ZAPIS N I K
sastavljen 14.05.2019. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine u Bisagu.
Sjednica je sazvana pismenim putem Pozivom Klasa: 021-05/19-01/04 Ur.broj:
2186/023-01-19-1 od 30.04.2019. godine.
Sjednici su nazočni:
1. Goran Bruči, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Mihaela Martinjak, potpredsjednica,
3. Josip Ledinski,
4. Zdravko Trglačnik,
5. Ivica Roginek,
6. Kristijan Hublin
7. Nikola Podoljnjak,
8. Darko Horvat,
9. Ivan Lendl.
Sjednici nisu nazočni vijećnici Ivan Andrašek i Marija Ležaić i zamjenik načelnika
Tomislav Ledinski koji su opravdali svoj izostanak.
Ostali nazočni:
1. Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica,
2. Stjepan Šafran, pročelnik,
3. Marko Futač, viši referent 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 te pozdravlja sve prisutne.
Predsjednik otvara raspravu o zapisniku sa sjednice Općinskog vijeća održane
22.02.2019. godine.
Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno.
Predsjednik otvara raspravu o zapisniku sa sjednice Općinskog vijeća održane
26.03.2019. godine.
Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno.
Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2018. godinu,
2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pčelica Bisag – davanje
suglasnosti,
3. Ostala pitanja i prijedlozi.
Dnevni red jednoglasno prihvaćen.
Toč. 1)
Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2018. godinu
Obrazloženje Godišnjeg izvještaja su podnijeli predsjednik Goran Bruči i načelnik
Stjepan Krobot.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna se prihvaća jednoglasno.

Toč. 2)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pčelica Bisag
– davanje suglasnosti,
Obrazloženje Pravilnika daje predsjednik Goran Bruči.
Vijećnik Ivica Roginek postavio je pitanje o pripremi hrane u Dječjem vrtiću Pčelica
Bisag, na koje su odgovorili načelnik Stjepan Krobot i pročelnik Stjepan Šafran. Predsjednik
vijeća Goran Bruči postavio je pitanje o broju djece upisane u Vrtić na koje je odgovorio
pročelnik Stjepan Šafran. Vijećnik Nikola Podoljnjak i pročelnik Stjepan Šafran raspravljali
su o iznosu plaća i troškovima rada Dječjeg vrtića. Predsjednik Goran Bruči postavio je
pitanje o statusu projekta opremanja igrališta Dječjeg vrtića na koje odgovora načelnik
Stjepan Krobot. Općina očekuje odobrena joj sredstva od Varaždinske županije da može
pristupiti javnoj nabavi.
Nakon provedene rasprave suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Pčelica Bisag donosi se jednoglasno.
Toč. 3)
Ostala pitanja i prijedlozi
Predsjednik Goran Bruči upozorava na neriješen problem opasnog raskrižja u
Mirkovcu te pita što se do sada poduzelo u vezi toga, te traži da se Općina obrati Ministarstvu
unutarnji poslova i vlasniku lokala uz raskrižje u vezi parkiranih vozila koja ugrožavaju
promet, osobito sada kad je otvoren Dječji vrtić u Bisagu. Načelnik odgovara da su već slani
dopisi te obavljani sastanci u vezi predmetnog raskrižja. Načelnik predlaže da se dopis u vezi
toga pošalje opet Ministarstvu unutarnjih poslova, ali i Ministarstvu pomorstva, prometa i
infrastrukture, te da se o ovom predmetu podnese izvješće na sljedećem vijeću. U raspravi
sudjeluju i pročelnik Stjepan Šafran te vijećnik Nikola Podoljnjak.
Predsjednik Goran Bruči postavlja pitanje o statusu projekata financiranih iz fondova
Europske unije. Pročelnik Stjepan Šafran obavještava Vijeće da se očekuje konačna isplata
sredstava za izgrađenu nerazvrstanu cestu Drašković – Jarek, a da je taj dan iz Agencije za
plaćanja u poljoprivredi stigla Odluka o dodjeli sredstava za izgrađen dječji vrtić na temelju
kojeg će Općina zatražiti predujam od 50% dodijeljenih sredstava. Načelnik Stjepan Krobot
dodaje da je Općina dobila 175.000,00 kn od Ministarstva graditeljstva za projekt
modernizacije javne rasvjete u Breznici, a još se očekuje i odluka Ministarstva regionalnoga
razvoja u vezi prijavljenih projekata modernizacije nerazvrstanih cesta i javne rasvjete.
Vijećnik Ivica Roginek upozorava na problem okretanja školskog autobusa na
neprikladnom mjeestu umjesto na prije određenom okretištu. U raspravi sudjeluju načelnik
Stjepan Krobot te vijećnici Nikola Podoljnjak i Darko Horvat.
Vijećnik Ivan Lendl postavlja pitanje o svjetiljkama javne rasvjete koje nedostaju u
naselju Drašković. Načelnik odgovara da će se te dionice popuniti svjetiljkama zamjenim u
projektima koji će se provoditi ove godine.
Dovršeno!
Voditelj zapisnika
Marko Futač

Predsjednik Općinskog vijeća
Goran Bruči

