
Z A P I S N I K

sastavljen 14.09.2020. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama društvenog doma u Bisagu.

Sjednica  je  sazvana  pismenim  putem  Pozivom  Klasa:  021-05/20-01/04,  Urbroj:
2186/023-01-20-1 od 04.09.2020. 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. Ivan Lendl.

Sjednici nisu nazočni vijećnici Kristijan Hublin, Nikola Podoljnjak, Darko Horvat i
Mario Šargač. Vijećnik Kristijan Hublin 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 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  održane
24.06.2020. godine.

Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno.

Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaže nadopunu dnevnog reda. Točka 2.
dnevnog reda postaje Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Breznica za razdoblje od
01.01.2020. – 30.06.2020. Prijašnja točka 2. Ostala pitanja i prijedlozi postaje točka 3. Nema
primjedbi na predloženu nadopunu dnevnog reda, pa predsjednik daje nadopunjeni dnevni red
na glasanje:

D N E V N I   R E D

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2020. godinu,
2. Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Breznica za razdoblje od 01.01.2020. –

30.06.2020.,
3. Ostala pitanja i prijedlozi.

Nadopunjeni dnevni red je prihvaćen jednoglasno.



Toč. 1)
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2020. godinu

Predsjednik  i  pročelnik  ukratko  predstavljaju  Polugodišnji  izvještaj  o  izvršenju
Proračuna Općine Breznica za 2020. godinu.

Predsjednik  otvara  raspravu o Polugodišnji  izvještaj  o  izvršenju  Proračuna Općine
Breznica za 2020. godinu. Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.

Predsjednik  daje  Polugodišnji  izvještaj  o  izvršenju  Proračuna  Općine  Breznica  za
2020. godinu na glasanje. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za
2020. godinu prihvaćen je jednoglasno.

Toč. 2)
Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Breznica

za razdoblje od 01.01.2020. – 30.06.2020.
Zbog nemogućnosti načelnika da podnese izvješće zbog bolesti, Polugodišnje izvješće

o  radu  načelnika  Općine  Breznica  za  razdoblje  od  01.01.2020.  –  30.06.2020.  podnosi
zamjenik  načelnika  Tomislav  Ledinski.  Po  Zakonu  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)
samoupravi i Statutu Općine propisano je da općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću.

Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Breznica za razdoblje od 01.01.2020. –
30.06.2020. podijeljeno je na sljedeće teme:

 prijava projekata na natječaje,
 projekti izgradnje komunalne infrastrukture,
 održavanje komunalne infrastrukture,
 predškolski odgoj i školstvo,
 socijalna skrb,
 udruge,
 dokumenti,
 zaključak.

Po podnošenom Polugodišnjem izvješću od strane zamjenika načelnika, predsjednik
otvara raspravu. Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.

Predsjednik daje Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Breznica za razdoblje
od 01.01.2020. – 30.06.2020. Polugodišnje izvješće prihvaćeno je jednoglasno.

Toč. 3)
Ostala pitanja i prijedlozi

Mihaela Martinjak upozorava Vijeće na problem ponašanja vozača na državnoj cesti
kroz Podvorec, odnosno da nitko ne staje kod pješačkog prijelaza ni kada cestu prelaze djeca.
Također upozorava na problematično stablo jele koje zaklanja svjetiljku javne rasvjete koja
osvjetljava pješački prijelaz.

U vezi ponašanja vozača, načelnik odgovara da je to isključivo stvar policije. Općina
je  već slala  dopise policijskoj  upravi,  ali  dok se ne vozači  na počnu kažnjavati  neće biti
promjene. Pješački prijelaz je već odgovarajuće označen i postavljeni su znakovi upozorenja.
Smatra da je potrebno da policija nadzire ovu lokaciju, osobito u vrijeme dolaska školskog
autobusa.

Predsjednik dodaje da je alternativa organizirati mještane, pozvati novinare i zatvoriti
državnu cestu na desetak minuta da bi se privukla pažnja na ovaj problem.

U vezi problema jele, načelnik odgovara da će se dio stabla koji predstavljanja smetnju
za nerazvrstanu cestu rješavati sutra, ali za državnu cestu Općina nije nadležna, niti može
ulaziti u privatni posjed zbog toga. Ivica Roginek predlaže da se vlasnika kontaktira u vezi
toga, pa se odmah riješi cijelo stablo uz njegovu dozvolu.



Ivica Roginek obavještava Vijeće da je promijenjena svjetiljka javne rasvjete čiji kvar
je prijavio još prije 7 ili 8 mjeseci.

Ivan Andrašek dodaje da je primijetio da je malčer na terenu, te ga zanima da li će se
nešto poduzeti i u vezi lokalnih i županijskih cesta.

Načelnik  odgovara  da  je  prošli  tjedan  bio  na  terenu  s  predstavnikom  Županijske
uprave za ceste, te će ovaj tjedan početi košnja i uz njihove ceste.

Dovršeno u 18:30 sati.

Voditelj zapisnika Predsjednik Općinskog vijeća
    Marko Futač   Goran Bruči


