ZAPIS N I K
sastavljen 22.02.2019. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine u Bisagu.
Sjednica je sazvana pismenim putem klasa: 021-05/19-01/02 od 12.02.2019. 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. Kristijan Hublin,
9. Nikola Podoljnjak,
10. Darko Horvat.
Sjednici nije nazočna vijećnica Marija Ležaić koja nije opravdala svoj izostanak.
Ostali nazočni:
1. Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica,
2. Tomislav Ledinski, zamjenik načelnika Općine Breznica,
3. 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
DNEVNI RED
1. Odluka o komunalnoj naknadi,
2. Odluka o komunalnom doprinosu,
3. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
na području Općine Breznica,
4. Imenovanje ravnatelja/ljice Dječjeg vrtića Pčelica Bisag,
5. Ostala pitanja i prijedlozi.
Dnavni red jednoglasno prihvaćen.
Kako je sjednici nazočna i kandidatkinja za ravnateljicu Dječjeg vrtića Martina Hrupec
prema prijedlogu predsjednika Općinskog vijeća Gorana Bruči prvo će se raspravljati točka 4.
Dnevnog reda.
Toč. 4)
Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Pčelica Bisag
Informaciju o provedenom natječaju za ravnateljicu Dječjeg vrtića Pčelica Bisag
podnosi predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Stjepan Šafran.

Tekst natječaja svi vijećnici primili su u pisanom obliku.
Na natječaj se javilo troje kandidata, jedna kandidatkinja ne ispunjava uvjete jer nema
položeni stručni ispit. Preostalo dvoje kandidata ispunjavaju potrebne uvjete i to Martin
Nakani iz Gornje Rijeke i Martina Hrupec iz Šulinca.
Upravno vijeće na svojoj sjednici raspravljalo je o kandidatima i predlaže Općinskom
vijeću da se za ravnateljicu imenuje Martina Hrupec jer ima više radnog iskustva te je i
priložila potvrde o sudjelovanju na stručnim skupovima, mnogim stručnim usavršavanjima a
posjeduje i diplomu o stjecanju zvanja vatrogasac što nije bio preduvjet ali je svakako velika
prednost.
Nakon toga prisutna Martina Hrupec obraća se Općinskom vijeću i u kratkom govoru
predstavlja sebe, svoje razmišljanje o načinu rada dječjeg vrtića i o načinu na koji misli da bi
vrtić trebao raditi.
Poslije svojeg predstavljanja Martina Hrupec napušta sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Nakon provedene rasprave pristupa se glasovanju.
Odluka – jednoglasno:
Martina Hrupec iz Šulinca 4a, 10380 Sv. Ivan Zelina, imenuje se za ravnateljicu
Dječjeg vrtića Pčelica Bisag.
Toč. 1)
Odluka o komunalnoj naknadi
Kratko obrazloženje daje pročelnik Stjepan Šafran.
Prijedlog Odluke vijećnici su primili u pisanom obliku.
Nakon provedene rasprave pristupa se glasovanju.
Odluka o komunalnoj naknadi donosi se jednoglasno.
Toč. 2)
Odluka o komunalnom doprinosu
Obrazloženje uz prijedlog Odluke daje pročelnik Stjepan Šafran.
Prijedlog Odluke vijećnici su primili u pisanom obliku.
Nakon provedene rasprave pristupa se glasovanju.
Odluka o komunalnom doprinosu donosi se jednoglasno.
Toč. 3)
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj
jedinici u kampu na području Općine Breznica
Obrazloženje daje pročelnik Stjepan Šafran.
Odlukom o visini paušalnog poreza propisuje se visina paušalnog poreza na dohodak
po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu koji se nalaze na području Općine
Breznica. Visina paušalnog poreza utvrđuje se u iznosu od 150,00 kn godišnje po jednom
krevetu.
Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi Odluka o visini paušalnog poreza po
krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Breznica.
Toč. 5)
Ostala pitanja i prijedlozi
Načelnik Stjepan Krobot kratko informira o aktivnostima koje se odvijaju na području
Općine Breznica.

Općina se prijavila na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i Ministarstva
graditeljstva te prijavila projekte modernizacije nerazvrstanih cesta te modernizacije javne
rasvjete.
O provedenom natječaju za djelatnike Dječjeg vrtića Pčelica Bisag (odgojiteljice,
kuharica, spremačica) informaciju daje predsjednik Upravog vijeća Stjepan Šafran.
U raspravi su sudjelovali predsjednik Goran Bruči, Ivica Roginek, zamjenik načelnika
Tomislav Ledinski, potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Andrašek.
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