
Z A P I S N I K

sastavljen 26.07.2019. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine u Bisagu.

Sjednica  je  sazvana  pismenim  putem  Pozivom  Klasa:  021-05/19-01/06  Urbroj:
2186/023-01-19-1 od 15.07.2019. godine.

Sjednici su nazočni:
1. Goran Bruči, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Mihaela Martinjak, potpredsjednica,
4. Josip Ledinski,
5. Zdravko Trglačnik,
6. Nikola Podoljnjak,
7. Marija Ležaić.

Sjednici  nisu  nazočni  vijećnici  Ivica  Roginek  i  Ivan  Lendl  koji  su  opravdali  svoj
izostanak, te vijećnici Kristijan Hublin i Darko Horvat.

Ostali nazočni:
1. Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica,
2. Tomislav Ledinski, zamjenik načelnika,
3. Stjepan Šafran, pročelnik,
4. 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 u 19:00 sati otvora predsjednik Goran Bruči te pozdravlja sve prisutne.

Predsjednik  otvara  raspravu  o  zapisniku  sa  sjednice  Općinskog  vijeća  održane
14.05.2019. godine.

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno.
Predsjednik  otvara  raspravu  o  zapisniku  sa  sjednice  Općinskog  vijeća  održane

telefonskim putem 19.06.2019. godine.
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 komunalnom redu na području Općine Breznica,
2. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Breznica,
3. Odluka  o  agrotehničkim  mjerama  i  mjerama  za  uređivanje  i  održavanje

poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na
području Općine Breznica,

4. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
RH na području Općine Breznica za 2019. godinu,

5. Program  korištenja  sredstava  od  naknada  za  promjenu  namjene  poljoprivrednog
zemljišta zbog umanjenja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini,

6. Ostala pitanja i prijedlozi.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.



Toč. 1)
Odluka o komunalnom redu na području Općine Breznica

Obrazloženje Odluke o komunalnom redu na području Općine Breznica su podnijeli
predsjednik Goran Bruči i načelnik Stjepan Krobot.

Odluka o komunalnom redu na području Općine Breznica se prihvaća jednoglasno.

Toč. 2)
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Breznica

Obrazloženje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Breznica daje
načelnik Stjepan Krobot.

Odluka  o  komunalnim  djelatnostima  na  području  Općine  Breznica  se  prihvaća
jednoglasno.

Toč. 3)
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje

poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
na području Općine Breznica

Obrazloženje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području
Općine Breznica daje načelnik Stjepan Krobot.

Odluka  o  agrotehničkim  mjerama  i  mjerama  za  uređivanje  i  održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području
Općine Breznica se prihvaća jednoglasno.

Toč. 4)
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

u vlasništvu RH na području Općine Breznica za 2019. godinu

Obrazloženje  Programa  korištenja  sredstava  od  raspolaganja  poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu  RH na  području  Općine  Breznica  za  2019.  godinu daje  načelnik
Stjepan Krobot.

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
RH na području Općine Breznica za 2019. godinu se prihvaća jednoglasno.

Toč. 5)
Program korištenja sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog

zemljišta zbog umanjenja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta
kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini

Obrazloženje  Programa  korištenja  sredstava  od  naknada  za  promjenu  namjene
poljoprivrednog zemljišta  zbog umanjenja vrijednosti  i  površine poljoprivrednog zemljišta
kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini daje načelnik Stjepan Krobot i
pročelnik Stjepan Šafran.

Program  korištenja  sredstava  od  naknada  za  promjenu  namjene  poljoprivrednog
zemljišta  zbog  umanjenja  vrijednosti  i  površine  poljoprivrednog  zemljišta  kao  dobra  od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini se prihvaća jednoglasno.



Toč. 6)
Ostala pitanja i prijedlozi

Predsjednik poziva načelnika da da stanje u Općini. Načelnik opisuje stanje projekata
koje provodi Općina. Radovi na asfaltiranju cesta su u toku, ali Općina nije zadovoljna s
izvođačem  radova  zbog  prekoračenja  rokova.  Novi  natječaj  za  asfaltiranje  ostalih  cesta
planira se za drugu polovicu 8. mjeseca. Modernizacija rasvjete uz državnu cestu u Breznici
kreće  danas  ili  sljedeći  tjedan.  Na  financiranje  iz  EU  fondova  prijavljena  je  šumska
prometnica Jales  - Turkovčina u suradnji s Općinom Bedenica, a na natječaj LAG-a park i
dom u Bisagu.

U suradnji s Veterinarskom stanicom Varaždin u tijeku je popis pasa u Općini u cilju
stvaranje evidencije stvarnog stanja u Općini, te načelnik moli vijećnike da objasne građanima
o čemu se radi.

Načelnik moli vijećnike i da daju svoje utiske o proslavi dana Općine.
Predsjednik traži  da se  stupi  u  kontakt  s  dožupanom u vezi  financiranja  izgradnje

sportske dvorane Osnovne škole Bisag. Načelnik sumnja da Županija ima ikakvu namjeru
financirati izgradnju dvorane, ali može se postaviti upit.

Pročelnik  Stjepan  Šafran  daje  svoje  utiske  o  proslavu  dana  Općine.  Iako  je  sve
napravljeno  što  se  tiče  organizacije,  posjetitelja  nije  bilo.  Pročelnik  ima  primjedbu  na
ponašanje Udruge umirovljenika Prigorčica u vezi sakupljanja donacija za kolače. U raspravi
sudjeluju načelnik i vijećnik Josip Ledinski.

Vijećnik  Ivan  Andrašek  predlaže  da  se  u  budućnosti  odgovarajućim  sadržajima
privuku mladi i obitelji. Načelnik predlaže da se u budućnosti na Općinskom vijeću odredi
organizacijski odbor s određenim zadacima. U raspravi sudjeluju i pročelnik te predsjednik.

Pročelnik postavlja pitanje da li će Općina i ove godine financirati bilježnice i radne
bilježnice učenicima osnovnih škola, budući da je bilo više upita roditelja o tome. Načelnik
poziva vijeće da odluči o financiranju istog kao i prošle godine. Pročelnik dodaje da je u
pitanju iznos od otprilike 60.000,00 kuna.

Predsjednik  daje  prijedlog  o  financiranju  bilježnica  i  radnih  bilježnica  za  učenike
osnovnih škola na glasanje. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Pročelnik upoznaje vijećnike s pohvalom Instituta za javne financije za transparentnost
općinskog proračuna. U vezi toga načelnik pohvaljuje rad pročelnika.

Vijećnik Zdravko Trglačnik obavještava da iako je počelo košenje trave uz županijske
ceste na području Općine, iste su već obrasle raslinjem. Načelnik daje mišljenje da su radovi
na održavanju županijskih cesta loše kvalitete zbog lošeg odnosa ŽUC-a, a sve zbog sadašnje
županijske vlasti, te da je potrebno kontaktirati ŽUC u vezi toga.

Vijećnica Mihaela Martinjak upozorava na problem visoke brzine prometa na državnoj
cesti kroz Općinu, koja predstavlja stalnu opasnost, a osobito za djecu.

Predsjednik upozorava na neriješeni problem izlaza na državnu cestu u Mirkovcu. U
raspravi sudjeluju i načelnik, pročelnik te vijećnik Nikola Podoljnjak.

Vijećnica Mihaela Martinjak postavlja pitanje o mogućnosti smanjenja cijene boravka
u vrtiću za drugo i sljedeće dijete. Načelnik odgovara da trenutno nema te mogućnosti. U vezi
toga predsjednik postavlja pitanje o financijskom stanju vrtića. Pročelnik daje odgovor da od
roditelja vrtić dobiva samo 30.000,00 kuna mjesečno, u usporedbi s 70.000,00 kuna potrebnih
samo za bruto plaće zaposlenih, iako su same plaće niske u odnosu na druge vrtiće. Od 01.09.
očekuje se potpuna popunjenost vrtića, te više vanjskih korisnika, što je dobro za Općinu. Za
sljedeće vijeće biti će pripremljen polugodišnji obračun za vrtić.

Dovršeno u 20:00 sati.

Voditelj zapisnika Predsjednik Općinskog vijeća
    Marko Futač   Goran Bruči


