ZAPI S N I K
sastavljen 10.03.2021. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica koja je
održana u prostorijama društvenog doma u Bisagu.
Sjednica je sazvana pismenim putem Pozivom Klasa: 021-05/21-01/01, Urbroj:
2186/023-01-21-1 od 25.02.2021. godine.
Sjednici su nazočni:
1. Goran Bruči, predsjednik Općinskog vijeća,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Josip Ledinski,
4. Zdravko Trglačnik,
5. Ivica Roginek,
6. Ivan Lendl,
7. Darko Horvat,
8. Mario Šargač,
9. Nikola Podoljnjak.
Sjednici nisu nazočni vijećnici Mihaela Martinjak i Kristijan Hublin. Vijećnica
Mihaela Martinjak je opravdala 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 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
14.09.2020. godine.
Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno.
Predsjednik otvara raspravu o zapisniku sa sjednice Općinskog vijeća održane
telefonski putem 11.12.2020. godine.
Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno.
Vijećnik Ivica Roginek podsjeća na svoj zahtjev za dostavu informacija o
nenaplaćenim potraživanjima Općine, a koji je dao na sjednici Općinskog vijeća 14.09.2020.
godine. Pročelnik odgovara da traženi podaci nisu pripremljeni, a predsjednik upućuje da se
isti što prije dostave vijećniku.
Predsjednik Općinskog vijeća Goran Bruči predlaže nadopunu dnevnog reda. Točka
17. dnevnog reda postaje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke
komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova. Dodaje se i točka 18. dnevnog reda,
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
obavljanja grobnih poslova, a prijašnja točka 17. Ostala pitanja i prijedlozi postaje točka 19.
dnevnog reda. Nema primjedbi na predloženu nadopunu dnevnog reda, pa predsjednik daje
nadopunjeni dnevni red na glasanje:

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2020. godinu,
Statut Općine Breznica,
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Breznica,
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Breznica za 2021. godinu,
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru u 2021. godini,
6. 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 2021. godini,
7. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Breznica za 2021. godinu,
8. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini,
9. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2020. godinu,
10. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2021. godinu s
trogodišnjim financijskim učincima,
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih
nepogoda za 2020. godinu,
12. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Breznica
za 2021. godinu,
13. Odluka o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Breznica,
14. Odluka o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Breznica,
15. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Breznica
„Uređenje i opremanje postojećeg dječjeg igrališta u Breznici“,
16. Imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu, prijedlog kandidata,
17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
obavljanja dimnjačarskih poslova,
18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
obavljanja grobnih poslova,
19. Ostala pitanja i prijedlozi.
Nadopunjeni dnevni red je prihvaćen jednoglasno.
Toč. 1)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2020. godinu
Predsjednik poziva načelnika i pročelnika da ukratko predstave Godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2020. godinu. Načelnik predlaže da vijećnici postave
konkretna pitanja vezana uz stavke Izvještaja, budući da nema velikih razlika u odnosu na
rebalans proračuna. U vezi dugovanja prema Općini dodaje da ih je znatno manje nego prije
jer je Općina krenula s opomenama i prisilnim naplatama, što se moralo napraviti po nalazu
revizije. Vijećnik Ivica Roginek postavlja pitanje zašto se stara dugovanja nisu naplatila na
vrijeme. Predsjednik predlaže da se rasprava o ovoj temi održi pod točkom 19. dnevnog reda,
Ostala pitanja i prijedlozi, i poziva prisutne na raspravu o Godišnjem izvještaju o izvršenju
Proračuna Općine Breznica za 2020. godinu. Nema drugih pitanja ili primjedbi od strane
vijećnika.
Predsjednik daje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2020.
godinu na glasanje. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznica za 2020. godinu
prihvaćen je jednoglasno.

Toč. 2)
Statut Općine Breznica
Predsjednik objašnjava da je prije mjesec dana održana sjednica Komisije za statut,
poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća na kojoj se raspravljalo o prijedlogu
Statuta Općine Breznica. Novi Statut je potrebno donijeti zbog izmjena Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, a novosti u Statutu odnose se na smanjenje broja
vijećnika i ukidanje funkcije zamjenika načelnika.
Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Statuta Općine Breznica. Nema pitanja ili
primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik daje prijedlog Statuta Općine Breznica na glasanje. Statut Općine
Breznica prihvaćen je jednoglasno.
Toč. 3)
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Breznica
Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu novog Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Breznica. Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik daje prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Breznica na glasanje.
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Breznica prihvaćen je jednoglasno.
Toč. 4)
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Breznica za 2021. godinu
Predsjednik poziva pročelnika i načelnika da obrazlože prijedlog Programa javnih
potreba u društvenim djelatnostima Općine Breznica za 2021. godinu. Pročelnik objašnjava da
je Program sastavni dio Proračuna, te su iznosi u Programu preuzeti iz Proračuna.
Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Program javnih potreba u društvenim
djelatnostima Općine Breznica za 2021. godinu. Nema pitanja ili primjedbi od strane
vijećnika.
Predsjednik daje prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Breznica za 2021. godinu na glasanje. Program javnih potreba u društvenim
djelatnostima Općine Breznica za 2021. godinu prihvaćen je jednoglasno.
Toč. 5)
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini
Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Programa korištenja sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini. Vijećnik Ivica Roginek
traži pojašnjenje o kojim točno sredstvima se radi. Pročelnik i načelnik pojašnjavaju da se radi
o planiranim sredstvima od legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u 2021. godini. Nema
drugih pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik daje prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini na glasanje. Program korištenja
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini
prihvaćen je jednoglasno.

Toč. 6)
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 2021. godini
Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži prijedlog 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 2021.
godini. Pročelnik objašnjava da se radi o naknadi koja se plaća prilikom izdavanja
građevinske dozvole ili legalizacije.
Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Programa. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.
Predsjednik daje prijedlog Programa na glasanje. 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 2021.
godini prihvaćen je jednoglasno.
Toč. 7)
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Breznica za 2021. godinu
Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži prijedlog Programa korištenja sredstava od
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Breznica za 2021. godinu. Pročelnik objašnjava da se radi o sredstvima od zakupa
zemljišta u Tkalcu koje koristi Trgonom d.o.o.
Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Programa. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.
Predsjednik daje prijedlog Programa na glasanje. Program korištenja sredstava od
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Breznica za 2021. godinu prihvaćen je jednoglasno.
Toč. 8)
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži prijedlog Programa utroška šumskog
doprinosa u 2021. godini. Pročelnik objašnjava da se radi o naknadi koja se plaća prilikom
dobivanja dozvole za sječu, dio koje pripada Općini.
Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa u 2021. godini. Vijećnik Ivica Roginek postavlja pitanje zašto je planiran tako mali
iznos sredstava. Načelnik odgovara da je razlog tome što se šume ruše ilegalno, naknada se ne
plaća, pa je i iznos doprinosa koji Općina dobiva tako malen. Pročelnik dodaje da je prošle
godine Općina imala samo 74,00 kn šumskog doprinosa i da je nemoćna po tom pitanju.
Nema drugih pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik daje prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021.
godini na glasanje. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini prihvaćen je
jednoglasno.

Toč. 9)
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2020. godinu
Predsjednik poziva zamjenika načelnika Tomislava Ledinskog da kao načelnik Stožera
civilne zaštite Općine Breznica predstavi Analizu stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Breznica za 2020. godinu. Tomislav Ledinski objašnjava da je sve opisano u Analizi.
U 2020. godini sustav civilne zaštite većinom se bavio provođenjem mjera propisanih zbog
pandemije bolesti Covid-19. U posljednje vrijeme provedba mjera je popuštena zbog troškova
i otpora ljudi.
Predsjednik otvara raspravu o Analizi stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Breznica za 2020. godinu. Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik daje Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za
2020. godinu na glasanje. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica
za 2020. godinu prihvaćena je jednoglasno.
Toč. 10)
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica
za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Predsjednik ponovno poziva zamjenika načelnika Tomislava Ledinskog da kao
načelnik Stožera civilne zaštite Općine Breznica predstavi Plan razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Breznica za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima. Tomislav
Ledinski objašnjava da je također sve opisano u Planu. Dodaje da će se tek nakon izbora znati
tko će biti načelnik Stožera civilne zaštite.
Predsjednik otvara raspravu o Planu razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Breznica za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima. Nema pitanja ili primjedbi od
strane vijećnika.
Predsjednik daje Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za
2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima na glasanje. Plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Breznica za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima na
glasanje prihvaćen je jednoglasno.
Toč. 11)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja
u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
Predsjednik objašnjava da Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih
nepogoda Općinskom vijeću podnosi načelnik. Pročelnik podsjeća Vijeće da su u 2020. godini
za područje Općine proglašene prirodne nepogode od mraza i tuče. Općina je primila sredstva
za proglašene nepogode i iste isplatila prijaviteljima šteta.
Predsjednik otvara raspravu o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području
prirodnih nepogoda za 2020. godinu. Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik daje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u
području prirodnih nepogoda za 2020. godinu na glasanje. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu prihvaćen je
jednoglasno.

Toč. 12)
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području
prirodnih nepogoda Općine Breznica za 2021. godinu
Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu novog Plana djelovanja u području prirodnih
nepogoda Općine Breznica za 2021. godinu. Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik daje Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
Općine Breznica za 2021. godinu na glasanje. Odluka o donošenju Plana djelovanja u
području prirodnih nepogoda Općine Breznica za 2021. godinu prihvaćena je jednoglasno.
Toč. 13)
Odluka o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih odbora
na području Općine Breznica
Predsjednik objašnjava da će za ovih lokalnih izbora konačno birati i članovi vijeća
mjesnih odbora. Pročelnik pojašnjava da po novom Statutu vijeća mjesnih odbora imaju po 5
članova. Vijeća mjesnih odbora se većinom biraju za lokalnih izbora, ali nažalost vijeća
mjesnih odbora Općine Breznica nisu birana još od 1994. godine.
Predsjednik otvara raspravu o Odluci o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Breznica. Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik daje Odluku o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih odbora na
području Općine Breznica na glasanje. Odluka o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Breznica prihvaćena je jednoglasno.
Toč. 14)
Odluka o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora
na području Općine Breznica
Predsjednik objašnjava da se Odlukom o postupku izbora članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Breznica opisuje sam postupak izbora te otvara raspravu o Odluci.
Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik daje Odluku o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Breznica na glasanje. Odluka o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na
području Općine Breznica prihvaćena je jednoglasno.
Toč. 15)
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Breznica
„Uređenje i opremanje postojećeg dječjeg igrališta u Breznici“
Predsjednik objašnjava da je Odluku o davanju suglasnosti potrebno donijeti zbog
prijave na natječaj LAG-a Prizag. Načelnik dodaje da je potrebno izmjeniti naziv odluke u
"dječjeg igrališta i okoliša igrališta" radi usklađenja s uvjetima natječaja. Radi se o natječaju
na kojem će svaki član LAG-a moći dobiti sredstva u iznosu od oko 20.000,00 €. Projekt
igrališta u Breznici je odabran za prijavu jer je to jedino legalno igralište već uknjiženo kao
područje sporta i rekreacije, a poziv LAG-a je došao prekasno da bi se mogli prijaviti radovi
na proširenju vrtića.
Predsjednik otvara raspravu o Odluci o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Breznica „Uređenje i opremanje postojećeg dječjeg igrališta i okoliša u
Breznici“. Nema pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.

Predsjednik daje Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Breznica „Uređenje i opremanje postojećeg dječjeg igrališta i okoliša igrališta u
Breznici“ na glasanje. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Breznica „Uređenje i opremanje postojećeg dječjeg igrališta i okoliša igrališta u Breznici“
prihvaćena je jednoglasno.
Toč. 16)
Imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu,
prijedlog kandidata
Predsjednik pojašnjava da Općina Breznica predlaže jednog kandidata za dužnost
sudca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. Do sada je tu dužnost obavljao pročelnik.
Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda i poziva vijećnike da daju svoje
prijedloge za sudca porotnika. Nema drugih prijedloga od strane vijećnika.
Stoga predsjednik daje na glasanje prijedlog da se za kandidata za sudca porotnika
Županijskog suda u Varaždinu ponovno predloži pročelnik Stjepan Šafran. Prijedlog je
prihvaćen jednoglasno.
Toč. 17)
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
Predsjednik poziva pročelnika da obrazloži Odluku o davanju prethodne suglasnosti na
Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova. Pročelnik
objašnjava da Državni ured za reviziju vrši nadzor nad komunlanim uslugama i da je zbog
usklađenja s zakonom potrebno da dimnjačar donese Opće uvjete, a na koje Vijeće daje svoju
suglasnost. Ova Odluka je dodana u dnevni red ove sjednice da se s time ne čeka novi saziv
Vijeća.
Predsjednik otvara raspravu o Odluci o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova. Vijećnik Ivica Roginek
postavlja pitanje da li se ti Opći uvjeti vezani na koncesiju za poslove dimnjačara. Pročelnik
odgovara potvrdno i dodaje da se radi o Uvjetima koje donosi sam koncesionar. Nema drugih
pitanja ili primjedbi od strane vijećnika.
Predsjednik daje Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke
komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na glasanje. Odluka o davanju prethodne
suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
prihvaćena je jednoglasno.
Toč. 18)
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
isporuke komunalne usluge obavljanja grobnih poslova
Predsjednik objašnjava da se radi o istoj stvari kao u prethodnoj točci dnevnog reda,
samo za grobne poslove.
Predsjednik otvara raspravu o Odluci o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
isporuke komunalne usluge obavljanja grobnih poslova. Nema pitanja ili primjedbi od strane
vijećnika.
Predsjednik daje Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke
komunalne usluge obavljanja grobnih poslova na glasanje. Odluka o davanju prethodne
suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja grobnih poslova prihvaćena
je jednoglasno.

Toč. 19)
Ostala pitanja i prijedlozi
Predsjednik podsjeća da je vijećnik Ivica Roginek tražio iznos nenaplaćenih dugovanja
prema Općini. Načelnik odgovara da u ovom trenutku ne zna iznos, ali da će ga vijećnik
dobiti sljedeći tjedan, samo bez imena dužnika.
Načelnik smatra da je način na koji je određen iznos komunalne naknade velika
povlastica za obveznike komunalne naknade i da će se morati odrediti točne površine
nekretnina. Također ne vidi zašto bi netko mogao tražiti stipendije ili druge povlastice od
Općine, a ima nepodmirenih dugovanja prema Općini. Dodaje da nenaplaćenih dugovanja
sada ima puno manje, jer se znatan iznos uspješno naplatio. Većina dužnika je ili platila nakon
opomene ili su se dogovorili oko obročnog plaćanja.
Vijećnik Ivica Roginek ponavlja da mu nije sporna naplata, već zašto se čekalo da
dugovanja otiđu u zastaru. Smatra da su se stara dugovanja trebala naplatiti na vrijeme.
Vijećnik Nikola Podoljnjak također smatra da je trebalo prije ići u naplatu dugovanja.
Ne slaže s načinom naplate dugovanja preko agencije za naplatu i pita za cijenu takvog
postupka. Pročelnik odgovara da je cijena 10% uspješno naplaćenog dugovanja i da su se do
sada izbjegavale ovrhe jer iste mogu za dužnika stvoriti veće troškove od same glavnice.
Načelnik izvještava Vijeće da je s predstavnicima Hrvatskih voda obišao
problematične potoke na području Općine i da je dogovoreno čišćenje 5 – 6 km zamuljenih
potoka. Klizište na županijskoj cesti u Draškoviću će se nastaviti sanirati ovih dana, kao i
radovi na nogostupu u Bisagu.
Načelnik izvještava Vijeće i o problemima u vezi s projektom nogostupa u Breznici.
Stanovnici Breznice nisu protiv nogostupa, ali nisu dovoljno upoznati s projektom budući da
zbog epidemije nije održana javna rasprava. Projektant nema ni podatke o podzemnim
instalacijama uz cestu, a planira se i dijelom otvoreni kanal kroz naselje. Zbog svega toga
planira se projekt podijeliti u faze i krenuti s radovima tamo gdje je to moguće.
U vezi nogostupa kroz Breznicu vijećnik Darko Horvat upozorava na kritičnu točku
kod njegovog doma u Breznici, na dionici od društvenog doma do mosta. Do sada nije dobio
informacije o tome koliko će se ulaziti u njegovu parcelu, da li će se i što rušiti i pita kome da
se obrati u vezi toga. Načelnik odgovara da ni Općina do sada nije imala te informacije, a i
sada će se morati mijenjati neke stvari u projektnoj dokumentaciji. Darko Horvat smatra da
postoji puno bolje rješenje za nogostup od predloženog i da su ovdje u pitanju nečiji
financijski interesi. Načelnik odgovara da je u pitanju samo nespretnost projektanta.
Projektant je obećao određene promjene u projektu, ali neke stvari ne želi ili ne može
mijenjati bez dopuštenja Hrvatskih cesta kao investitora. Zbog svega toga je i dogovoreno
etapno rješavanje projekta, prvo gdje je situacija na terenu čista. U raspravi na ovu temu
sudjeluju vijećnik Darko Horvat, načelnik i pročelnik.
Načelnik iznosi da ga je kontaktirala osoba u vezi iznosa planiranih za modernizaciju
cesta s pitanjem zašto je za Jales Breznički planirano samo 80.000,00 kn. Načelnik podsjeća
vijećnike da je tako bilo planirano kroz Program gradnje komunalne infrastrukture u 2021.
godini, a koji je bez prigovora donesen na Općinskom vijeću, a za cestu u Jalesu Brezničkom
planiran je taj iznos jer je samo taj odvojak i ostao neasfaltiran. Smatra da nije dobro ljudi
dobivaju krive ili nepotpune informacije.
Načelnik dalje obavještava Vijeće da će se kreće s nabavom za modernizaciju cesta u
2021. godini, ali i da je za taj projekt od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU
dobiveno do sada najmanje sredstava, samo 150.000,00 kn. Za usporedbu, Općina Ljubešćica
je za svoj projekt dobila 450.000,00 kn. Općina trenutno ima oko 1.300.000,00 kn na računu i
nema dugovanja.

Vijećnik Nikola Podoljnjak postavlja pitanje da li se može nasipati put u Jalesu
Brezničkom kraj Roša. Načelnik odgovara da se to može napraviti ako nije u pitanju privatni
put. Jedan put tamo je ucrtan i nasipat će se, ali drugi je put prilaz kući. Drugi je problem što
je g. Andrašek (Vis Solis d.o.o.) s kim Općina ima ugovor za radove na održavanju cesta
trenutno zaposlen s izgradnjom hale i nema vremena za održavanje cesta. Općina će se morati
dogovoriti s njime da netko drugi preuzme radove koje on trenutno ne može obaviti.
Vijećnik Ivica Roginek postavlja pitanje o tome kada će se krenuti s radovima na
sanaciji županijske ceste prema Bedenici. Načelnik odgovara da je stanje županijskih cesta
fotografirano prošli tjedan i fotografije su dostavljane ŽUC-u. Obećano je da će se krenuti s
radovima, a Općina će nastaviti pritiskati ŽUC da se to zaista i ostvari.
Ivica Roginek postavlja pitanje kada će se krenuti s uređenjem potoka kroz Jales
Breznički. Načelnik odgovara da je s Hrvatskim vodama dogovoreno da će se to izvoditi ove
godine, ali da je problem u dijelu potoka koji prolazi kroz samo naselje, jer izvođač tvrdi da
nema dovoljno malen stroj za te radove. Ivica Roginek se ne slaže s tom procjenom i smatra
da i u naselju uz potok ima dovoljno prostora za ICB stroj. Načelnik odgovara da se u tom
slučaju mora prije razgovarati s stanovnicima naselja da se izbjegnu mogući problemi kad
počnu radovi.
Ivica Roginek postavlja pitanje o popravku oštećenja na Društvenom domu u Jarku
Bisaškom. Načelnik odgovara da će se to rješavati iz sredstava namijenjenih za održavanje
objekata. Također postavlja i svoje pitanje, da li postoji ugovor ili dogovor s klubom koji
koristi dom za treninge. Vijećnik Nikola Podoljnjak odgovara da ugovor ne postoji. Načelnik
objašnjava da je zaprimio prigovore građana na ponašanje članova kluba u vezi lijepljenja
plakata i neočišćenih prostorija nakon aktivnosti kluba. Nikola Podoljnjak odgovara da je i
sam razgovarao s članovima kluba u vezi sličnih prigovora.
Vijećnik Darko Horvat postavlja pitanje o mogućnosti da se u dogovoru s Općinom
Visoko krene u zajedničko uređenje puta uz autocestu prema Vukima, koji je u jako lošem
stanju, a koji koriste i građani Općine Breznica. Načelnik odgovara da je put u pitanju na
području Općine Visoko. Suradnja s Općinom Visoko je moguća, ali se boji da načelnik
Visokog nije vrlo aktivan što se tiče tog dijela naselja Vinično.
Budući da nema drugih pitanja ili prijedloga, predsjednik se svima zahvaljuje na radu
u protekle četiri godine.
Dovršeno u 19:15 sati.
Voditelj zapisnika
Marko Futač
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