
Z A P I S N I K 

 

 sastavljen 15.05.2020. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je 

odrţana u prostorijama društvenog doma u Bisagu. 

 Sjednica je sazvana pismenim putem Pozivom Klasa: 021-05/20-01/02, Urbroj: 

2186/023-01-20-1 od 05.05.2020. 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. Ivica Roginek, 

7. Kristijan Hublin, 

8. Darko Horvat, 

9. Ivan Lendl, 

10. Mario Šargač. 

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Nikola Podoljnjak, koji je opravdao svoj izostanak. 

 

 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 18:00 sati otvora predsjednik Goran Bruči te pozdravlja sve prisutne. 

 

Predsjednik otvara raspravu o zapisniku sa sjednice Općinskog vijeća odrţane 

12.12.2019. godine. 

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno. 

Predsjednik otvara raspravu o zapisniku sa sjednice Općinskog vijeća odrţane 

telefonskim putem 17.04.2020. godine. 

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaţe slijedeći  

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu, 

2. Odluka o donošenju 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica, 

3. Ostala pitanja i prijedlozi. 

 

 Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 

 

 

 

 

 



Toč. 1) 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu 
 

 Predsjednik daje riječ načelniku da predstavi Općinskom vijeću Godišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna za 2019. godinu. Načelnik objašnjava da se Općina drţala plana iz 

rebalansa Proračuna, uz odstupanja u malim iznosima. 

 Predsjednik otvara raspravu o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine 

Breznica za 2019. godinu. Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika. 

 Predsjednik daje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2019. 

godinu na glasanje. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu 

prhihvaćen je jednoglasno. 

 

Toč. 2) 

Odluka o donošenju 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica 
  

 Predsjednik daje riječ pročelniku da predstavi Odluku o donošenju 3. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica Općinskom vijeću. Pročelnik  objašnjava 

da su svi vijećnici dobili prijedlog Odluke u u pisanom obliku, a ostale povezane materijale u 

elektroničkom obliku. Zaprimljen je 51 zahtjev za proširenjem građevinskog područja. 

Prihvaćeni su svi zahtjevi osim onih gdje bi bilo potrebno stvaranje novih građevinskih 

područja zbog udaljenosti od postojećih. 

 Određena je lokacija planiranog reciklaţnog dvorišta. U Breznici je na zahtjev 

investitora određena zona udaljena od postojećih objekata za planiranu kompostanu. Zbog 

toga je premještena i planirana retencija. Na zahtjev lovaca iz Breznice određena je i nova 

zona sportsko – rekreacijske namjene. Novi Prostorni plan usklađen je s postojećim stanjem 

na terenu, kao i novim Prostornim planom Ţupanije.  

 Predsjednik otvara raspravu o Odluci o donošenju 3. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Breznica. 

 Ivan Andrašek postavlja pitanje o statusu legaliziranih objekata. Pročelnik odgovara 

da se svi legalizirani objekti obuhvaćeni novim Planom. 

 Ivica Roginek postavlja pitanje o razlozima odbijanja zahjeva u Mirkovcu. Pročelnik 

odgovara da je isti odbijen jer se nalazi daleko od granica postojećih građevinskih područja. 

Načelnik dodaje da je legalizacija izvan građevinskih područja označena kao zatečena gradnja 

jer se nova građevinska područja se nisu mogla stvarati. 

 Pročelnik objašnjava da je postupak donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana 

započeo 2017. godine, sva je bilo objavljeno na općinskoj stranici, a odrţana je i javna 

rasprava. Svi su se mogli uključiti i dati svoje primjedbe. Dodaje i da postoje propisi za 

pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. 

 Predsjednik daje Odluku o donošenju 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Breznica na glasanje. Odluka o donošenju 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Breznica prihvaćena je jednoglasno. 

 

Toč. 3) 

Ostala pitanja i prijedlozi 
 Predsjednik daje riječ načelniku da informira Općinsko vijeće o novostima. Načelnik 

obavještava vijeće o aktivnostima provedenima ove godine. Završeni su radovi na 

nerazvrstanim cestama Tkalec, Bisag – Kamen, Bisag – Ivok i Drašković – Opčević.  

Nastavljeni su radovi na parku u Bisagu, koji su kao i uređenje društvenog doma  

sufinancirani iz europskih fondova. Uređena je okolica vrtića te izgrađen potporni zid i 

uređena drenaţa, čime je riješen problem stalnog punjenja septičke jame vrtića zbog 

podzemnih voda. Napravljeno je i tehničko rješenje za uređenje slobodne prostorije u vrtiću 

za još jednu grupu djece. Terenski nadzor za izgradnju vrtića je trenutno u tijeku. 



 Napravljena je i makadamska cesta Andrašeki – Butkovec, a popravljane su ceste 

Draškoviću i Borencu. U tijeku je rekonstrukcija električne mreţe u Breznici, a Općini je 

odobreno i 130.000,00 kn od Ministarstva graditeljstva za nastavak radova na modernizaciji 

javne rasvjete uz drţavnu cestu. Ured Općine je u zadnje vrijeme bio zaposlen izdavanjem 

propusnica za napuštanje Općine zbog epidemije bolesti COVID-19. 

 Predsjednik upoznaje Općinsko vijeće s zamolbom Vatrogasne zajednice Općine za 

pomoć u iznosu od 20.000,00 kn zbog troškova prijevoza prilikom kontrola poštivanja mjera 

suzbijanja epidemije po nalogu ţupanijske zajednice. Predsjednik predlaţe da se odobre 

sredstva u traţenom iznosu. 

 Načelnik dodaje da je potrebno odobriti traţene sredstva, budući da su vatrogasci dali 

svoje vrijeme i gorivo. Također smatra da je potrebno sazvati sastanak vatrogasaca u vezi 

raspodjele tih sredstava. 

 Ivica Roginek komentira stav ţupanijske zajednice koja traţi da se VZO uključi, a 

financirati će ih Općina. Tomislav Ledinski odgovara da su vatrogasci morali raditi po 

odlukama stoţera. 

 Predsjednik postavlja pitanje da li će se ta sredstva refundirati od Ţupanije. Tomislav 

Ledinski odgovara da postoje određene priče u tom smjeru, a u slučaju da se to i dogodi 

vatrogasci imaju sve potrebne materijale. Za sada je nuţno osigurati ova sredstva.   

 Načelnik se zahvaljuje svim vatrogascima koji su se ukjučili u kontrolu poštivanja 

epidemioloških mjera i napominje da se većina njih izjasnila da ne ţele nikakvu naknadu za 

svoj rad, već da se ista uloţi u vatrogasna društva. 

 Predsjednik daje prijedlog da se Vatrogasnoj zajednici Općine odobre traţena sredstva 

na glasanje. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

 Ivica Roginek obavještava Općinsko vijeće o upitima roditelja o tome zašto plaćaju 

vrtić koji ne radi polovicu 3. mjeseca i cijeli 4. mjesec, dok se u Novom Marofu vrtić ne plaća  

za vrijeme kad je bio zatvoren. Pročelnik odgovara da je Upravo vijeće vrtića donijelo odluku 

da za vrijeme kad djeca neće moći pohađati vrtić roditelji plaćaju polovicu, a općine i gradovi 

puni iznos. Razlozi za to su troškovi vrtića koji i dalje postoje – prvenstveno 10 bruto plaća 

koje se ne mogu isplaćivati samo iz proračuna Općine. Smatra da stoga korisnici vrtića 

moraju jednim dijelom sudjelovati u plaćanju troškova vrtića, pa i kad vrtić ne radi. Nastavlja 

da se na području Općine nalazi 650 kućnih brojeva, a samo 40-tak od njih koriste vrtić. 

 Ivica Roginek ponavlja da to nije slučaj u Novom Marofu, te smatra da nije realno 

očekivati od roditelja da plaćaju uslugu vrtića koju ne koriste, budući da nije bio izbor 

roditelja da svoju djecu ne šalju u vrtić. Dodaje da se ne moţe naplaćivati usluga koju roditelji 

ne mogu koristiti. Pročelnik se ne slaţe s time jer nekoliko roditelja već duţe vrijeme plaća 

rezervaciju u visini polovine iznosa za svoje dijete koje će koristiti vrtić u budućnosti. Dodaje 

i da se 71% troškova vrtića ionako već financira iz proračuna Općine.  

 Načelnik se uključuje u raspravu i obavještava vijeće da je zatraţio roditeljski sastanak  

da se to objasni roditeljima. U privatnim vrtićima svi plaćaju i nemaju pravo na ovakve 

prigovore, a ovdje moraju sve financirati porezni obveznici. Dodaje da pohađanje vrtića nije 

obavezno, i da vrtić nije ni morao pitati roditelje za mišljenje o ovoj odluci. Uz to, roditeljima 

koji svoju djecu šalju u vanjske vrtiće Općina sufinancira samo 500,00 kn, i isti se na to ne 

ţale, a nekim roditeljima je sada problem plaćanje rezervacije. 

 Predsjednik postavlja pitanje pročelniku o visini plaća i drugih troškova u vrtiću, te 

koliko se od tog iznosa pokriva od strane roditelja. Pročelnik odgovara da se mjesečno na 

plaće djelatnika vrtića troši oko 65.000,00 kuna, a ukupni troškovi iznose oko 100.000,00 

kuna mjesečno. Od toga roditelji pokrivaju oko 29.000,00 kuna. 

 Ivan Andrašek smatra da je vijećnik Ivica Roginek postavio s pravom pitanje, ali 

Upravno vijeće vrtića je donijelo odluku sukladno mogućnostima. U Upravnom vijeću se 

nalazi i predstavnik roditelja. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali u vrtiću se provela 

anketa po kojoj je 90% roditelja zadovoljno radom vrtića.  



 Predsjednik smatra da ako Općina izdvaja 1.000.000,00 kuna za 40 obitelji, moţe 

izdvajati i više za svoje studente. Dodaje i da je Ivica Roginek u pravu da je Općina znala da 

će vrtić predstavljati opterećenje za proračun. 

 Kristijan Hublin se ispričava te odlazi sa sjednice zbog drugih obaveza. 

 Načelnik smatra da se ova situacija nije mogla predvidjeti, te da će svi biti oštećeni na 

neki način. Iznosi podatak da je Općina izgubila oko 500.000,00 kn prihoda samo kroz 

preraspodjelu poreznih prihoda, dok je Novi Marof istom dobio 10.500.000,00 kn. 

 Predsjednik zaključuje da je Upravno vijeće donijelo takvu odluku, da je Općinsko 

vijeće čulo primjedbu vijećnika, te da će Upravno vijeće razmotriti tu primjedbu. 

 Mihaela Martinjak iznosi Općinskom vijeću da je Eko Flor naplatio punu cijenu 

odvoza otpada za njezin obrt, iako kanta uopće nije bila iznošena. Pročelnik odgovara da je 

kontaktirao Eko Flor u vezi toga, te da je odlučeno da će obrtnici biti oslobođeni plaćanja 

odvoza za polovicu 3. i cijeli 4. mjesec. Upućuje vijećnicu da nazove Eko Flor u vezi računa 

koje je već primila. 

 Predsjednik postavlja pitanje zašto je način naplate ostao isti i nakon čipiranja kanti. 

Pročelnik odgovara da je sud poništio uredbu, te je zbog to ga sve ostalo na starome. 

 Darko Horvat postavlja pitanje da li djeca djelatnika vrtića imaju povlaštenu cijenu 

boravka u vrtiću, kako kruţe priče na društvenim mreţama. Pročelnik odgovara da djelatnici 

vrtića plaćaju istu cijenu za uslugu boravka u vrtiću kao i svi drugi. Predsjednik dodaje i da je 

Općinsko vijeće donijelo odluku kojom se to zabranjuje.   

 Predsjednik postavlja pitanje o broju djece na čekanju za vrtić, te da li djeca s područja 

Općine Breznica imaju prednost pri upisu. Pročelnik odgovara da je trenutno 18 djece na 

čekanju, te da djeca s područja Općine imaju prednost pri upisu. 

 Pročelnik objašnjava Općinskom vijeću da vrtići u vlasništvu općina i gradova ne 

primaju mjere pomoći koje je odredila Vlada. Te se mjere odnose samo na poslodavce 

privatnike. Ivica Roginek komentira da je to potrebno i objasniti ljudima. 

 Ivica Roginek postavlja pitanje o sanaciji okretišta autobusa u Jalesu. Načelnik 

odgovara da je za tu cestu odgovorna Ţupanijska uprava za ceste, ali Ivica Roginek upozorava  

da autobus oštećuje nerazvrstanu cestu, a ne ţupanijsku. Dodaje da su u školi digli hajku na 

njega kad je upozorio da se školski autobus treba okretati na za to određenom mu mjestu. 

Načelnik smatra da je taj problem potrebno riješiti s ravnateljicom škole. 

 Ivica Roginek upoznaje Općinsko vijeće s inicijativom pomicanja lokacije raspela u 

Jalesu, što uključuje i otkup zemljišta. Za to će trebati sredstva od stanovnika i od ţupe. 

Postavlja pitanje da li se moţe računati i na pomoć od Općine. Načelnik predlaţe da se 

napravi troškovnik, a da će Općina onda sigurno pomoći. 

 Mihaela Martinjak upozorava na neriješeni problem izlaza na cestu u Mirkovcu, te da 

je isti potrebno riješiti prije nove školske godine. U raspravi o ovom problemu sudjeluju i 

predsjednik, načelnik i Ivica Roginek. 

 Ivan Andrašek daje prijedlog da se kontaktira Ţupanijska uprava za ceste u vezi košnje 

bankina. 

 Darko Horvat postavlja pitanje o komunalnom redaru Općine Breznica. Načelnik 

odgovara da je Općina pokušala dogovoriti se s Općinom Visoko o zajedničkom komunalnom 

redaru za obje općine. Općina Breznički Hum ne ţeli više dijeliti komunalnog redara. 

Pročelnik dodaje da je i bolje da je komunalni redar samo naš, a načelnik da se odluka o 

zapošljavanju komunalnog redara moţe donijeti na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća. 

 Ivica Roginek predlaţe da se obnovi nerazvrstana cesta u Jalesu prema zaseoku Kos. 

 

 Dovršeno u 19:15 sati. 

 

 Voditelj zapisnika     Predsjednik Općinskog vijeća 

     Marko Futač        Goran Bruči 


