KLASA: 021-01/13-01/15
URBROJ: 2211/04-1-13-2
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina, održane 21. studenog 2013. godine
(četvrtak) u dvorani za sastanke Općine Konjščina, Ulica Ivice Gluhaka br. 13, Konjščina –
sjednica sazvana po hitnom postupku
Početak u 19,00 sati
Nazočno 11 članova Općinskog vijeća: Ivica Crneković – predsjednik Općinskog vijeća,
te članovi: Stjepan Kereša, Stjepan Curiš, Ivan Grošek, Ivan Keliš, Rajko Prugovečki,
Dario Bačanek (do 21,00 sat), Ivan Sadaić, Miljenko Štabek, Anita Curiš i
Mladen Majcen, dipl.ing.agr. (do 20,25 sati)
Odsutni članovi Općinskog vijeća: mr.sc. Ivica Pale, dipl.ing.stroj. – opravdano
i Helena Jantolek - opravdano
Ostali nazočni: Mirko Krznar – Općinski načelnik – stigao na sjednicu u 19,10 sati
Vladimir Hađina – Zamjenik Općinskog načelnika,
Nevenka Benjak – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Konjščina
Sandra Galina – predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konjščina
Lidija Poštek – ravnateljica Dječjeg vrtića Konjščina
Brankica Pazman - zapisničarka
Prije početka same sjednice nazočnima su podijeljeni materijali
- sa sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konjščina održane 18.11.2013. godine
- za prijedlog dopune dnevnog reda – prijedlog Odluke, KLASA: 302-01/12-01/6
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – otvorio 6. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravio
nazočne, istaknuo da sjednici prisustvuju predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konjščina
Sandra Galina i ravnateljica Dječjeg vrtića Lidija Poštek, a Općinski načelnik će stići s malim
zakašnjenjem za 10-tak minuta
- predlaže da se krene sa sjednicom, te predlaže dopunu dnevnog reda jednom točkom i
to:
Točka 3. Donošenje Odluke o obavljanju poslova prikupljanja mješovitog i biorazgradivog
komunalnog otpada – daje isti na glasanje
Dopuna dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno.
Nakon istog daje Dnevni red sa dopunom na glasanje, te je isti jednoglasno prihvaćen.
DNEVNI RED
1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 11. listopada 2013. godine.
2. Rasprava o prijedlozima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konjščina o:
- Statutu Dječjeg vrtića Konjščina i
- Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Konjščina,
te davanje suglasnosti na iste.
3. Donošenje Odluke o obavljanju poslova prikupljanja mješovitog i biorazgradivog
komunalnog otpada.
4. Pitanja i prijedlozi.
TOČKA 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine
Konjščina održane 11. listopada 2013. godine.
Skraćeni zapisnik primljen je u materijalu uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – otvara raspravu
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listopada 2013. godine prihvaćen jednoglasno bez primjedbi.
TOČKA 2. Rasprava o prijedlozima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konjščina o:
- Statutu Dječjeg vrtića Konjščina i
- Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Konjščina,
te davanje suglasnosti na iste.
Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Konjščina i Pravilnika primljeni su uz poziv, a na samoj
sjednici primljene su Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga donijete na sjednici Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Konjščina održanoj 18.11.2013.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – ukazuje da je u popratnom dopisu za
Općinsko vijeće bilo navedeno da će se eventualne izmjene prijedloga iznijeti na samoj sjednici, te
daje 10-tak minuta da viječnici pročitaju materijal primljen prije početka sjednice
- u 19,15 sati nastavlja sa sjednicom te ukazuje da se o svakom od akta glasa posebno
- vezano za Statut dječjeg vrtića Konjščina – čita predložene izmjene sa sjednice Upravnog
vijeća dječjeg vrtića Konjščina
- daje riječ Općinskom načelniku Mirku Krznaru
Općinski načelnik Mirko Krznar – pozdravlja nazočne, ispričava se što kasni te što je sjednica
sazvana po hitnom postupku - obrazlaže razloge
- slaže se sa izmjenama predloženim na Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Konjščina te
predlaže da se tekst Statuta sa izmjenama usvoji.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – otvara raspravu
Gđa. Sandra Galina – predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konjščina – pozdravlja sve –
zahvaljuje što su prijedlozi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića uzeti na razmatranje
Rasprave po prijedlogu Statuta te izmjenama nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno
donijelo
ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost na STATUT DJEČJEG VRTIĆA KONJŠČINA, KLASA: 601-01/13-0108, URBROJ: 2211/04-341-13-5 od 18. studenog 2013. godine.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
Nadalje, Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković - ukazuje na izmjene i dopune kod
prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Konjščina – čita
predložene izmjene, ukazuje na prijedlog promjena kod uvjeta radnog mjesta tajnik/računovođa, te
ostale promjene koje se predlažu te daje riječ Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar - obrazložio da je na sjednici Upravnog vijeća bio sporan
prijedlog stručne spreme za tajnika/računovođu, te obrazložio predmetno
- predlaže da se za radno mjesto tajnik/računovođa stave uvjeti kao i u dosadašnjem
Pravilniku, a to je srednja stručna sprema i viša stručna sprema, a ne prema prijedlogu Upravnog
vijeća viša i visoka stručna sprema
Predsjednik Općinskog vijeća Ivice Crneković – otvara raspravu
U raspravi po predmetnom sudjelovali su:
Gosp. Mladen Majcen i gosp. Miljenko Štabek – smatraju da je za to radno mjesto potrebna
viša ili visoka stručna sprema
gđa. Lidija Poštek, ravnateljica DV - smatra da administrativno-računovodstveni djelatnik sa
srednjom sručnom spremom ne može raditi završni račun Dječjeg vrtića
Gosp. Mirko Krznar – ne slaže se s mišljenjem ravnateljice te ukazuje da su u dosadašnjem
Pravilniku bili navedeni uvjeti SSS, VŠS i VSS te 3 godine radnog iskustva
- materijale koje ste primili uz poziv izradio je Dječji vrtić i mi nismo imali utjecaj, a na
Upravnom vijeću tražio sam objašnjenje u vezi predmetnog - ostajem kod svoj prijedloga
Gosp. Ivan Sadaić – podržao bih da ostane viša i visoka stručna sprema
- traži objašnjene za radno mjesto „domar-ložač“ – do sada nismo imali domara
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do nepravilnosti - Upravno vijeće Dječejg vrtića će procjeniti da li će biti zapošljavanja
Gosp. Mladen Majcen – pita predsjednicu Upravnog vijeća Sandru Galina da li je odluka
Upravnog vijeća bila jednoglasna,
Gđa. Sandra Galina – sa 4 glasa „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ prihvaćen je prijedlog kakav ste primili
prije početka sjednice – Vi ste tu koji možete to promijeniti
Gđa. Anita Curiš – pita gđu Benjak u vezi Pravilnika Ministarstva donijetog 1997. godine – u
njemu piše da može biti VŠS i VSS
Gđa. Nevenka Benjak – odgovorila – Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i
stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN 133/97) još je uvijek važeći –
Članak 8. - Ostali zaposlenici u dječjem vrtiću trebaju imati slijedeći stupanj i vrstu stručne spreme
Tajnik – VSS, diplomirani pravnik, VŠS, upravni pravnik
Administrativno-računovodstveni djelatnik – SSS, ekonomskog smjera
- nadalje, obrazložila da radno mjesto tajnik/računovođa nije izmišljeno već je kod samog
odvajanja vrtića od Osnovne škole Konjščina u Ministarstvo dostavljen Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu Dječjeg vrtića Konjščina i na isti su dobivene sve suglasnosti
U diskusiju su se ponovno uključili viječnici Miljenko Štabek, Ivica Crneković i Mladen
Majcen te Općinski načelnik istaknuvši da ostaje kod svog prijedloga.
Nakon istog, Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković daje prijedlog Općinskog
načelnika na glasanje.
Općinsko vijeće je većinom glasova i to: 7 glasova „ZA“
4 glasa „PROTIV“ donijelo
ZAKLJUČAK, KLASA: 601-01/13-01/06, URBROJ: 2211/04-341-13-7 od 21. studenog 2013. isti je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika.
Gosp. Mladen Majcen – predlaže da predsjednica Upravnog vijeća i ravnateljica Dječjeg vrtića
Konjščina ostanu na sjednici - pod točkom Pitanja i prijedlozi postavio bi pitanja
Gđa. Sandra Galina, predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konjščina - zahvaljuje, iznosi
da ne bi ostala na sjednici te da se upit može poslati Upravnom vijeću i dostavit će se odgovor
U raspravi po istom sudjelovali su gosp. Ivica Crneković, gđa. Sandra Galina, gđa. Lidija
Poštek i pročelnica Nevenka Benjak koja je ukazala da bi trebalo dati na glasanje izmjenu dnevnog
reda
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – ukazuje da nastavljamo prema utvrđenom
dnevnom redu
Nakon istog, gđa. Sandra Galina se zahvalila i otišla sa sjednice u 20,25 sati, a nakon
njenog izlaska sjednicu napušta gosp. Mladen Majcen, član Općinskog vijeća te ravnateljica
Dječjeg vrtića Lidija Poštek.
TOČKA 3. Donošenje Odluke o obavljanju poslova prikupljanja mješovitog i biorazgradivog
komunalnog otpada.
Ova točka uvrštena je kao dopuna dnevnog reda te je prijedlog Odluke za istu primljen
prije početka same sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje riječ Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar - obrazložio hitnost donošenja ovakve odluke
- da se zaštiti Komunalac Konjščina i područje na koje Komunalac odlaže otpad – uspjeli smo
usuglasiti jedinice lokalne samouprave iz kojih Komunalac odvozi otpad i Općinu Mihovljan kod
koje to vrši EKO-FLOR da se uključe
- Općina Konjščina prodala bi svakoj od JLS 1% udjela
- mi ćemo imati reciklažno dvorište u dvorištu Komunalca Konjščina, a na „Maloj lasači“ biti će
kompostana i selekcija bio mase.
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Gosp. Ivan Sadaić – imali smo prijedlog o razvrstavanju otpada u Tugonici, a sada je prijedlog
reciklažnog dvorišta i kompostane na „Maloj lasači“
- ove JLS su imale veće udjele u Komunalcu Konjščina pa su prodale svoje udjele, zašto bi sada
kupovali – sve je na bazi dogovora - nemamo pismeno
Općinski načelnik Mirko Krznar – promjenama u Fondu zaštite okoliša došlo je do promjene
strategije o opadu - predlaže se razvrstavanja otpada na kućnom pragu, te sufinanciranje od
strane Fonda do 40% cijene kante (60% snosio bi Komunalac)
Gosp. Miljenko Štabek – postavlja pitanja u vezi otpada koji se ne reciklira, naših interesa da
prodamo 1% udjela, te interesa drugih JLS i garancije da neće poslove zbrinjavanja otpada putem
natječaja predati drugom ponuditelju
Općinski načelnik Mirko Krznar – otpad koji se ne reciklira odvozi se na deponij
- naš je interes očuvanje i razvijanje tvrtke Komunalac Konjščina, zapošljavanje ljudi na našem
području, a potpisivanjem Društvenog ugovora i Sporazuma sve JLS poslove zbrinjavanja
povjeravaju Komunalcu
Pročelnica Nevenka Benjak – pročitala tekst Zakona o gospodarenju otpada te ukazala da Zakon
daje nekoliko mogućnosti na koji se način mogu obavljati djelatnosti gospodarenja otpadom –
određeni su rokovi i kaznene odredbe
Gosp. Miljenko Štabek – sada smo prijedlog dobili na stol i to je po hitnom postupku – želite
pozitivno mišljenje, ali nemamo vremena da proučimo Zakon – suzdržat ću se od glasanja
Član Općinskog vijeća gosp. Dario Bačenak – izlazi u 21,00 sat radi odlaska na posao
U raspravu su se uključili gđa. Anita Curiš, gosp. Ivica Crneković, gosp. Miljenko Štabek i
Općinski načelnik Mirko Krznar, te gosp. Ivan Sadaić koji predlaže da se utvrdi kvorum i dade
prijedlog na glasanje
Pročelnica Nevenka Benjak – utvrdila da je sjednici nazočno 9 članova Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje prijedlog Odluke na glasanje
Općinsko vijeće je većinom glasova i to sa 6 glasova „ZA“
3 glasa „SUZDRAŽAN“ donijelo
ODLUKU, KLASA: 302-01/12-01/6, URBROJ: 2211/04-3-13-17 od 21.studenog 2013.
– ista je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika.
TOČKA 4. Pitanja i prijedlozi.
1. Gosp. Ivica Crneković – ukazuje na potrebu malčiranja uz cestu D-24
Općinski načelnik Mirko Krznar – reagirali smo – obečali su da će to riješiti
2. Gosp. Ivan Sadaić ponovno ukazuje na nepodmirene obaveze prema Osnovnoj školi
Konjščina
Općinski načelnik Mirko Krznar – odgovorio – pratimo programe za koje smo donijeli odluke,
sufinanciramo školsku kuhinju, plaćamo prijevoz učenicima Osnovne škole koji to ne ostvaruju po
kriterijima i to 45,00 kuna po učeniku
- više ne sufinanciramo njemački jezik jer su ostvarili financiranje od strane Ministarstva
- odustali smo od plaćanja „Zelene zastave“, a sve druge obveze podmirujemo
3. Gosp. Miljenko Štabek – ukazuje da nije primio pismeni odgovor na pitanje sa prošle sjednice
Općinskog vijeća
Općinski načelnik Mirko Krznar – ispričao se što odgovor nije poslan, ukazao da je pripremljen i
na njegovom laptopu te će mu isti predati nakon sjednice.
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4. Gosp. Ivan Sadaić – postavlja pitanje u vezi referenduma
Općinski načelnik Mirko Krznar i Pročelnica Nevenka Benjak – odgovorili.
Pitanja više nije bilo te je Predsjednik Općinskog vijeća zaključio sjednicu.

Završeno u 21,35

Zapisničarka:
Brankica Pazman

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

