SKRAĆENI ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
održane dana 08. prosinca 2021. godine s početkom u 16,30 sati
SJEDNICI NAZOČNI: Bakarić Stjepan, Basar Stjepan, Blažun Matija, Čulig Nikola, Diković
Nada, Grgić Igor, Guštin Boris, Latin Sabina Angelina, Lipšinić
Gordana, Marković Josip, Marković Mirjana, Vergot Damir, Vuljanić
Anđelko
ODSUTNI:
NAZOČNI:
• Lidija Bošnjak – gradonačelnica
• Sanja Mikšić – pročelnica JUO Grada Ozlja
• Kristina Kožar Perez – voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo
• Vesna Cvijak – voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove
• Vesna Novosel – ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
• Bogdan Bošnjak – ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj
• Stjepan Bezjak – ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj
• Zlatko Gojmerac – direktor Komunalnog Ozalj d.o.o.
• Miroslav Cigić – direktor Azelije Eko d.o.o.
• novinari
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec
Početak sjednice: 16,30 sati
Sjednicu Gradskog vijeća otvorio je Stjepan Basar, predsjednik Gradskog vijeća. Pozdravio
je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 13 vijećnika, te da sjednica može započeti.
Predložio je da prije početka dnevnog reda ravnateljica Doma zdravlja Ozalj održi kratku
prezentaciju na temu Covid-19 za područje koje pokriva Dom zdravlja Ozalj. Ravnateljica
je iznijela podatke za razdoblje od ožujka 2020. do 31.10.2021. godine. Broj liječenih
pacijenata je daleko veći nego u prošloj godini. U prošloj godini obavljeno je oko 11 tisuća
pregleda, a ove godine oko 19 tisuća. Ukupan broj pregleda je 31.076. Broj pozitivnih je
svega 288 što nam ide u prilog da se držimo epidemioloških mjera. Najveći doticaj sa
Covid infekcijom su medicinske sestre. Od 45 djelatnika Doma zdravlja, 22 su oboljeli od
Covid-19. Ukupan broj testiranih osoba u Domu zdravlja Ozalj sa 31.10.2021. god. je
1449 osoba. Sa mjesecom studeni 2021. godine došli smo do 4055 osoba cijepljenih sa
prvom dozom. Nakon prezentacije, predsjednik je zahvalio ravnateljici i predložio je
slijedeći
DNEVNI

RED

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća
3. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji
učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom
4. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Ozlja
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Ozlja za razdoblje od
2017. – 2021. godine
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara za 2020. godinu
7. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.
8. Odluka o izboru članova Odbora za turizam
9. Odluka o izboru članova Odbora za branitelje Domovinskog rata
10. Zaključak o ponovnom raspisivanju natječaja, razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja
i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj

11. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
12. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada
Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za pedagošku 2021./2022. godinu
13. Izvedbeni plan aktivnosti "Grad Ozalj-prijatelj djece" za 2021. godinu
14. Izvedbeni plan aktivnosti "Grad Ozalj-prijatelj djece" za 2022. godinu
15. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju izrade Plana razvoja Grada Ozlja
za razdoblje od 2021. do 2030. godine
16. Odluka o suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu u svrhu provedbe
Operativnog programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko
razdoblje 2021.-2027.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po Dnevnom redu.
S obzirom da nije bilo rasprave po dnevnom redu, Dnevni red je prihvaćen
JEDNOGLASNO, 13 ZA
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
AKTUALNI SAT
Sabina Angelina Latin je pozdravila nazočne. Zahvalila je ravnateljici Doma zdravlja na
prezentaciji i svemu što Dom zdravlja, odnosno zdravstveni sustav čini za ovoj kraj. Ovo
su super podaci. U materijalima se nalazi revizija učinkovitosti upravljanja komunalnom
infrastrukturom. U svibnju ove godine čitali smo u medijima da su Županijske uprave za
ceste napravile prekategorizaciju cesta i to iz javnih u nerazvrstane ceste. Zanima ju što je
s time bilo i u kojoj je to fazi. Dali je Grad Ozalj to prihvatio.
Vesna Cvijak je pozdravila nazočne. U izvješću revizije koje je u materijalima spominju se
nerazvrstane ceste. Tamo se one spominju u jednom pojmu vođenja evidencije o
nerazvrstanim cestama i podacima koje smo mi dužni za svaku pojedinačnu cestu voditi.
Tu ima određenih stvari koje trebamo doraditi. Što se tiče cesta koje su prekategorizirane,
one su prekategorizirane Odlukom Vlade gdje nije postojala mogućnost žalbe niti našeg
utjecanja na to kako je odlučeno tada u Vladi. Mi smo te ceste jednostavno dobili tom
odlukom. Obaveze nas kao upravitelja i održavatelja tih cesta su nažalost potpuno jednake
kao i za sve druge ceste. To je za nas velik teret. Duljina tih cesta iznosi 32 km. Mi kao
JLS nismo imali pravni lijek po kojem bi mogli tu odluku promijeniti.
Gradonačelnica je pozdravila nazočne. Na žalost ovu odluku nije bilo moguće promijeniti.
To je odluka Vlade RH koja je danom objave u „Narodnim novinama“ stupila na snagu i te
ceste su potpale u nadležnost Grada Ozlja. Nama su se troškovi održavanja jako povećali i
već zapravo tijekom ljeta smo imali velike troškove na održavanju na nekim od tih cesta.
Nije tu samo održavanje i popravak cesta, već i malčiranje.
Mirjana Marković je pozdravila nazočne. Postavila je pitanje u vezi nogostupa u Jaškovu.
Da li je napravljena primopredaja, jesu li svi radovi izvedeni i zadovoljavaju li u sadržaju i
formi i na koji način će se sanirati sigurnost prometa s obzirom da je donja strana ceste
na pojedinim dijelovima vrlo opasna. Danas je svjedočila da su se ugibali automobil i
kamion, a auto je morao prijeći na nogostup. Drugo pitanje upućeno je gradonačelnici a
vezano je uz DV Zvončić. Vrtić je otvoren pa ju zanima jesu li plaćeni svi troškovi, ne
računajući sada ovu prilaznu cestu.
Vesna Cvijak je odgovorila vezano uz izgradnju nogostupa Jaškovo. Tamo još nije izvršena
primopredaja radova jer trenutno imamo izmjenu građevinske dozvole prema zahtjevu
ŽUC-a, obzirom da je bilo potrebno korigirati geometriju križanje kod Restorana Žganjer i
to je trenutno u tijeku. Niti je izvršena primopredaja radova, niti je ishođena uporabna
dozvola. Do trenutka ishođenja izmjene građevinske dozvole i ishođenja uporabne dozvole
svi radovi će biti tada izvršeni. Vidimo da tamo postoje još određeni nedostaci, tjedno smo

jedanput tamo na terenu i pratimo što se događa i vjeruje da će sve to, barem što se tiče
radova na nogostupu konačno završiti. Što se tiče širine ceste postoje određeni dijelovi
ceste gdje zbog konfiguracije terena nedostaje mjesta za mimoilaženje većih vozila. U ovom
trenutku ne možemo ništa učiniti, cesta je od ŽUC-a, dali su nam suglasnost na
građevinsku dozvolu, sve je uredno ishođeno, a naravno da treba biti i oprezan prilikom
vožnje.
Gradonačelnica je odgovorila vezano uz projekt dogradnje DV Zvončić. Što se tiče samog
projekta, on je završen. Sva sredstva koja smo trebali dobiti od Agencije za plaćanja u
poljoprivredi su dobivena. Trenutno je u tijeku izgradnja pristupne ceste i parkirališta.
Radovi su planirani u proračunu za 2021. godinu. Ono što joj je posebno drago je da .
nema nikakvih repova u plaćanju. Taj projekt je na samom kraju iznosio oko 11 miliona
kuna. Sufinanciranje Agencije za plaćanje u poljoprivredi je iznosilo 6.800.000,00 kn. Na
početku pedagoške godine dali smo suglasnost DV Zvončić Ozalj na upis 224 djeteta u
vrtić i s čime se možemo pohvaliti u ovom trenutku DV Zvončić Ozalj nema liste čekanja.
Gordana Lipšinić je pozdravila nazočne. Postavila je pitanje vezano uz objavu na
stranicama Ministarstva poljoprivrede. Naime, 05.listopada je bio javni poziv za iskaz
interesa za provođenje postupka komasacije, a unutar nacionalnog plana oporavka i
otpornosti 2021.-2026. Misli da je to sjajna prilika i nada se da je Ozalj iskazao interes.
Ovo je vrlo izazovan posao ali ovakva prilika se ne smije propustiti. Vezano uz pitanje za
nerazvrstane ceste i odgovor koji je dan, naime zna da je još za njezinog mandata nakon
donesene Odluke Vlade RH dobila poziv iz ŽUC-a da se napravi primopredaja tih cesta. To
je jedan korak koji je trebalo napraviti. Za vrijeme dok je ona bila gradonačelnica to nije
napravljeno. Tada se je interesirala na višim instancama da se očekuje napraviti zapisnik
o primopredaji. Misli da je to bio trenutak da se toj Odluci suprotstavi. Npr. jedna od tih
cesta je cesta za Sv. Geru. U isto vrijeme kad se ova Odluka pripremala na inicijativu
Grada Ozlja i u suradnji sa ŽUC-om je pregovarala oko prekategorizacije upravo te ceste u
kategoriju državne ceste. Ova cesta je protivno Zakonu o cestama spuštena na razinu niže
ceste. Nadalje, primijetila je da je ispred Gradske knjižnice svakodnevno krcato
parkiralište i to ne samo onaj dio prema kafiću, već se parkira pred ulazom u proširenje
knjižnice. Pohvalila je što je Grad omogućio strankama dva „brza“ parkirališna mjesta na
15 minuta za obavke u ustanovama, ali treba nešto napraviti da se automobili ne
parkiraju ispred dograđenog dijela knjižnice jer to nije u redu.
Lidija Bošnjak je kazala da se je Grad Ozalj uključio, aktivno sudjeluje u dogovorima i
iskazao interes vezano uz komasaciju. Što se tiče drugog pitanja, bio je pripremljen
zapisnik o primopredaji cesta ali nije nikada potpisan budući da samim stupanjem na
snagu odluke Vlade te ceste su pripale Gradu Ozlju. Vezano uz temu ceste prema Sv. Geri,
u uredu županice je održan sastanak sa ravnateljem ŽUC-a gdje su se dogovorili da će
županica uputiti dopis na Vladu i Ministarstvo da ta cesta budući je od strateške važnosti
postane cesta državne razine, a ne nikako lokalne razine. Naglasila je da je ta cesta bila u
katastrofalnom stanju i ono najnužnije se moralo popraviti. Svjesni smo činjenice da je
pojačano testiranje u Domu zdravlja pa radimo na tome da se parking u Ozlju riješi na
zadovoljstvo svih građana.
Anđelko Vuljanić je pozdravio nazočne. Kazao je da smo ove godine u nekoliko navrata
imali priliku čuti da će promet ići preko Zorkovca kada se zatvarao most u Pokupju. Bilo
je dovoljno vremena da se ta cesta pripremi, no međutim kada se most Ztvorio i nastao
pojačan promet, imali smo prilike vidjeti radnike koji utvrđuju bankine. Ne samo to nego
su i skidali slojeve asfalta i ponovno asfaltirali za vrijeme pojačanog prometa što dovodi u
opasnost i sigurnost radnika i sigurnost ostalih sudionika u prometu. Njegov apel se
odnosi na to, pošto građevinska dozvola za cestu Ozalj-Boševci-Police je gotova, računamo
krajem sljedeće godine će početi radovi, isto tako će biti obilaznica Lovački put. Ima jedna
dionica gdje cesta nije sigurna za promet vozila. Ovim putem apelira dok je vremena i dok
ne počnu radovi, da se pripremi cesta jer će promet biti sigurno preusmjeravan na Lovački

put. Drugo pitanje odnosi se na Adrenalinski park ili popularno „Galge“. Na društvenim
mrežama je objavljeno da je park otvoren, a i dalje stoji tabla da nije za upotrebu, pa ga
zanima što je sa time. Hoće li Adrenalinski park biti u turističkoj ponudi i neće.
Gradonačelnica je odgovorila na prvo pitanje. U razgovoru sa ŽUC-om još uvijek nemamo
saznanja kada će započeti radovi. Znamo da je popravljen dobar dio te ceste, ali ostala je
jedna dionica. Ne znamo kakov imaju plan, ali znamo da za most nabava ide u siječnju,
radovi ožujak ili travanj, radovi na cesti u Trgu idu iduće godine, rok za cestu u Podbrežju
je kraj siječnja sljedeće godine. Što se tiče pitanja za Adrenalinski park, on zapravo nije
otvoren. To je bilo samo objavljeno u medijima. Ugovor sa tvrtkom koja bi trebala voditi
park, u primopredajnom zapisniku nije zatekla. Ono što je njoj tada bilo sporno na koji
način i kome dati park na upravljanje. S obzirom da se radi o parku koji zahtjeva posebnu
brigu, potrebno je da osoba koja je ovlaštena za to da može s time upravljati, a s obzirom
da se radi o gradskoj imovini, dala je pročelnici da prouči sve papire koje je ona zatekla u
gradu, da ispita na koji način možemo park dati i kome na upravljanje. Dali možemo dati
TZP Kupa s obzirom da se radi o javnoj turističkoj infrastrukturi ili nekome drugome tek
će se vidjeti.
Gordana Lipšinić je kazala da je točno da je za adrenalinski park napravljeno otvorenje i
isto tako je bio pripremljen ugovor sa jednom tvrtkom koja je imala sve kompetencije i
certifikate za raditi taj posao, međutim to je bilo u razdoblju između dva izborna kruga i
tada joj je tumačeno od strane tadašnje pročelnice Lidije Bošnjak i Kristine Kožar Perez u
svojstvu voditeljice Odsjeka za proračun i financije da ona u tom trenutku ne može više
preuzimati obveze i onda to nije ni potpisala. To nije bio razlog da se cijelu sezonu gotov
Adrenalinski park ne stavi u funkciju. Sezona je prošla bez da se park koristio i misli da je
je to velika šteta.
Igor Grgić je pozdravio nazočne. Postavio je pitanje za područje slabijeg signala Interneta.
Rečeno je da je Grad Ozalj stupio u kontakt sa operaterom. Zanima ga dali se je nešto
pomaknulo sa mrtve točke. Školska godina je počela, na sreću djeca nisu on-line i ne
moraju pratiti nastavu preko interneta. Drugo pitanje vezano je za stepenice koje idu kroz
šumu prema školi. Prvo je bilo rečeno da će se same stepenice izmjestiti u smislu da će
početak stepenica biti odmaknut od ceste, no to se nije dogodilo, pa ga zanima zašto.
Stepenice su napravljene od materijala koji će na ovom području za par godina istrunuti.
Biti će veći problem sa održavanjem stepenica nego što bi bilo sada isfinancirati sa pravim
materijalom.
Gradonačelnica je odgovorila da je napisan dopis T-COM-u, odgovora još nema pa ćemo
napraviti požurnicu.
Vesna Cvijak je odgovorila na drugo pitanje. Spominjali smo u neko duže vrijeme
izmicanje trase stepenica zato jer nismo znali kakvi će biti rezultati natječaja po kojem su
nam na kraju odobrena sredstva. Kada smo dobili pozitivno rješenje natječaja i kada su
nam odobrena sredstva vratili smo se na prvotni projekt koji je bio i prijavljen na taj
natječaj. Što se tiče materijala, radi se o boru. To nije jelovina. Postojala je opcija bor ili
hrast. Hrast bi bio sigurno bolji ali i bor je prihvatljiv materijal koji se može za te namjene
koristiti uz zaštitu koju mora imati, a to je da se redovito boja i impregnira i to svake
godine. Ponuditelj koji je dobio natječaj dao je 7 godina jamstvenog roka na tu
konstrukciju.
Nikola Čulig pozdravio je nazočne. Imao je primjedbu na rad tvrtke Azelija eko. Prošlo je
mjesec dana od Dana mrtvih. Vlasnici grobova su se potrudili da uklone aranžmane i
lampione sa grobova svojih najmilijih, no kontejner koji je postavljen konkretno u Vrhovcu
nije odvezen. Kad bi sutra došao kamion Azelije eko u Vrhovac morao bi dolaziti na dva
puta koliko je otpada. Mišljenja je da Grad Ozalj može utjecati na to. Nada se da se
problematika rješava u nadležnim institucijama, jer ne bi htio da ovo što se iznosi na

Gradskom vijeću ostane samo „mrtvo slovo na papiru“.
Miroslav Cigić je pozdravio nazočne. Kazao je da je sa groblja u Vrhovcu poslije Svih
svetih sigurno jednom odvezen kontejner. Prije samih Svih svetih svi su kontejneri
ispražnjeni, a nakon Svih svetih se zna negdje dogoditi da se ne stigne isprazniti kontejner
jer treba obići 22 groblja. Ima slučajeva a se kontejner nakupi do vrha i onda ljudi ostave
otpad uz kontejner. No kada se kupi smeće, sve se pobere.
Stjepan Bakarić je pozdravio nazočne. Zanimaju ga radovi u Podbrežju. Da li je u planu i
nogostup kroz Podbrežje.
Lidija Bošnjak je kazala da je nakon 15.11. započeli su radovi u naselju Podbrežje. Od
skretanja za Vrhovac do društvenog doma u Podbrežju. Vrijednost radova je 930 tisuća
kuna i izvođač su Ceste Karlovac za ŽUC, a sukladno sporazumu. Postavljaju se rubnjaci
koji su nama priprema za nogostup kroz cijelo naselje Podbrežje. Kraj radova predviđa se
krajem siječnja, a što se tiče rubnjaka, kraj ovog mjeseca.
Damir Vergot je pozdravio nazočne. Ove godine su se na žumberačkom području
izmiještale i mijenjale trafostanice. Stare trafostanice su prerezane i ostavljene na mjestu
gdje su i bile. Nije zgodno da to tako dugo stoji, a Grad može apelirati na odgovorne da to
maknu. Da li se zna kada će ti radovi završiti. Postavio je pitanje održavanja dalekovoda
koji su urasli u granje. Jedan dio je očišćen ali na žalost, na velikom području još toga ima
puno za odraditi. Vezano na to, čuo je da je takav problem u Vrbanskoj Dragi. Još jedan
takav slučaj je na kraju sela u Vivodini u obiteljskoj kući, kada susjed upali neki potrošač,
lampe trepere i nastane pad napona. To je veliki problem i treba uputiti primjedbu i apel
da se to sanira.
Gradonačelnica je odgovorila da je dio na Žumberku završen, a bio je dogovor da HEP-u
treba još jedno iskapčanje do kraja godine. Zna da su ogromni problemi na terenu,
naročito Vrbanska Draga. Na upit direktoru HEP-a, izvjestili su nas da je u Vrbanskoj
Dragi riješena trafostanica, dalekovod i stavljeno je u plan za rekonstrukciju. To znači novi
kabel, trasa, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, uglavnom rekli su da je problem što
dobar dio dalekovoda ide kroz šumu kroz grane i dolazi do pada napona i iskapčanja
struje. Rekli su iz HEP-a da su u proljeće dobar dio očistili u Vrbanskoj Dragi pa je bilo
manje problema. Što se tiče ostalog dijela projekt izgradnje javne rasvjete na cijelom
području osim 8 naselja u kojima smo zamijenili živinu za led rasvjetu je pri kraju, a to
znači da će nam za neka naselja HEP morati osigurati primjerenu infrastrukturu.
Konkretno radi se o području Grduna i Vrbanske Drage i žumberačko područje Goleši,
Keseri i još neka naselja. Kada dobijemo završen projekt za javnu rasvjetu, idemo sa
službenim dopisom prema HEP-u i to će se morati riješiti.
Točka 2..
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća
Točka 3.
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA DRŽAVNOG UREDA
ZA REVIZIJU O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA
KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Vesna Cvijak, voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Vesna Cvijak je pojasnila točku dnevnog reda. Na temelju odredaba članaka 19. i 21.
Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19), obavljena je revizija
učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave
na području Karlovačke županije.
Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim Okvirom profesionalnih
načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija
(INTOSAI) (Narodne novine 17/20) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.
Postupci revizije provedeni su od 8. srpnja 2020. do 2. studenoga 2021.godine.
Predmet revizije je upravljanje komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne
samouprave na području Karlovačke županije. Prema odredbama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni
tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), jedinice lokalne samouprave u svom
samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno
ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se, između ostalog, odnose i na
komunalno gospodarstvo. Prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20),
komunalno gospodarstvo je cjelovit sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i
održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području
jedinica lokalne samouprave, a temelji se na načelima zaštite javnog interesa, solidarnosti,
javne službe, neprofitnosti, univerzalnosti i jednakosti pristupa, kontinuiteta i kakvoće
obavljanja komunalnih djelatnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti, zaštite korisnika,
prostora, okoliša i kulturnih dobara, sigurnosti, javnosti, prihvatljivosti cijene komunalnih
usluga, zaštite ugroženih kategorija građana i drugim načelima.
Državni ured za reviziju je na temelju utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene
ciljeve revizije i kriterije za ocjenu učinkovitosti, ocijenio da je upravljanje komunalnom
infrastrukturom u Gradu Ozlju učinkovito, a Gradu su dani nalozi i preporuke radi
otklanjanja utvrđenih propusta.
Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja br. 3/21 –
pročišćeni tekst) gradonačelnica Grada Ozlja je 12. studenog 2021. godine razmotrila
Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Upravljanje
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke
županije u dijelu koji se odnosi na Grad Ozalj i utvrdila prijedlog Zaključka o primanju na
znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju.
Rasprava: Zaključak: Donosi se zaključak o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda za
reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom
infrastrukturom
Točka 4.
ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU IMENOVANJA MRTVOZORNIKA
ZA PODRUČJE GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Vesna Cvijak, voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove
Vesna Cvijak je pojasnila točku dnevnog reda. Sukladno članku 11. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti ("Narodne novine" broj 100/18, 125/19 i 147/20) jedinica područne (regionalne)
samouprave u ostvarivanju svojih prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene
zaštite osigurava sredstva, između ostalog, za organizaciju i rad mrtvozorničke službe.
Temeljem članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predstavničko tijelo jedinice
područne (regionalne) samouprave na prijedlog općinskih odnosno gradskih vijeća imenuje
potreban broj doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju
nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. Sukladno
članku 5. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti
("Narodne novine" broj 46/11, 6/13, 63/14) predstavničko tijelo jedinice područne

(regionalne) samouprave, između ostalog, utvrđuje potreban broj mrtvozornika za područje
jedne ili više općina odnosno grada, kao i uže područje na kojem će svaki od njih obavljati
pregled umrlih.
Temeljem članka 33. Statuta Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja, br. 3/21 –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja donosi odluke i druge opće akte koji su mu
stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima te obavlja i druge poslove koji su
mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
Grad Ozalj je 30. srpnja 2021. godine zaprimio obavijest dosadašnjeg mrtvozornika za
područje Grada Ozlja, g. Željka Maršića, dr. med. da sa 1. siječnjem 2022. godine ide u
mirovinu te moli prestanak službe mrtvozornika za naše područje.
Želju za poslom mrtvozornika na području Grada Ozlja izrazili su pisanim zahtjevima
Krešimir Sever, med. teh. i Igor Pajić, med. teh. Oba kandidata ispunjavaju potrebne
uvjete za obavljanje poslova mrtvozornika, ali obzirom da Grad Ozalj može predložiti samo
jednog kandidata za obavljanje poslove mrtvozornika na svojem području, predlaže se
imenovanje Krešimira Severa. Krešimir Sever je po zanimanju medicinski tehničar koji
radi u Domu zdravlja Karlovac i već tri godine obavlja poslove mrtvozornika na drugim
područjima u Karlovačkoj županiji te ima duže iskustvo u obavljanju poslova
mrtvozornika, ali je i prvi dostavio zahtjev za imenovanje.
Obzirom na navedeno, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje Zaključka o
prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Ozlja u skladu sa obrazloženjem.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje
Grada Ozlja
Točka 5.
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU
GRADA OZLJA ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2021. GODINE
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Vesna Cvijak, voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove
Vesna Cvijak pojasnila je točku dnevnog reda. Člankom 39. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 , 65/17 i 114/18.) (dalje: Zakon), određeno je
slijedeće:
Hrvatski sabor, odnosno predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, svaki za svoju razinu, razmatraju izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od
četiri godine.
Izvješće o stanju u prostoru za razinu jedinice lokalne samouprave izrađuje stručno
upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.
U izradi izvješća o stanju u prostoru dužna su, na zahtjev zavoda, odnosno stručnog
upravnog tijela koje izrađuje izvješće, sudjelovati javnopravna tijela u čijem je djelokrugu
obavljanje poslova od utjecaja na sadržaj izvješća.
Nacrt izvješća, odnosno njegova dijela, osim zavoda, na svim razinama može izrađivati
pravna osoba, odnosno ovlašteni arhitekt, koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova
prostornog uređenja propisane posebnim zakonom.”
Izvješće prati stanje u prostoru u proteklom četverogodišnjem razdoblju te sadrži analizu i
ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih
dokumenata koji utječu na prostor, te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s
osnovnim preporukama mjera za iduće četverogodišnje razdoblje.
Prilikom izrade Izvješća korišteni su dostupni podaci iz informacijskog sustava prostornog
uređenja državne i područne (regionalne) razine, prostornih planova, dostupnih podataka
javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, podaci iz usvojenih i objavljenih
pojedinih sektorskih, strateških, planskih i provedbenih dokumenata kao i dokumenata
važnih za održiv razvoj Grada.
Sukladno čl. 9. Pravilnika, Grad Ozalj pristupio je izradi Izvješća o stanju u prostoru te je
izradu nacrta Izvješća povjerio JU Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije.

U izradi Izvješća pozvana su nadležna državna tijela, tijela jedinica područne (regionalne) i
lokalne samouprave, javne ustanove i pravne osobe s javnim ovlastima određene
posebnim propisima, koje obavljaju poslove od utjecaja na sadržaj Izvješća na području
Grada Ozlja.
U izradi Izvješća uzeti su u obzir svi dostavljeni i dostupni podaci JPT, kao i strategije,
planovi i programi od važnosti za održiv razvoj Grada.
Gradsko vijeće Grada Ozlja donijelo je 2007. godine zadnje Izvješće o stanju u prostoru
Grada Ozlja za 2003. i 2004. godinu (Službeni glasnik Grada Ozlja br. 01/07).
Prvenstveni razlog za veliki vremenski razmak od zadnjeg donesenog izvješća je donošenje
Zakona o prostornom uređenju i gradnji 2007. godine, u kojem je uz obvezu izrade
izvješća, određeno i da se njegov sadržaj utvrđuje posebnim pravilnikom, koji je donesen
tek 2010. godine. Prema tom pravilniku izvješće nije moglo biti izrađeno prije nego bude
izrađeno Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske koje je prihvaćeno tek
22.02.2013. godine. Zbog učestalih promjena zakonske regulative koja se odnosi na izradu
izvješća o stanju u prostoru ovo Izvješće obuhvaća razdoblje zadnje četverogodišnje
razdoblje od 2017. – 2021. godine.
Javna ustanova zavod za prostorno planiranje Karlovačke županije sa Jedinstvenim
upravnim odjelom, Odsjekom za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja, izradila je
Izvješće o stanju u prostoru za navedeno razdoblje te se isto sukladno odredbama članka
39. Zakona o prostornom uređenju upućuje Gradskom vijeću na razmatranje.
Rasprava: Mirjana Marković je kazala da piše na stranici 13, u tablici 5. Prikaz dnevnih i tjednih
migranata – zaposlenih stanovnika Grada Ozlja koji rade u inozemstvu 1140, a
pretpostavlja da treba pisati 114.
Isto tako na str. 19 pobrojane su javne ustanove i službe na području Grada, a
izostavljena je Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj.
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada
Ozlja za razdoblje od 2017. – 2021. godine
Točka 6.
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA
ZA 2020. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Vesna Cvijak, voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove
Vesna Cvijak je pojasnila točku dnevnog reda. Predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju
zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za svoje područje. Izvješće o stanju zaštite od požara
županije i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
županije dostavlja se Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i
središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo.
Temeljem članka 33. Statuta Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja, br. 3/21 –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja donosi odluke i druge opće akte koji su mu
stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima te obavlja i druge poslove koji su
mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara, Predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće
o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog
plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje. Izvješće o stanju zaštite od požara
županije i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
županije dostavlja se Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i
središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo.
izvješćem o stanju zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2020. godinu izneseni su
podaci sa prikazom stanja opremljenosti i organiziranosti vatrogastva na području Grada

Ozlja, broj intervencija i vježbi, kao i prikaz aktivnosti provedbe posebnih mjera zaštite od
požara sa iznosima financiranja.
Obzirom na navedeno, Gradonačelnica predlaže Gradskom vijeću Grada Ozlja da Gradsko
vijeće donese ovaj Zaključak o razmatranju izvješća o stanju zaštite od požara na području
Grada Ozlja za 2020. godinu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara za
2020. godinu
Točka 7.
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH
NEPOGODA ZA 2022. GODINU ZA GRAD OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Vesna Cvijak, voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove
Vesna Cvijak je pojasnila točku dnevnog reda. Člankom 17. Zakona propisano je da:
Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. studenog
tekuće godine donosi plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera
i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.
Plan djelovanja iz stavka 1. ovoga članka sadržava:
1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode
2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja
imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva
3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovoga Zakona i/ili
drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.
Svrha ovog Plana je prikaz specifičnosti prirodnih nepogoda na području Grada Ozlja,
kako bi se stanovništvo uputilo na primjene mjera sprječavanja nepogoda ili ublažavanja
njihovih posljedica. Isto tako ovim planom evidentirane su moguće prirodne nepogode na
području Grada Ozlja.
U cilju sprječavanja nastanka i ublažavanja posljedica prirodnih nepogoda veoma je bitna
suradnja Županijskog i Gradskog povjerenstva, operativnih snaga sustava civilne zaštite te
stanovnika koji svojim djelovanjem mogu u znatnoj mjeri spriječiti nastanak prirodne
nepogode i ublažiti njihove posljedice.
Rasprava: Stjepan Bakarić je upitao vezano uz komisiju za mraz.
Vesna Cvijak je odgovorila da je Stručno povjerenstvo obišlo na terenu sve prijavljene
parcele nasada prema pristiglim prijavama. Izrađeni su zapisnici i zbirno izvješće vezano
za procjenu štete je dostavljeno županijskom stožeru. Nakon toga vezano za nadoknadu
štete ide druga procedura. Povjerenstvo odrađuje tehnički dio identifikacije utvrđivanja
visine štete.
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih
nepogoda za 2022. godinu za Grad Ozalj
Točka 8.
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA TURIZAM
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: Boris Guštin, predsjednik Odbora
Boris Guštin pojašnjava točku dnevnog reda. Predlaže se Gradskom vijeću imenovanje
članova Odbora za turizam: Snježana Kovač-predsjednica, Ivan Frlan-član, Alen Pečaverčlan, Ivana Tomak Marković- članica, Željko Juriša-član.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: U Odbor za javna priznanja biraju se:

SNJEŽANA KOVAČ – predsjednica
IVAN FRLAN – član
ALEN PEČAVER – član
IVANA TOMAK MARKOVIĆ – članica
ŽELJKO JURIŠA – član
Točka 9.
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA BRANITELJE DOMOVINSKOG RATA
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: Boris Guštin, predsjednik Odbora
Boris Guštin pojašnjava točku dnevnog reda. Predlaže se Gradskom vijeću imenovanje
članova Odbora za branitelje Domovinskog rata: Robert Lukač-predsjednik, Darko
Goršćak-član, Željko Vuljanić-član, Marijan Lončarić-član, Mijo Kirinčić-član.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: U Odbor za branitelje Domovinskog rata biraju se:
ROBERT LUKAČ – predsjednik
DARKO GORŠĆAK – član
ŽELJKO VULJANIĆ – član
MARIJAN LONČARIĆ – član
MIJO KIRINČIĆ – član
Točka 10.
ODLUKA O PONOVNOM RASPISIVANJU NATJEČAJA, RAZRJEŠENJU VRŠITELJA
DUŽNOSTI RAVNATELJA I IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA-OZALJ
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: Boris Guštin, predsjednik Odbora
Sukladno čl. 38. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i čl.
20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj ravnatelja/ravnateljicu
Učilišta imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Ozlja. Ravnatelj-ravnateljica Učilišta
imenuje se na temelju javno provedenog natječaja. Natječaj za imenovanje ravnateljaravnateljice raspisuje Gradsko vijeće, a postupak provodi Odbor za izbor i imenovanja.
Ravnatelj/ravnateljica Učilišta imenuje se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može
ponovno biti imenovana ravnateljem-ravnateljicom. Također čl. 40 i 41. Zakona o
ustanovama određeno je da se ravnatelj ustanove imenuje na temelju javnog natječaja,
ako zakonom nije drugačije određeno, a natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove
objavljuje se u javnim glasilima. Člankom 17. Statuta i čl. 15. Pravilnika o unutarnjem
ustroju i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj propisano je da
ravnatelj predstavlja i zastupa Učilište, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve upravne
radnje u ime i za račun Učilišta i zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, upravnim
i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima i odgovoran je za
zakonitost rada Učilišta te obavlja druge poslove utvrđene Statutom. Člankom 15.
Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska
– Ozalj predviđeni su uvjeti koja mora ispunjavati ravnatelj: završen preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski studij društvenog ili humanističkog smjera ili visoka stručna sprema sukladno
propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju, 5 godina radnog iskustva u struci, poznavanje jednog svjetskog
jezika, poznavanje rada na računalu, organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
prijedlog programa rada u mandatnom razdoblju.
Sukladno Zaključku Gradskog vijeća KLASA: 612-01/21-01/03, URBROJ: 2133/05-0121-02 od 25. listopada 2021. godine, natječaj za izbor ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta
Katarina Zrinska - Ozalj - jedan izvršitelj/izvršiteljica na puno radno je dana 29. listopada

2021.godine objavljen u „Narodnim novinama“ broj 117/2021, na internetskoj stranici
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Ozlja www.ozalj.hr te su otvorenom roku
pristigle četiri prijave: Zdenke Novosel, magistre inženjerke tekstilnog i modnog dizajna,
Tamare Podvorac, magistre ekonomije, Valentine Badanjak Pintarić, diplomiranog
muzikologa i profesora povijesti glazbe i Ines Cvitković, magistre kazališne umjetnosti –
akademski glumac i lutkar.
Dana 25. studenog i 29. studenog 2021. godine održane su sjednice Odbora za izbor i
imenovanja, koji je predložio da Gradskom vijeću da se za ravnatelja ne izabere niti jedan
kandidat, već da se raspiše ponovni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog
otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj na vrijeme od četiri godine, u punom radnom
vremenu, te da se Zdenka Novosel imenuje vršiteljem dužnosti ravnatelja Pučkog
otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog
javnog natječaja, a najduže godinu dana.
Naime, člankom 43. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
propisano je da, ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih
kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti, ako posebnim zakonom nije drugačije
određeno. Do imenovanja ravnatelja ustanove na temelju ponovljenog natječaja imenovat
će se vršitelj dužnosti ravnatelja ustanove, ali najduže do godinu dana. Slijedom
navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje zaključka kao u prijedlogu.
Sukladno čl. 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) zbog nužnosti redovitog obavljanja poslova Pučkog
otvorenog učilišta, predviđa se stupanje na snagu Odluke prvi dan od dana objave.
Rasprava: Gordana Lipšinić je zamolila da se pojasni zašto Zdenka Novosel odmah nije izbrana na 4
godine.
Sanja Mikšić je odgovorila da Zdenka Novosel nema uvjet za ravnatelja da bi bila
imenovana na 4 godine zato što nema ispunjen uvjet radnog staža.
Gordana Lipšinić je kazala da to znači da čekamo da stekne uvjete da ju možemo
zaposliti na mjesto ravnatelja na 4 godine.
Sanja Mikšić je kazala da se to ne može znati. Kada se raspiše novi natječaj vidjet ćemo
hoće li se javiti koji kandidat koji ispunjava sve uvjete.
Gordana Lipšinić je upitala da li će se ponovljeni natječaj raspisivati odmah ili će se
čekati da i Zdenka bude imala uvjet, pa će se javiti ona i naravno svatko drugi tko se želi
javiti.
Sanja Mikšić je odgovorila da će se natječaj raspisati kako to predviđa Zakon o
ustanovama.
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja, razrješenju vršitelja
dužnosti ravnatelja i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog
otvorenog učilišta Katarina Zrinska–Ozalj
Točka 11.
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA
DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Boris Guštin, predsjednik Odbora
Člankom 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,
98/19) propisano je da dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće, koje ima od 3 do 7
članova. Najmanje polovicu članova upravnog vijeća imenuje osnivač iz reda javnih
djelatnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a ostali članovi upravnog
vijeća biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića.
Sastav i broj članova upravnog vijeća, način izbora, odnosno imenovanja njegovih članova,
način rada i donošenja odluka utvrđuje se aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Člankom 27. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj propisano je da vrtićom upravlja
Upravno vijeće koje ima pet članova. Tri člana Upravnog vijeća imenuje Gradsko vijeće iz
redova javnih djelatnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga i jedan član
se bira iz reda odgojitelja i stručnih suradnika. Član Upravnog vijeća ne može biti osoba
kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb,
kojoj je zabranjeno da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno približava ili kojoj je izrečena
prekršajna sankcija iz domene zaštite od obiteljskog nasilja. Članovi Upravnog vijeća
imenuju se odnosno biraju na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani. Kod
kandidiranja i izbora treba voditi računa o ravnomjernoj spolnoj zastupljenosti. Člankom
29. Statuta propisano je da o imenovanju i opozivu svojih članova u Upravno vijeće,
osnivač izvješćuje Vrtić pisanim putem. Budući da je dana 23.11.2021. zaprimljen
prijedlog Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za imenovanje nova tri člana, jer aktualnom istječe
mandat 31. siječnja 2022. godine, dana 25. studenog 2021. godine sastao se Odbor za
izbor i imenovanja, koji je predložio za nove članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić
Ozalj Hrvoja Zoretića, Marinu Rendulić i Katarinu Guštin. Slijedom navedenog, predlaže
se Gradskom vijeću Grada Ozlja donošenje odluke kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: Donosi se Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Zvončić Ozalj
Točka 12.
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA
I PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ
ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Vesna Novosel, ravnateljica DV Zvončić Ozalj
Člankom 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97,
107/07, 94/13, 98/19) kao i člankom 19. Statuta Dječjeg vrtića zvončić Ozalj, propisano
je da Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se
donosi za pedagošku godinu koja traje od 01. rujna tekuće godine do 31. kolovoza sljedeće
godine. Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg
vrtića do 30. rujna. Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno obrazovnog
rada, programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi,
kao i druge programe koje Dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece. Člankom
10. Statuta propisano je i da tijela Dječjeg vrtića ne mogu bez suglasnosti osnivača utvrditi
programe koje će Dječji vrtić ostvariti, promijeniti djelatnost, donijeti ili promijeniti Statut
ili Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, steći, otuđiti ili opteretiti nekretninu
ili drugu imovinu u iznosu većem od 200.000,00 kn, mijenjati namjenu objekta, odlučiti o
upisu djece ili osnovati pravnu osobu ili podružnicu Dječjeg vrtića.
Dana 26. studenog 2021, godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj dostavio je
osnivaču Gradu Ozlju Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića
Zvončić Ozalj za pedagošku 2021./2022. godinu, koje će stupiti na snagu danom
potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz
Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt
''Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj'', UP.02.2.2.16.0021 s
Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
S obzirom na navedeno, predlaže se Gradskom vijeću donošenje zaključka o davanju
suglasnosti kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Godišnjeg
plana i programa rada Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za pedagošku
2021./2022. godinu

Gordana Lipšinić je zamolila predsjednika jedan komentar.
Naime, apelira na vladajuće da se ubuduće vodi računa da u odborima i Upravnim
vijećima budu ljudi koji mogu doprinijeti sa kompetencijama ustanovama i u odborima u
koje ih se imenuje.
Točka 13.
IZVEDBENI PLAN AKTIVNOSTI „GRAD OZALJ-PRIJATELJ DJECE“
ZA 2021. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Sanja Mikšić, pročelnica JUO Grada Ozlja
Grad Ozalj je uključen u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ te je u travnju 2017.
godine dobio status „Grad - prijatelj djece“. U okviru Programa „Grad Ozalj – prijatelj
djece“ donosi se izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Grad Ozlju za 2021.
godine. Zbog specifičnih okolnosti uzrokovanih koronavirusom, ovaj plan donosimo u
drugom dijelu godine te će bit objavljen na službenim web stranicama Grada.
Izvedbenim planom aktivnosti definiramo ulogu tijela lokalne uprave i samouprave,
stručnih službi, ustanova, udruga građana, roditelja i drugih odraslih u lokalnim
programima za ostvarivanje prava djece U planu za 2021. godinu kronološki su navedene
aktivnosti svih uključenih u rad s djecom i mlađim uzrastima – od udruga do institucija u
Gradu Ozlju.
Provedbu akta nije potrebno osigurati financijska sredstva u Proračunu Grada Ozlja.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje IZVEDBENOG
PLANA AKTIVNOSTI „GRAD OZALJ - PRIJATELJ DJECE“ za 2021. godinu, kao u
prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: Donosi se Izvedbeni plan aktivnosti „Grad Ozalj – prijatelj djece“ za 2021.
godinu
Točka 14.
IZVEDBENI PLAN AKTIVNOSTI „GRAD OZALJ-PRIJATELJ DJECE“
ZA 2022. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Sanja Mikšić, pročelnica JUO Grada Ozlja
Grad Ozalj je uključen u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ te je u travnju 2017.
godine dobio status „Grad - prijatelj djece“. U okviru Programa „Grad Ozalj – prijatelj
djece“ donosi se izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Grad Ozlju za 2022.
godinu.
Izvedbenim planom aktivnosti definiramo ulogu tijela lokalne uprave i samouprave,
stručnih službi, ustanova, udruga građana, roditelja i drugih odraslih u lokalnim
programima za ostvarivanje prava djece U planu za 2022. godinu kronološki su navedene
aktivnosti svih uključenih u rad s djecom i mlađim uzrastima – od udruga do institucija u
Gradu Ozlju.
Za provedbu akta nije potrebno osigurati financijska sredstva u Proračunu Grada Ozlja.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje IZVEDBENOG
PLANA AKTIVNOSTI „GRAD OZALJ - PRIJATELJ DJECE“ za 2022. godinu, kao u
prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: Donosi se Izvedbeni plan aktivnosti „Grad Ozalj-prijatelj djece“ za 2022.
godinu

Točka 15.
ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O POKRETANJU IZRADE PLANA
RAZVOJA GRADA OZLJA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2030. GODINE
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Sanja Mikšić, pročelnica JUO Grada Ozlja
Člankom 12. st 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem
Republike Hrvatske (NN 123/17) propisano je da plan razvoja jedinice lokalne samouprave
donosi gradsko odnosno općinsko vijeće, nakon prethodno pribavljenog mišljenja
partnerskog vijeća. Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za
jedinicu područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu
strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja i isti ne može biti u
suprotnosti s nacionalnim planovima.
Odlukom Gradskog vijeća Grada Ozlja o pokretanju izrade Plana razvoja Grada Ozlja za
razdoblje od 2021. do 2030. godine (''Službeni glasnik Grada Ozlja'' 4/20) pokrenut je
postupak izrade Plana razvoja Grada Ozlja za razdoblje od 2021. do 2030. godine, kao
srednjoročnog akta strateškog planiranja kojim će se definirati posebni ciljevi za provedbu
strateških i posebnih ciljeva koje će utvrditi Nacionalni plan razvoja i Plan razvoja
Karlovačke županije, oslanjajući se na strateške ciljeve iz Nacionalne razvojne strategije i
višesektorskih strategija.
Budući da sukladno uputi Sektora za strateško planiranje i upravljanje razvojem –
koordinacijskog tijela u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvoja gradovi nisu u
obvezi izrade plana razvoja, predlaže se Gradskom vijeću donošenje odluke kao u
prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju izrade Plana
razvoja Grada Ozlja za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Točka 16.
ODLUKA O SUOSNIVANJU LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU U SVRHU
PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU
REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021.-2027.
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Sanja Mikšić, pročelnica JUO Grada Ozlja
Člankom 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19, 144/20) propisano je da, ostvarujući zajedničke interese općine, gradovi i županije
međusobno surađuju na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka svojih
zajednica. Općine, gradovi i županije mogu osnivati svoje udruge radi promicanja i
ostvarivanja zajedničkih interesa. Radi promicanja zajedničkih interesa i unapređivanja
suradnje općine, gradovi i županije mogu osnovati nacionalnu udrugu općina, nacionalnu
udrugu gradova i nacionalnu udrugu županija. Nacionalna udruga može se osnovati ako
je odluku o osnivanju donijelo više od polovice općina, gradova, odnosno županija.
Člankom 13. propisano je da se na osnivanje i rad udruga općina, gradova i županija i
saveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na odgovarajući se način
primjenjuju odredbe posebnog zakona kojim se uređuje osnivanje i rad udruga.
Ustrojstvo, djelokrug i način financiranja udruge, odnosno saveza uređuje se aktom o
osnivanju i statutom, u skladu sa zakonom. Nacionalne udruge i nacionalni savez mogu,
u skladu sa zakonom, surađivati s odgovarajućim međunarodnim organizacijama i
udruženjima jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave i pristupati njihovim
međunarodnim udruženjima.
Dana 19. listopada 2021. godine Karlovačka županija je sa Lokalnom akcijskom grupom
Frankopan, Lokalnom akcijskom grupom Petrova gora, Lokalnom akcijskom grupom
Vallis Colapis i Javnom ustanovom Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

sklopila Sporazum o suradnji za formiranje lokalne akcijske grupe u ribarstvu na
području Karlovačke županije, u skladu s odredbama za integrirani teritorijalni razvoj
putem lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice; Uredbe (EU) 2021/100 Europskog
parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021 i drugim strateško-implementacijskim
dokumentima Republike Hrvatske.
LAG Vallis Colapis je obratio Gradu Ozlju dana 25. studenog 2021. sa zamolbom da se na
Gradskom vijeću donese odluka o osnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu, u svrhu
provedbe Operativnog programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za
programsko razdoblje 2021.-2027., kako bi se kasnije moglo provoditi financiranje
projekata u ribarstvu.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu u svrhu
provedbe operativnog programa za ribarstvo i akvakulturu Republike
Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027.
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima na
sudjelovanju u radu, te je rad sjednice završen u 17,56 sati.
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