
Z A P I S N I K

sastavljen 30.01.2019. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine u Bisagu.

Sjednica je sazvana pismenim putem klasa: 021-05/19-01/01 od 17.01.2019. godine.
Sjednici su nazočni:
1. Goran Bruči, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Mihaela Martinjak, potpredsjednica,
4. Josip Ledinski,
5. Ivica Roginek,
6. Zdravko Trglačnik,
7. Ivan Lendl,
8. Nikola Podoljnjak,
9. Darko Horvat,
10. Marija Ležaić.

Sjednici nije nazočan vijećnik Kristijan Hublin koji nije opravdao svoj izostanak te
načelnik Stjepan Krobot koji je opravdao svoj izostanak.

 
Ostali nazočni:
1. Tomislav Ledinski, zamjenik načelnika Općine Breznica,
2. Stjepan Šafran, pročelnik i voditelj zapisnika.

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.

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno. 

Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaže slijedeći 

D N E V N I   R E D

1. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu,
2. Odluka o cijeni,  mjerilima upisa i  financiranju programa Dječjeg vrtića PČELICA

Bisag,
3. Ostala pitanja i prijedlozi.

Dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Toč. 1)
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu

Prijedlog  Odluke  o  izvršavanju  Proračuna  Općine  Breznica  za  2019.  godinu  svi
vijećnici primili su u pisanom obliku.

Nitko se ne javlja za raspravu.
Glasovanje:
Odluka  o  izvršavanju  Proračuna  Općine  Breznica  za  2019.  godinu  donosi  se

jednoglasno.



Toč. 2)
Odluka o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa

Dječjeg vrtića Pčelica Bisag

Prijedlog Odluke vijećnici su primili u pisanom obliku.
U raspravu su se uključili vijećnici Darko Horvat, Nikola Podoljnjak, Ivan Andrašek,

Mihaela Martinjak, Ivica Roginek, Ivan Lendl, Josip Ledinski te predsjednik Goran Bruči.
Prema prijedlogu Odluke ekonomska cijena programa iznosi 1.700,00 kn.
U raspravi su se pojavili različiti prijedlozi o sufinanciranju dječjeg vrtića od strane

Općine Breznica za roditelje koji imaju prebivalište na području Općine Breznica.
1. prijedlog 1.700,00 kn Općina 50 % roditelji 50 %,
2. prijedlog (Horvat, Podoljnjak, Roginek)

Općina 1.000,00 kn roditelji 700,00 kn
3. prijedlog (Andrašek) Općina    900,00 kn roditelji 800,00 kn.

Dogovorom  vijećnika  prvo  se  pristupa  glasovanju  3.  prijedloga  (Općina  sufinancira
900,00 kn).

Glasovanje:
ZA    6 vijećnika PROTIV   2 vijećnika SUZDRŽANI  2 vijećnika
Većinom glasova  donosi  se  Odluka  o  cijeni,  mjerilima  upisa  i  financiranju  programa

Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, a Općina Breznica sufinancirati će redoviti program za korisnike
Dječjeg vrtića s prebivalištem na njenom području u iznosu od 900,00 kn.

Toč. 3)
Ostala pitanja i prijedlozi

U raspravu su se uključili vijećnici Ivica Roginek posebno se osvrnuvši na uređenje
bankina na županijskoj cesti Jarek i Jales gdje se navozilo čisto blato i to po kišnim uvjetima,
zatim Zdravko Trglačnik koji predlaže da Općina sufinancira osjemenjivanje krava kao što to
rade i neke druge općine.

Potpredsjednik Ivan Andrašek osvrnuo se na rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i na
svoj rad u njemu.

Vijećnik Ivan Lendl predlaže da se u jednom dijelu Draškovića postave nove lampe za
javnu rasvjetu.

Potpredsjednica  Mihaela  Martinjak  predlaže  da  se  redovito  čiste  nogostupi  od
napadalog snijega jer djeca po njemu hodaju kada idu u školu.

- predsjednik Goran Bruči
Ako nema više 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


