
Z A P I S N I K

sastavljen 02.10.2018. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine u Bisagu.

Sjednica je sazvana pismenim putem klasa: 021-05/18-01/06 od 19.09.2018. godine.
Sjednici su nazočni:
1. Goran Bruči, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Mihaela Martinjak, potpredsjednica,
4. Zdravko Trglačnik,
5. Josip Ledinski,
6. Ivica Roginek,
7. Kristijan Hublin,
8. Ivan Lendl,
9. Nikola Podoljnjak.
 
Ostali nazočni:
1. Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica,
2. Tomislav Ledinski, zamjenik načelnika Općine Breznica,
3. Stjepan Šafran, pročelnik i voditelj zapisnika.

Sjednici nisu prisutni vijećnici Darko Horvat i Marija Ležaić koji su opravdali svoj
izostanak.

Sjednica se tonski snima i to putem snimača (aparat AVerMedia ExtremeCap 910) o
čemu su vijećnici upoznati.

Sjednicu  je  otvorio  predsjednik  Goran  Bruči,  pozdravlja  sve  prisutne,  te  otvara
raspravu o zapisniku sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.

Nema primjedbi i zapisnik se prihvaća jednoglasno.

Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaže slijedeći 

D N E V N I   R E D

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2018. godinu,
2. Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića u Bisagu,
3. Suglasnost  na  primjenu  cjenika  za  obavljanje  javne  usluge  prikupljanja,  odvoza  i

zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa
područja Općine Breznica,

4. Ostala pitanja i prijedlozi.

Dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Toč. 1)
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Općine Breznica za 2018. godinu

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2018.
godinu svi vijećnici primili su u pisanom obliku.

Obrazloženje daje načelnik Stjepan Krobot.
Nitko se ne javlja za raspravu.



Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2018. godinu donosi
se jednoglasno.

Toč. 2)
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića u Bisagu

Prijedlog  Odluke  o  osnivanju  Dječjeg  vrtića  u  Bisagu  svi  vijećnici  primili  su  u
pisanom obliku.

Suglasnost odnosno potvrdu za ime dječjeg vrtića daje Trgovački sud u Varaždinu.
Podnijet  je zahtjev za rezervaciju imena te je od strane Trgovačkog suda rezervirano ime
„PČELICA“.

Do imenovanja ravnatelja potrebno je imenovati privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića
koji je ovlašten za vršenje pripremnih radnji i ostalih poslova u svezi osnivanja i poslovanja
dječjeg vrtića kao samostalne ustanove.

Načelnik Stjepan Krobot za privremenog ravnatelja predlaže Stjepana Šafran.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Za  privremenog  ravnatelja  Dječjeg  vrtića  „PČELICA“  Bisag  imenuje  se  Stjepan

Šafran.
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića „PČELICA“ Bisag donosi se jednoglasno.

Toč. 3)
Suglasnost na primjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja,

odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada sa područja Općine Breznica

Prijedlog Suglasnosti i novi cjenik svi vijećnici primili su u pisanom obliku.
Obrazloženje daju načelnik Stjepan Krobot i pročelnik Stjepan Šafran.
U raspravi su sudjelovali  potpredsjednik Ivan Andrašek i  vijećnici  Ivica Roginek i

Nikola Podoljnjak.
Nakon provedene rasprave  jednoglasno se  daje  Suglasnost  na  primjenu cjenika  za

obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Breznica.

Toč. 4)
Ostala pitanja i prijedlozi

Karlo Klasić iz Draškovića 98 učenik je srednje škole u Vrbovcu. Kako nema redovne
autobusne linije primoran je koristiti taxi prijevoz (autobus) iz Sv. Ivana Zeline do Vrbovca.
Cijena mjesečne karte iznosi 901,90 kn, 75 % karte plaća država, a preostalih 25 %, odnosno
225,50 kn moraju podmiriti roditelji. Kako su roditelji u teškoj financijskoj situaciji to su se
obratili pismeno da im se pomogne oko sufinanciranja prijevoza.

Odluka – jednoglasno:
Općina  Breznica  sufinancirati  će  25  %  prijevoza  za  učenika  Karla  Klasić  iz

Draškovića 98.
O aktivnostima Općine Breznica informaciju daje načelnik Stjepan Krobot te navodi

radove na dječjem vrtiću koji se privode kraju, asfaltiranje nerazvrstanih cesta koje je u toku,
uređenje  spomenika  u  Breznici,  rekonstrukcija  javne  rasvjete  u  Bisagu  (postavljanje  led
svjetiljki), održavanje nerazvrstanih cesta.

U raspravu sa svojim prijedlozima i pitanjima uključili su se Josip Ledinski, Goran
Bruči,  Ivan  Andrašek,  Nikola  Podoljnjak,  Ivica  Roginek,  Mihaela  Martinjak,  Zdravko
Trglačnik.



- predsjednik Goran Bruči
Ako više nema pitanja ni prijedloga svima zahvaljujem na današnjem radu te time

završavam ovu sjednicu Općinskog vijeća.

Dovršeno!

Voditelj zapisnika Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Šafran Goran Bruči


