
Nakon devet godina kreće uređenje okoliša Doma 
zdravlja u Breznici 

Dom zdravlja Breznica dobiva novo parkiralište 

 
15.05.2018. 
 

Dom zdravlja u Breznici uskoro bi trebao dobiti uređeno parkiralište i prilaz samom objektu 

čime će korisnici ove ustanove, mještani triju okolnih općina, Breznice, Visokog i 

Brezničkog Huma, imati uvjete primjerene 21. stoljeću.  

 

Da bi se uvjerili da radovi idu prema planu gradilište su u ponedjeljak obišli saborski 

zastupnik Anđelko Stričak, zamjenik župana Robert Vugrin, načelnici Breznice i Visokog, 

Stjepan Krobot i Dragutin Mateković, ravnatelj Doma zdravlja Renato Podbojec, liječnici dr. 

Irena Tomić Vrbić i dr. Zoran Maravić te predstavnici izvođača radova.   

 

 

 

 



Stričak samu inicijativu uređenja okoliša Doma zdravlja pokrenuo još 2009. godine 

 

Inače, samu inicijativu za uređenje okoliša Doma zdravlja u Breznici još 2009.  pokrenuo 

je, tada član županijskog poglavarstva, Anđelko Stričak, a aktualizirala ju je ponovo 

nedavno na sjednici Skupštine Varaždinske županije HSU-ova Jadranka Bahlen.   

 

- Do sada je prostor oko Doma zdravlja ovdje u Breznici bio makadam, neuređen, te za 

vrijeme kišnih dana blatnjav. Ovom investicijom uređuje se prilaz, parkirališna mjesta i 

okoliš oko Doma zdravlja odnosno ambulanta (stomatološke i primarne zdravstvene 

zaštite). Navedenu investiciju predlagao sam još 2009. godine. Nažalost,  od tada do 

danas nije bilo sluha da se uredi sukladno potrebama 21. stoljeća. Žitelji općina Breznice,  

Visokog i Brezničkog Huma to svakako zaslužuju. Trebalo je proći punih devet godina da 

se ta inicijativa realizira - izjavio je za vrijeme obilaska Stričak dodajući da se radi o 

investiciji Varaždinske županije te Općina Breznice i Visokog.   

 

 

 

 



Zamjenik župana Vugrin naglasio je kako Varaždinska županija, u investiciji od gotovo 200 

tisuća kuna,  sudjeluje s polovicom sredstava.   

 

- Županija je nakon aktualizacije ovog problema na sjednici Skupštine osigurala sredstva 

od 99 tisuća kuna. Radi se o decentraliziranim sredstvima. Htjeli smo s radovima započeti 

što prije, a nakon što se održao sastanak s načelnicima Breznice i Visokog, koji su rekli da 

bi povećali obim radova, te također sudjelovali s 50 posto, ukupna vrijednost projekta 

iznosim 198 tisuća kuna - pojasnio je zamjenik župana Robert Vugrin te dodao da će se 

ovim radovima osigurati 24 parkirna mjesta te prometnica oko same ambulante. Uredit će 

se i rampa za osobe s invaliditetom kao i prilazno stepenište koje zahtijeva nužnu obnovu. 

 

 


