Z API S N I K
sastavljen 25.08.2022. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama društvenog doma u Bisagu.
Sjednica je sazvana putem elektroničke pošte Pozivom KLASA: 024-01/22-01/03,
URBROJ: 2186-23-01-22-1 od 16.08.2022. godine.
Sjednici su nazočni:
1. Tomislav Ledinski, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Nikola Podoljnjak, potpredsjednik,
3. Ivana Lendl Trglačnik,
4. Jadranka Bahlen,
5. Stjepan Brglez.
Sjednici nisu nazočni vijećnici Ivan Andrašek, Mario Marenčić, Nikolina Fišter i Petar
Andrašek, 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 putem snimača (aparat AVerMedia ExtremeCap 910), o čemu
su vijećnici upoznati.
Sjednicu u 18:00 sati otvora predsjednik Tomislav Ledinski te pozdravlja sve prisutne.
Predsjednik konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i potvrđuje da su svi vijećnici
primili materijale za sjednicu poslane putem elektroničke pošte.
Predsjednik otvara raspravu o zapisniku sa sjednice Općinskog vijeća održane
03.05.2022. godine.
Primjedbi na zapisnik nema te se zapisnik prihvaća jednoglasno.
Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Ledinski predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2022. godinu,
2. Odluka o nabavi radnih i običnih bilježnica za učenike O.Š. Bisag i učenike O.Š.
Breznički Hum koji imaju prebivalište na području Općine Breznica,
3. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna
Općine Breznica,
4. Ostala pitanja i prijedlozi.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 1)
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2022. godinu
Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik
obrazlaže prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2022.
godinu. U odnosu na prvih 6 mjeseci 2021. godine ostvareno je 92% prihoda. Prihodi od
poreza na dohodak su nešto veći ove godine u odnosu na prvih 6 mjeseci 2021. godine.
Kapitalnih pomoći u prvih 6 mjeseci nema budući da su sredstva Ministarstva regionalnoga
razvoja i fondova EU za projekte modernizacije cesta uplaćena u srpnju, a odobrena sredstva
Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za projekt modernizacije
javne rasvjete se tek očekuju.
Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.
Predsjednik daje prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Breznica za 2022. godinu godinu na glasanje.
Zaključak: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za
2022. godinu je prihvaćen jednoglasno.
Toč. 2)
Odluka o nabavi radnih i običnih bilježnica za učenike O.Š. Bisag
i učenike O.Š. Breznički Hum koji imaju prebivalište na području Općine Breznica
Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik
podsjeća Vijeće da Općina Breznica svake godine financira nabavu bilježnica i radnih
bilježnica za učenike s područja Općine Breznica. Isplata sredstava se vrši kad škole dostave
račune.
Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.
Predsjednik daje Odluku o nabavi radnih i običnih bilježnica za učenike O.Š. Bisag i
učenike O.Š. Breznički Hum koji imaju prebivalište na području Općine Breznica na glasanje.
Zaključak: Odluka o nabavi radnih i običnih bilježnica za učenike O.Š. Bisag i
učenike O.Š. Breznički Hum koji imaju prebivalište na području Općine Breznica je
prihvaćena jednoglasno.
Toč. 3)
Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika
koji se financiraju iz Proračuna Općine Breznica
Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Pročelnik
objašnjava da se radi o prijevozu pokojnika koji se moraju prevoziti od mjesta smrti do
patologije radi obdukcije. Po zakonu njihov prijevoz financira Općina, te se stoga mora
donijeti ova Odluka, temeljem koje načelnik raspisuje natječaj kojim će se ovi poslovi
dodijeliti pogrebniku.
Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.
Predsjednik daje Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju
iz Proračuna Općine Breznica na glasanje.
Zaključak: Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju
iz Proračuna Općine Breznica je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 4)
Ostala pitanja i prijedlozi
Vijećnik Stjepan Brglez postavlja pitanje o mogućnosti financiranja novog sloja asfalta
na nerazvrstanoj cesti Jarek Bisaški. Načelnik odgovara da je kasno za ovu godinu, ali da se
cesta može staviti u Program građenja komunalne infrastrukture za iduću godinu.
Potpredsjednik Nikola Podoljnjak postavlja pitanje o mogućnosti financiranja
postavljanja cijevi za oborinske vode i novog sloja asfalta na nerazvrstanu cestu prema
poljskim Šargačima. Zbog brdovitog terena oborinske vode teško oštećuju tu dionicu ceste.
Načelnik predlaže da se to također stavi u Program građenja komunalne infrastrukture za
iduću godinu.
Predsjednik poziva pročelnika da pojasni Vijeću situaciju u vezi s Dječjim vrtićem
Pčelica Bisag. Pročelnik obavještava Vijeće da je Vrtić prijavljen inspektoratu, da je u Vrtiću
obavljen inspekcijski nadzor Ministarstva znanosti i obrazovanja i da je zaprimljeno rješenje s
nalozima koje treba provesti. Najveći problem predstavlja veći broj djece u odgojnim
skupinama od broja propisanog Državnim pedagoškim standardima. Zbog toga je po nalogu
inspektorice Upravno vijeće Vrtića moralo poništiti odluku o upisu djece u novu pedagošku
godinu, a budući da je i nakon poništenja odluke o upisu broj djece u skupinama još uvijek
veći od propisanog, Dječji vrtić bi po nalogu trebao do 31.12.2022. godine još i ispisati 15tero djece. Upravno vijeće je donijelo odluku da se djeca do daljnjega neće ispisivati iz vrtića,
te je na taj nalog inspektorice poslana žalba u cilju produljenja roka za usklađivanje s
Državnim pedagoškim standardom. U vezi ovog problema održan je i roditeljski sastanak.
Načelnik također pojašnjava situaciju u vezi s prijavom inspektoratu. Smatra da bi u
slučaju da Ministarstvo odbaci žalbu i inzistira na ispisivanju djece trebalo inspektoratu
prijaviti i druge vrtiće u okolici, koji su svi također u ovom prekršaju. Podsjeća Vijeće i da je
Općina prijavila za sufinanciranje projekt izgradnje novog područnog vrtića u Breznici kroz
Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Izgradnjom novog područnog vrtića mogao bi se
riješiti ovaj problem.
Ivana Lendl Trglačnik postavlja pitanje o broju djece koja će se primati u vrtić iduće
godine. Pročelnik odgovara da to sada nije moguće reći, budući da bi po rješenju trebalo još i
ispisati 15-tero djece.
Nikola Podoljnjak postavlja pitanje o kriterijima kojima će se odrediti koju djecu bi se
ispisivalo, ako do toga dođe. Pročelnik odgovara da kriteriji nisu propisani u rješenju
inspekcije, ali smatra da bi se prvo morali ispisivati vanjski korisnici Vrtića.
U raspravi na temu inspekcije u Vrtiću sudjeluju svi prisutni članovi Vijeća, načelnik i
pročelnik.
Nema drugih pitanja ili prijedloga pa predsjednik zatvara sjednicu Općinskog vijeća.
Dovršeno u 19:00 sati.
Voditelj zapisnika
Marko Futač

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Ledinski

