
Z A P I S N I K

sastavljen 15.02.2018. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine u Bisagu.

Sjednica je sazvana pismenim putem klasa: 021-05/18-01/02 od 01.02.2018. 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. Marija Ležaić,
7. Alen Trglačnik,
8. Nikola Podoljnjak,
9. Kristijan Hublin,
10. Darko Horvat,
11. Ivica Roginek.
 
Ostali nazočni:
1. Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica,
2. Tomislav Ledinski, zamjenik načelnika Općine Breznica,
3. Stjepan Šafran, pročelnik i voditelj zapisnika.

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

Vijećnik Kristijan Hublin daje primjedbu na zapisnik: iz zapisnika nije vidljivo da je
on dao prijedlog za uređenje parkirališta kod ambulante u Breznici zajedno sa Varaždinskom
županijom, te da nedostaju dva pitanja i to da dogovori sastanak sa županom i pitanje zašto se
ne dostavlja dokumentacija za nogostup u Breznici.

Primjedbe se prihvaćaju i biti će unijete u novi zapisnik.
Nakon  toga  pristupa  se  glasovanju  o  prihvaćanju  zapisnika  sa  prošle  sjednice

Općinskog vijeća koji je prihvaćen jednoglasno.

Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaže slijedeći 

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Statuta Općine Breznica,
2. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Breznica,
3. Donošenje Programa gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  u

Općini Breznica za 2018. godinu,
4. Ostala pitanja i prijedlozi.

Dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Toč. 1)
Donošenje Statuta Općine Breznica

Statut Općine mijenja se radi izmjena Zakona o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj)
samoupravi.



Detaljno obrazloženje podnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Vijećnik Kristijan Hublin dao je primjedbe i nove prijedloge za članke iz prijedloga

Statuta i to za čl. 1., 7., 19., 20., 38., 46. i 78.
Vijećnik Ivica Roginek dao je primjedbu za čl. 2.
Nakon provedene rasprave i prihvaćenih primjedbi i prijedloga pristupa se glasovanju.
Statut Općine Breznica donosi se jednoglasno.

Toč. 2)
Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Breznica

Novi Poslovnik donosi se radi usklađenja sa novim Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i novim Statutom Općine Breznica.

Obrazloženje daje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Nitko se ne javlja za raspravu pa se pristupa glasovanju.
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Breznica donosi se jednoglasno.

Toč. 3)
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Općini Breznica za 2018. godinu

Ovaj Program donosi se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, a njime se
određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Breznica
za 2018. godinu i to za modernizaciju nerazvrstanih cesta, kanalizaciju, vodovod, izgradnju
javne rasvjete, uređenje groblja i uređenje javnih površina.

Sredstva za ovaj Program osigurana su u Proračunu Općine Breznica za 2018. godinu.
Nije bilo pitanja ni prijedloga pa se pristupa glasovanju.
Program gradnje objekata i  uređaja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za

2018. godinu donosi se jednoglasno.

Toč. 4)
Ostala pitanja i prijedlozi

U skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Breznica jednoglasno se donosi
Odluka da se ubuduće sjednice Općinskog vijeća tonski snimaju, a fonetski zapis sjednice se
pohranjuje na propisani način.

Načelnik daje informaciju o dogovoru oko asfaltiranja parkirališta i pristupne ceste
kod  ambulante  u  Breznici  gdje  bi  zajedno  to  financirali  Varaždinska  županija  i  Općina
Breznica. Ukupna investicija bila bi cca 200.000,00 kn.

Vijećnik Kristijan Hublin postavlja pitanje što je sa zemljištem kod ambulante (iza
Kuzmića), da li se to može koristiti.

Postavljeno je i pitanje radnog vremena ambulante s obzirom da dva doktora rade u
istoj smjeni.

Vijećnik Darko Horvat postavlja pitanje hitne službe u Breznici. Također konstatira
kako školski autobus stoji na državnoj cesti radi prijevoza djece u Breznici kod Omege.

Vijećnik Ivica Roginek pita da li su nam odobrena sredstva iz natječaja.
Potpredsjednica Mihaela Martinjak pita zašto se ne čisti nogostup preko nadvožnjaka i

uz županijsku cestu.
Vijećnik Josip Ledinski pita tko čisti nerazvrstanu cestu Ledinski-Breznica.



- načelnik Stjepan Krobot
Zemljište  kod  ambulante  nije  riješeno,  to  je  privatno  vlasništvo.  Radno  vrijeme

ambulante i hitna služba u Breznici su posebna pitanja i to mi ne možemo puno utjecati,
ali možemo nadležnima postaviti pitanje.

Odobrena su nam sredstva za nerazvrstanu cestu u Draškoviću, a također očekujemo
pozitivan odgovor za izgradnju Dječjeg vrtića u Bisagu.

Nogostup na nadvožnjaku su dužni čistiti vlasnici ceste, a to je ŽUC.
Ugovor za zimsku službu na nerazvrstanim cestama u Općini Breznica ima Dragutin

Margetić.

- predsjednik, Goran Bruči
Da li ima još pitanja ili prijedloga.
Ako  nema,  svima  zahvaljujem  na  radu,  te  time  završavam  današnju  sjednicu
Općinskog vijeća.

Dovršeno!

Voditelj zapisnika: Predsjednik Općinskog vijeća:
Stjepan Šafran Goran Bruči  


