
Z A P I S N I K

sastavljen 10.11.2022. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama Općine Breznica.

Sjednica  je  sazvana  putem elektroničke  pošte  Pozivom KLASA:  024-01/22-01/04,
URBROJ: 2186-23-01-22-1 od 02.11.2022. godine.

Sjednici su nazočni:
1. Tomislav Ledinski, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Jadranka Bahlen,
4. Mario Marenčić,
5. Nikolina Fišter,
6. Petar Andrašek.

Sjednici  nisu nazočni  vijećnici  Nikola Podoljnjak,  Ivana Lendl  Trglačnik i  Stjepan
Brglez, 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
25.08.2022. godine.

Primjedbi na zapisnik nema te se zapisnik prihvaća jednoglasno.

Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Ledinski predlaže slijedeći 

D N E V N I   R E D

1. Odluka o općinskim porezima Općine Breznica,
2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Pčelica Bisag,
3. Odluka  o  povjeravanju  ili  prijenosu  poslova  utvrđivanja,  evidentiranja,  nadzora,

naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Breznica tokom 2023. godine,
4. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Breznica

za 2023. godinu,
5. Prijedlog kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu,
6. Informacija  o  raspisivanju  natječaja  za  dodjelu  studentskih  stipendija  studentima s

područja Općine Breznica za kalendarsku 2022. godinu,
7. Ostala pitanja i prijedlozi.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.



Toč. 1)
Odluka o općinskim porezima Općine Breznica

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
objašnjava da je važeću Odluku o općinskim porezima potrebno izmjeniti. Nakon provedenog
nadzora uputom Porezne uprave određeno je da iz Odluke treba ukloniti odredbe kojima se
uređuju tko su obveznici, što čini poreznu osnovicu, način obračuna i plaćanja poreza i druge
odredbe koje su već propisane zakonom. U vezi toga, predlaže da se iz prijedloga Odluke koji
je dostavljen vijećnicima ukloni i članak 4., budući da se i ta odredba već nalazi u zakonu.
Sami iznosi općinskih poreza se ovim prijedlogom Odluke ne mijenjanju.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.

Predsjednik daje izmijenjeni prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Breznica
godinu na glasanje.

Zaključak:  Odluka  o  općinskim  porezima  Općine  Breznica  je  prihvaćena
jednoglasno.

Toč. 2)
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Pčelica Bisag

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
pojašnjava da je zbog izmjena Zakona o predškolskom odgoju potrebno donijeti novi Statut
Dječjeg vrtića. Statut donosi Upravno vijeće Vrtića, ali prije donošenja Općinsko vijeće daje
suglasnost  na  prijedlog  Statuta.  Pročelnik  ukratko  prelazi  kroz  prijedlog  novog  Statuta  i
navodi  promjene  u  odnosu  na  stari.  Najvažnije  promjene  odnose  se  na  limite  do  kojih
sredstvima  može  raspolagati  ravnatelj,  odnosno  Upravno  vijeće  samo  ili  uz  prethodnu
suglasnost Općinskog vijeća, te promjene u načinu donošenja kurikuluma Vrtića.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.

Predsjednik  daje  Odluku  o  davanju  prethodne suglasnosti  na  Statut  Dječjeg  vrtića
Pčelica Bisag na glasanje.

Zaključak:  Odluka  o  davanju  prethodne  suglasnosti  na  Statut  Dječjeg  vrtića
Pčelica Bisag je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 3)
Odluka o povjeravanju ili prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,

naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Breznica tokom 2023. godine

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže  da  se  radi  o  Odluci  koja  se  donosi  svake  godine,  a  kojom se  poslovi  naplate
općinskih poreza povjeravaju Poreznoj upravi.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.

Predsjednik  daje  Odluku  o  povjeravanju  ili  prijenosu  poslova  utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Breznica tokom
2023. godine na glasanje.

Zaključak:  Odluka  o  povjeravanju  ili  prijenosu  poslova  utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Breznica
tokom 2023. godine je prihvaćena jednoglasno.



Toč. 4)
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

Općine Breznica za 2023. godinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obrazlaže da se temeljem zakona Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda donosi svake
godine i  ukratko prolazi  kroz sadržaj  prijedloga Plana.  Načelnik do 31.  ožujka izvješćuje
Općinsko vijeće o provedbi plana za proteklu godinu.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.

Predsjednik daje Odluku o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
Općine Breznica za 2023. godinu na glasanje.

Zaključak: Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
Općine Breznica za 2023. godinu je prihvaćena jednoglasno.

Toč. 5)
Prijedlog kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
pojašnjava da je Općina od Županije primila dopis kojim se traži prijedlog kandidata za suca
porotnika Općinskog suda u Varaždinu. Općinsko vijeće treba predložiti kandidata Općine
Breznica.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda.
Načelnik predlaže da kandidat kao i do sada bude pročelnik.
Pročelnik  iznosi  da  je  do  sada  više  puta  bio  sudac  porotnik  na  Općinskom  i

Županijskom sudu. Sudac porotnik ima pravo na naknadu u visini satnice od 20 kn te putne
troškove u visini cijene autobusne karte do Brezničkog Huma. Stvarni troškovi putovanja u
Varaždin su znatno veći, što je i razlog što mnogi izbjegavaju ovu dužnost.

Predsjednik  se  slaže  s  prijedlogom da  se  za  kandidata  za  suca  porotnika  predloži
pročelnik. Nema drugih prijedloga za kandidata za suca porotnika Općinskog suda.

Predsjednik daje prijedlog da se za kandidata za suca porotnika Općinskog suda u
Varaždinu predloži pročelnik Stjepan Šafran.

Zaključak: Prijedlog da se za kandidata za suca porotnika Općinskog suda u
Varaždinu predloži pročelnik Stjepan Šafran je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 6)
Informacija o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija studentima

s područja Općine Breznica za kalendarsku 2022. godinu,

Predsjednik  poziva  pročelnika  da  obrazloži  ovu  točku  dnevnog  reda.  Pročelnik
obavještava  Općinsko  vijeće  da  je  kao  i  svake  godine  raspisan  natječaj  za  stipendije  za
studente  s  područja  Općine  Breznica.  Natječaj  raspisuje  općinski  načelnik,  a  Općinskom
vijeću  se  daje  informacija  o  provedenom natječaju.  Ove  godine  na  natječaj  se  javilo  15
studenata, jedan više u odnosu na prošlu godinu. Svi studenti koji su se javili imaju tražene
uvjete. Pročelnik čita popis studenata koji su se javili na natječaj.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.



Toč. 7)
Ostala pitanja i prijedlozi

Pročelnik  obavještava  Općinsko vijeće  da  je  izrađen  prijedlog Proračuna  za  2023.
godinu, te da će isti od sutra biti objavljen na javnom savjetovanju.

Pročelnik obavještava Vijeće da projekt izgradnje područnog vrtića u Breznici  nije
prošao na pozivu financiranom kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Općina je dala
prigovor na odluku o odbijanju, a do kraja godine trebao bi biti raspisan i drugi takav natječaj.
Općina je počela s pripremnim aktivnostima za projekt i sredstva za projekt planirana su u
prijedlogu Proračuna za iduću godinu.

Petar  Andrašek pita  da li  to  znači da se definitivno ide u projekt  izgradnje vrtića.
Pročelnik odgovara potvrdno.

Jadranka Bahlen pita koje ministarstvo je raspisalo natječaj. Pročelnik odgovara da je
u pitanju Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Dodaje i da je prije ove odluke o odbijanju
načelnik na danu Općine Beretinec neformalno razgovarao s ministrom, te da mu je isti u vezi
ovog  natječaja  rekao  da  je  projekt  sigurno  prihvaćen  ako  Općina  nije  zaprimila  nikakav
zahtjev za dopunu projekta.

Pročelnik  obavještava  Vijeće  i  o  izradi  prijedloga  novih  programa  izgradnje  i
održavanja komunalne infrastrukture.  Za 2023. godinu planirana je  izgradnja ceste  Foti  –
odvojak Žeželj te ceste u Draškoviću koja nija mogla biti realizirana ove godine. U prijedlog
programa održavanja stavljen je novi sloj asfalta za dvije ceste u Breznici i Jarku Bisaškom
koje su predložene na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća.

Pročelnik obavještava Vijeće i o raspisanim natječajima za zimsku službu, rad strojem
i  prijevoz  pokojnika  koji  se  financira  iz  proračuna  Općine.  U  suradnji  s  općinama
suvlasnicima  Općina  Breznica  kreće  i  s  uređenjem  apartmana  u  Selcu.  Jadranka  Bahlen
postavlja  pitanje  o  površini  apartmana  u  Selcu.  Pročelnik  odgovara  da  se  radi  o  sobama
površine 15 m2. 

Jadranka Bahlen postavlja i pitanje o stanju zgrade Društvenog doma u Mirkovcu i
predlaže da bi se isti mogao urediti kao etno muzej. Pročelnik odgovara da prvo treba urediti
krovište. Mario Marenčić dodaje da Dom propada iz dana u dan od kada se raspao DVD
Mirkovec.

Petar  Andrašek  postavlja  pitanje  o  mogućnosti  uvrštavanja  nerazvrstane  ceste
Andrašeki – Butkovec u program izgradnje komunalne infrastrukture. Pročelnik odgovara da
se u projekt izgradnje te ceste mora ići zajednički s Općinom Breznički Hum. Problem je
mogućnost financiranja tog projekta od strane Huma.

Ivan Andrašek postavlja pitanje o postotku realizacije programa izgradnje. Smatra da
bi bilo dobro sada više sredstava rasporediti prema Breznici i Draškoviću. Dodaje da bi se u
program  održavanja  mogla  staviti  i  cesta  od  Mrazovića.  Pročelnik  odgovara  da  će  se
realizacija vidjeti pri donošenju izmjena programa.

Pročelnik predlaže Jadranki Bahlen da se županijska cesta u Breznici od Omege proba
uvrstiti u program održavanja Županijske uprave za ceste. Jadranka Bahlen pita koja je to
točno  cesta  u  pitanju,  a  Ivan Andrašek  joj  odgovara  da  je  to  županijska  cesta  ŽC 2174.
Pročelnik dodaje da je ta cesta u najgorem stanju na cijelom području Općine. U raspravi o
načinu dodjele sredstava za projekte sudjeluju Jadranka Bahlen, Ivan Andrašek i pročelnik.

Predsjednik  podjeća  da  razbijena  autobusna  stanica  u  Jarku  Bisaškom  još  nije
popravljena.  Pročelnik  obavještava  Vijeće  da  Općina  ima  ponudu  za  preuzimanje  svih
autobusnih stanica, uključujući i razbijenu. Ivan Andrašek predlaže da se problem razbijene
stanice proba riješiti opomenom za kršenje komunalnog reda.



Pročelnik obavještava Općinsko vijeće da je Vrtiću i ravnateljici nakon provedenog
nadzora  određena  novčana  kazna  zbog  većeg  broja  djece  u  skupinama  od  propisanog
Državnim pedagoškim standardom. Vrtić je ishodio produženje roka za usklađivanje broja
djece  s  standardom,  tako  da  neće  biti  potrebno  ispisivati  djecu,  ali  na  sljedećoj  sjednici
Općinskog vijeća morati će se raspravljati o povećanju cijene vrtića.

Ivan Andrašek, predsjednik, pročelnik, Mario Marenčić i Jadranka Bahlen sudjeluju u
raspravi o projektu izgradnje nogostupa u Breznici.

Nema drugih pitanja ili prijedloga te predsjednik zatvara sjednicu Općinskog vijeća.

Dovršeno u 19:10 sati.

Voditelj zapisnika Predsjednik Općinskog vijeća
    Marko Futač         Tomislav Ledinski


