogasnih društava na području
Općine Konjščina
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- budući da Komisija u pravilu broji 5
članova, a predloženo ih je 4, moli da se vijećnici izjasne oko još jednog člana. Otvara
raspravu.
Gosp. Miljenko Štabek- predlaže gosp. Mladena Majcena
Gosp. Mladen Majcen- ne prihvaća prijedlog. Treba razgovarati s osobom koja se planira
predložiti i vidjeti da li se s tim uopće slaže.
Gosp. Miljenko Štabek- predlaže gđu. Tamaru Prepolec- dugogodišnju blagajnicu i članicu
vatrogasnog društva Konjščina

Općinski načelnik Mirko Krznar- vodilo se računa da se zastupi svako mjesto gdje postoji
dobrovoljno vatrogasno društvo. U ovom prijedlogu jedino Jertovec nema zastupnika, a zbog
njega se i oformila Komisija.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- slaže se da sva društva moraju biti
zastupljena i predlaže gosp. Željka Lugarića
Gosp. Mladen Majcen- predlaže gosp. Tomislava Đureka. Napominje kako je njegovo
mišljenje da predsjednik DVD-a ne bi trebao biti u Komisiji.
Gosp. Stjepan Kereša- predlaže predsjednika DVD-a Jertovec, gosp. Davora Dumića
Općinski načelnik, Mirko Krznar- vodilo se računa o tome da su u Komisiji ljudi koji
razumiju tematiku vatrogastva. Slaže se s gosp. Kerešom da se Društva međusobno
kontroliraju. Samo Društvo i problematiku najbolje poznaje predsjednik. Predlaže da se
prijedlog za gosp. Dumića prihvati.
Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković daje prijedlog da se kao 5.
član u Komisiju za kontrolu rada dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine
Konjščina imenuje Davor Dumić.
Općinsko vijeće je sa 9 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ prihvatilo Davora Dumića kao 5. člana.
Nakon toga, Općinsko vijeće Općine Konjščina s 9 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donosi
Odluku o imenovanju Komisije za kontrolu rada dobrovoljnih vatrogasnih društava na
području Općine Konjščina , KLASA: 021-01/17-01/7, URBROJ: 2211/04-1-17-7, u sastavu:
1. Stjepan Kereša
2. Stjepan Curiš
3. Ivan Grošek
4. Miljenko Štabek
5. Davor Dumić
Točka 3. Rasprava o prijedlogu , te donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Plan
upisa Dječjeg vrtića Konjščina za pedagošku godinu 2017./2018.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- daje riječ Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar- Prilikom donošenja Pravilnika o upisu, prvenstvo upisa
imat će djeca s područja Općine Konjščina. Nakon toga će se prekinuti sufinanciranje boravka
u drugim Vrtićima.
Gosp. Miljenko Štabek- treba voditi brigu o izvanrednim situacijama.
Rasprave nema, te Općinsko vijeće Općine Konjščina jednoglasno, s 12 glasova „za“ donosi
Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa Dječjeg vrtića Konjščina za pedagošku godinu
2017./2018. , KLASA: 601-01/17-01/4, URBROJ: 2211/04-1-17-3.
Točka 4. Pitanja i prijedlozi
Gosp. Mladen Majcen osvrnuo se na izlaganje općinskog načelnika kod rasprave oko
imenovanja člana u Nadzorni odbor Zagorskog vodovoda, odnosno o tome kako većina uvijek
donosi konačnu Odluku. Moli da se bez obzira na stranačku pripadnost i strukturu vlasti na
Županiji i Općini, načelnik zalaže za boljitak naše općine i istočnog dijela županije općenito,
a oporba neka mu u tome da podršku i pomogne koliko može. Nakon toga postavlja pitanja
Općinskom načelniku:
1.) Sanacija udarnih rupa na cesti od Donje Batine prema Ciglenici. Možda bi se trebao
uputiti dopis ŽUC-u vezano uz isto.
2.) Groblje je u planu za uređenje. Je li u planu i proširenje centralnog prostora?

Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- napominje kako se načelnik stalno zalaže,
tj. upozorava i naglašava kako je istok županije zapostavljen. Predlaže da Općinsko vijeće o
istome donese Odluku koja će se uputiti ŽUC-u.
Gosp. Stjepan Kereša- na cesti Gornja Konjščina- Konjščina, pokraj groblja je velika rupa
koju je potrebno sanirati ili barem označiti.
Općinski načelnik Mirko Krznar- prihvaća prijedlog da Općinsko vijeće donese Odluku u
kojoj će se taksativno pobrojati sve dionice koje se moraju sanirati, s time da se isto mora
uputiti i ŽUC-u Zagrebačke županije.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković- daje prijedlog da se uputi dopis ŽUC-u za
sanaciju cesti u ime Općinskog vijeća na glasovanje.
Općinsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova „za“ prihvaća prijedlog.
Općinski načelnik Mirko Krznar- odgovara na pitanje gosp. Mladena Majcena vezano uz
groblje. Ove godine stavljena je u plan sanacija i proširenje. Sami prostor gdje se nalazi odar
u planu je da se zatvori. Ako bude sredstava u staroj mrtvačnici će se urediti WC-i te će se
tamo preseliti i održavanje groblja. Drugi dio će se prenamjeniti za potrebe arhiva Općine
Konjščina. Također se planira i daljnji otkup zemljišta za proširenje groblja prema
veterinarskoj ambulanti vlasnika Jospia Crnjca.
Gosp. Miljenko Štabek- postavlja pitanje asfaltiranja u Bočadiru te ceste od Bačaneka prema
IPARD-ovoj cesti.
Općinski načelnik Mirko Krznar- asfaltiranje kreće od sutra (05.07.2017.). Ranije nije bilo
moguće radi tehničkih problema kod izvođača. Što se tiče ceste od Bačaneka, tamo će se
napraviti kanalica kako bi voda odlazila u polje, a ne na cestu.
Gosp. Neven Kurtoić- postavlja pitanje oko produženja ceste Ivice Gluhaka oko Vrtića?
Općinski načelnik Mirko Krznar-prijavljeno je na Mjeru 7.2.2. i čeka se Odluka. Nadam se
da će se još ove godine raspisati natječaj. Procijenjena vrijednost prema troškovniku je
3.800.000, 00 kuna.
Daljnje rasprave nema te predsjednik vijeća zaključuje 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Konjščina u 21,25 sati.

Zapisnik sastavila:
Arijana Mačković

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

