ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
održane dana 15. rujna 2014. godine s početkom u 16,00 sati
SJEDNICI NAZOČNI: Stjepan Basar, Branko Benković, Ivica Benković, Josip Broz, Ivan
Čupor, Boris Guštin, Mirjana Marković, Zlatko Starešinčić, Dubravka
Sučec, Irena Šimunić, Jasminka Tkalac,Ivana Tomak-Marković,Biserka
Vranić, Branko Zoretić, Josip Žapčić
ODSUTNI: Zlatko Starešinčić
NAZOČNI: Gradonačelnica Grada Ozlja, mr.sc Gordana Lipšinić,
- Zamjenica gradonačelnice Grada Ozlja, Nada Diković, dr.vet.med,
- Privremena Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Irena Goršić,
- Jasna Panijan,
Mirjana Vidiček,
- Zdenka Stupić – ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj
i v.d ravnateljica Zavičajnog muzeja Ozalj
- Đurđica Rožić - ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
- Vesna Novosel – zamjenica ravnateljice Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
- Zlatko Gojmerac – direktor Komunalno Ozalj d.o.o.
- Sandra Turkanović – djelatnica na stručnom osposobljavanju u Gradu Ozlju
- predstavnici sredstava javnog informiranja (Večernji list)
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec
Početak sjednice: 16,00 sati
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Stjepan Basar, predsjednik Gradskog
vijeća. Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 14 vijećnika, te da sjednica
može započeti. Predložio je dopunu dnevnog reda sa točkom 12. Rješenje o izmjenama
Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja. Ovakav dopunjeni dnevni red daje se
na usvajanje.
DNEVNI RED
Aktualni sat,
Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća,
Izvješće o radu Komunalno Ozalj d.o.o.,
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2014. g.,
Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01.01.-30.06.2014.g.,
Dječji vrtić Zvončić Ozalj:
a) Izvješće za radnu 2013./2014.g.
b) Program rada za radnu 2014./2015.g.
c) Suglasnost na upis djece,
d) Odluka o razrješenju ravnateljice,
e) Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
gospodarsko-proizvodne zone LUG (UPU3),
8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Ozlja,
9. Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za određivanje plaće
gradonačelniku/ci i zamjeniku/ci Grada Ozlja,
10. Odluka o izboru Savjeta mladih grada Ozlja,
11. Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama, Odluke o komunalnom
doprinosu, Odluke o komunalnoj naknadi, Odluke o raspolaganju nekretninama u
vlasništvu Grada Ozlja, Odluke o gradskim porezima i drugih općih akata Grada
Ozlja.
12. Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Dnevni red je dan na raspravu i na Usvajanje.
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 14 glasova ZA.
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
AKTUALNI SAT
Boris Guštin pozdravio je nazočne. Imao je primjedbu na novinare da je slabo popraćeno u
medijima stanje odrona i klizišta na Vivodini. Pobrojao je neke od njih: cesta Vrškovac
odron 50m, cesta Gorniki odron 100 m, dva vinograda, prema Loviću Prekriškom odron
300m, cesta prema Vivodini dva veća odrona na cestu, cesta prema Stojavnicama odron na
više mjesta, cesta kod Dugog vrha propala ali to je županijska cesta, cesta za Budim na 4
mjesta odron, cesta za Hrastovicu Žumberačku zatrpana, to su samo glavne ceste. U cijeloj
Vivodini ima još puno klizišta vinograda i njiva. Postavio je pitanje dali će biti osnovana
komisija za popis i procjenu štete.
Josip Žapčić nadovezao se pitanjem za područje Lovića Prekriškog. Odron je u dužini
400m. Puknuće ceste je na samom ulazu u Lović Prekriški. Apelira na gradonačelnicu da
zatraži dovesti još par kamiona kamene sipine. Komunalno Ozalj je riješilo problem vode.
Treba omogućiti prilaz Loviću Prekriškom sa gornje strane jer se isto radi o puknuću ceste.
Sanirati da se može prići selu.
Josip Broz također je ukazao na velika klizišta uz rijeku Dobru. Kazao je da je još
prohodno ali pola asfalta je propalo. Most u Tomašnici je u ruševnom stanju. Klizište je
prema Stativama i prema Jaškovu. Kroz mjesec dva mještani će biti odsječeni. Stanje je
katastrofa.
Mirjana Marković je pitala do koje faze je došla komisija koja je bila u naselju Svetičko
Hrašće. I dalje nije riješen problem kanalizacija koje otječe po grivi. Nadalje, upitala je
vezano za mrtvačnicu u Svetičkom Hrašću. U Grad Ozalj je dostavljena zamolba za sredstva
za sanaciju krovišta na mrtvačnici.
Ivica Benković je pozdravio nazočne. Kazao je da u ulici Lovački put, kod željezničke
stanice, kod vrtića, ulici Nikole Tesle jednom godišnje treba očistiti kanale. Treba kazati
komunalnom redaru da upozori mještane da su dužni sami čistiti pajpe. U industrijskoj
zoni treba upozoriti ljude koje su kupili parcele da ih moraju redovito kositi. Isto je i sa
Ozljankom, gornjim kupalištem koji su u privatnom vlasništvu. Parkiralište kod Stare škole
je neuredno u smislu raslinja jer se granje iz šume nagnulo i to bi trebalo porezati.
Ivana Tomak Marković pozdravila je nazočne. Osvrnula se također na nastale odrone na
području Boševci, Fratrovci. Upitala je hoće li biti sanacija na tom potezu i vezano za Dječji
vrtić kada će biti i da li će biti proširenje vrtića.
Gradonačelnica Lipšinić pozdravila je nazočne i krenula redom sa odgovorima.
Stanje je zaista katastrofalno na mjestima. Ne smijemo biti ti koji će se prepuštati panici.
Na pitanje Borisa Guština da li ćemo proglasiti elementarnu nepogodu je odgovorila. Dva
puta je bio krizni stožer u subotu i jutros da bi prokomentirali što je napravljeno. Nismo
raspravljali o proglašenju elementarne nepogode što ne znači da i nećemo. Poučena
iskustvom u županiji ispada da je to bespredmetno napraviti. Komentari i iskustva su da te
prijave iziskuju veliki trošak komisija i izlazaka na teren a moguće naknade iz tih šteta su
minimalne. Na područje Vivodine je jako ozbiljna situacija i velik broj klizišta i odrona. Na
svakoj toj poziciji gdje je skliznulo na prometnicu u subotu je samo bacana zemlja na drugu
stranu. Najgore je na Loviću Prekriškom. Cijelu subotu su radila dva stroja. Na Vrškovcu se
nije ništa diralo jer je pola ceste bilo prohodno. Ima još nekoliko mjesta gdje je bila slična
situacija ali išlo se po prioritetima. U subotu su sve prometnice koje su vodile u naselja
očišćene do mjere da se u naselje može ući. Danas je komisija izašla na teren i ići će se u
sanaciju po prioritetima. Svi koncesionari i strojevi na terenu su radili cijeli vikend.
Septičke jame će biti rješavane kada počne raditi komunalni redar.
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Do sada je čišćenje trave i raslinja bilo na zamolbu stručnih službi iz grada a konkretno
ćemo moći rješavati tu problematiku kada se zaposli komunalni redar. Odgovor na pitanje
za vrtić je kasnije u materijalima u dnevnom redu.
Ivan Čupor pozdravio prisutne. Apelira prema Gradu Ozlju da se izađe na teren i vidi
stanje. Uputio je pitanje gospodinu Gojmercu. Primarna selekcija otpada u kojoj smo fazi
kada se započinje sa tim, za koji smo se model odlučili. Da li je voda pitka i što se poduzima
da se smanji gubitak vode.
Jasminka Tkalac je postavila pitanje direktoru Komunalnog vezano za usklađenje
koeficijenata sa gradskom upravom. Dali je nešto poduzeto i što, ako nije kada će se nešto
poduzeti vezano za preporuku gradskog vijeća.
Josip Broz je upitao gospodina Gojmerca vezano za odvoz smeća. Zajednički kontejneri su
stalno puni. Svi se koriste kontejnerima a najmanje oni kojima su predviđeni. Da li postoji
mogućnost kupiti smeće manjim kamionom.
Mirjana Vidičekje odgovorila Mirjani Marković vezano za sanaciju mrtvačnice u Svetičkom
Hrašću. Trenutno nemamo raspoloživih sredstava, ali sredstva se mogu osigurati
rebalansom.
Zlatko Gojmerac je odgovorio na pitanje za skupljanje otpada. Komunalno se odlučilo za
zelene otoke. U tijeku je novi način skupljanja otpada gdje bi se išlo na manje posude i veći
broj takvih mjesta. Količina otpada se sada plaća po članu. Voda je pitka, kontinuirano se
nadzire. Skupština Komunalnog odlučuje o koeficijentima a sastat će se do kraja mjeseca.
Što se tiče usklađenja plaća, gradonačelnica i on su započeli razgovore. Do Skupštine će
pokušati i to uskladiti. Nabava malog kamiona je u planu ali to je investicija teška oko
800.000,00 kn, no sada je prioritet podizač kontejnera za kamion.
Dubravka Sučec je postavila pitanje gradonačelnici. Zone za plaćanje komunalne naknade.
Zanima ju Vrhovac koji spada u I zonu, a mještani ne koriste sve što spada u I zonu.
Mještani Vrhovca su nezadovoljni. Cijena nije odgovarajuća uslugama koje koriste. Kazala
je da je ove godine grad sufinancirao kupnju udžbenika slabije stojećim obiteljima.
Mišljenja je da je takvu odluku trebalo na vrijeme plasirati na teren roditeljima pa bi se
javilo više njih jer puno ih nije ni znalo za tu mjeru pomoći.
Gradonačelnica je odgovorila da se planira ići u smjeru povećanja usluge a ne smanjenje
komunalne naknade. Postojeća odluka pokriva da Vrhovac spada u I zonu. Što se tiče
pomoći roditeljima za nabavu udžbenika kaza je da je odluka proslijeđena u školu odmah
čim je i donesena, a roditelji su imali otprilike tjedan dana za prikupiti dokumentaciju i
podnijeti zahtjev u grad.
Irena Šimunić je pozdravila nazočne. Zatražila je objašnjenje zašto je konstituirajuća
sjednica MO Ozalj poništena, te održana tek iz trećeg pokušaja i je li to u zakonskom
okviru. Drugo pitanje vezano je za prijevoz učenika osnovne škole. Još uvijek nema rješenja
za mnoge linije.
Irena Goršić je pojasnila konstituirajuću sjednicu MO Ozalj i kazala da je sve u skladu sa
Zakonom.
Gradonačelnica je odgovorila na temu prijevoza u osnovnoj školi. Zakon kaže da je osnivač
škole dužan osigurati prijevoz učenicima nižih razreda ako je škola udaljena od mjesta
stanovanja više od 3km, odnosno višim razredima ako je udaljena više od 5 km. I ranijih
godina je zakonska odredba bila zadovoljena ako Županija ima sredstava. U prošloj godini
je bio jedan ozbiljan razgovor sa bivšom ravnateljicom, predstavnicima Karlovačke Županije,
prijevoznicima i gradskom upravom. Ove godine smo opet sa istim zahtjevom išli prema
novoj ravnateljici. Problem u Vrškovcu je riješen. Sugestija Županije je da se uključe
roditelji. Ostao je problem sa tri učenika gdje je predloženo da se voze privatnim autom a
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županija je voljna platiti po km 2,00 kn. Jedno od rješenja je i kupnja automobila s
pogonom na 4 kotača koji bi vozio domar iz škole. Zalaže se za to da se u rebalansu predvidi
50.000,00 kn za nabavu takvog vozila.
S obzirom da više nitko nije uzeo učešće u raspravi, predsjednik Gradskog vijeća zaključio
je raspravu po aktualnom satu.
Zdenka Stupić napustila sjednicu u 17,14 sati.
Točka 2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 za
Zaključak: Usvaja se Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja
Točka 3.
IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNO OZALJ D.O.O.
Predlagatelj: Komunalno Ozalj
Izvjestitelj: Zlatko Gojmerac – direktor
Direktor Komunalnog Ozalj g. Zlatko Gojmerac pojasnio je točku dnevnog reda.
Biserka Vranić napustila sjednicu u 17,15 sati. Vratila se u vijećnicu 17,22 sati.
Jasminka Tkalac napustila sjednicu u 17,17 sati. Vratila se u vijećnicu 17,20 sati.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 za
ZAKLJUČAK: Prihvaća se Izvješće o radu Komunalno Ozalj d.o.o. za 2013. godinu
Zlatko Gojmerac napustio sjednicu u 17,21 sati.
Zdravko Bičak napustio sjednicu u 17,22 sati.
Točka 4.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček
Mirjana Vidiček pojasnila je točku dnevnog reda.
Predsjednik vijeća Stjepan Basar pročitao je zaključke Odbora za proračun koji je
razmatrao prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2014.
Godinu.

Rasprava:
Ivica Benković je kazao da nema smisla da građani Grada Ozlja dobe manje od onih van
grada. Samo 7% novaca je potrošeno za odvodnju.
Usvajanje:14 za
ZAKLJUČAK: Donosi se Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za
2014. godinu
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Točka 5.
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNICE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30-06.2014.GOD.
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Gradonačelnica Gordana Lipšinić
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 za
ZAKLJUČAK: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu

Točka 6
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ:
A) IZVJEŠĆE RA RADNU 2013./2014. GOD.
B) PROGRAM RADA ZA RADNU 2014./2015. GOD.
C) SUGLASNOST NA UPIS DJECE
D) ODLUKA O RAZRJEŠENJU RAVNATELJICE
E) ODLUKA O IMENOVANJU V.D. RAVNATELJICE
A) IZVJEŠĆE RA RADNU 2013./2014. GOD.
Predlagatelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj
Izvjestitelj: Đurđica Rožić - ravnateljica
Đurđica Rožić je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava:Ivica Benković je kazao da je dobro što imamo više djece u vrtiću a nije dobro što je
manjak prostora.
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 za
ZAKLJUČAK: Donosi se zaključak o prihvaćanju Izvješća za radnu 2013./2014. god.
B) PROGRAM RADA ZA RADNU 2014./2015. GOD.
Predlagatelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj
Izvjestitelj: Vesna Novosel – zamjenica ravnateljice
Vesna Novosel je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava:Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 za
ZAKLJUČAK: Donosi se zaključak o prihvaćanju Programa rada za radnu
2013./2014. god.
Vesna Novosel napustila sjednicu u 17,53 sati.
C) SUGLASNOST NA UPIS DJECE
Predlagatelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj
Izvjestitelj: Nada Diković – predsjednica Upravnog vijeća DV Zvončić Ozalj
Nada Diković je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava:Irena Šimunić je napustila sjednicu u 17,58 sati.
Usvajanje: JEDNOGLASNO 13 za
ZAKLJUČAK: Daje se Suglasnost na upis djece.
D) ODLUKA O RAZRJEŠENJU RAVNATELJICE
Predlagatelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj
Izvjestitelj: Nada Diković – predsjednica Upravnog vijeća
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Nada Diković je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava:Biserka Vranić je kazala: „Gledajući svu ovu situaciju koja se događa od početka ove
godine ja sam u svari vrlo iznenađena određenim postupcima, neznanjem i nedostatkom
političke inteligencije. Naime, kako imamo emotivnu, tehničku ili neku drugu inteligenciju,
tako imamo i političku ako se bavimo tim poslom a to je inteligencija koja nam omogućava
da vidimo koliko će duboko, daleko i kvalitetno naše odluke koje donosimo utjecati na nas,
na naše stranke koje su nas imenovale, na ljude koji rade s nama i na građane koji očekuju
usluge od nas da rješavamo njihove probleme. Sve ovo što se događalo od proljeća pa sada
do jeseni pokazuje da srljamo, srljamo po svim pitanjima, a posebno je to vidljivo, moram to
reći da gospođa Nada čega god se uhvati ona onako udarnički udara po svim pitanjima i
zapravo napravi veću štetu nego korist, a u politici bi nam cilj trebao biti da imamo više
koristi od štete. Situacija je takva bila isto u školi, mimo svih pravila, mimo mišljenja
djelatnika, glavno da se nešto promjeni i opet imamo v.d.. V.d zapravo nije nikakvo rješenje.
To je rješenje kada nemate pametnu ideju, onda si nađete bajpas da premostite i razmislite
što ćete dalje. Vidjeli smo tu situaciju u školi, sad smo došli u vrtić, ista stvar. Odjednom
otkrili pravilnik, a deset godina unazad u svim ne samo Ozalj nego sve sredine oko nas to
imaju problema sa viškovima, sa skupinama koje su prevelike, sa skupinama koje su čak i
premale, imat ćemo i takvih situacija to rješavamo nekakvim obostranim zadovoljstvom
unatoč svim nekakvim napadima i prijavama bespotrebnim jer kad se usporedi sa vrtićima
u Sloveniji, Karlovcu, Žakanju, Duga Resi, Ogulinu po ničemu ne iskačemo. Trudili smo se
svih ovih 12 godina da taj vrtić funkcionira, upisuje svu djecu. To znači da svi imaju
jednaka prava, da o svima vodimo brigu i da zaista potičemo roditelje, majke, djecu da žive
u jednom normalnom, pristojnom i pozitivnom okruženju. Ovo sad što sad činimo u vrtiću
je elementarno nepoznavanje pedagogije i elementarno nepoznavanje donošenja političkih
odluka. Ja neću reći da je to bila neka namjera, ali to je potpuno neznanje. Ja vam stvarno
kažem: mi nemamo nikakve namjere niti SDP niti HNS da vam uzimamo broj. Mi samo
želimo da radite najbolje što možete da nešto ostavite garnituri koja će doći poslije vas. Mi
želimo da nakon 12 godina nastavite nešto pozitivno, a ne da rušite. Jeste li kad vidjeli da
netko ruši kuću prije nego li sagradi krov.A vi to upravo radite. Rušite sve pred sobom,
izbacujete djecu koja su upisana, nevezano jesu li ta djeca pred školom, jesu li ona u vrtiću
tri četiri godine, jesu li ona do godine dana starosti. O tome se ne treba ni raspravljati jer
zakon je rekao svoje. Djeca do godine dana starosti ne idu u jaslice. Prema tome ja vas
zaista pozivam da kao žena, kao majka, kao susjeda vaša, kao sugrađanka dajte pitajte
nekoga. Nemojte srljat, udarat tamo gdje ljude najviše boli a to je kad nemaju posao, kad
nemaju kud ostaviti djecu i ako mislite da je nekakvo rješenje djecu ostavljati bakama i
djedovima i nekakvim susjedima onda stvarno nemate pojma o ničemu. To me zapravo vrlo
iznenađuje što to čine žene koje su se deklarirale kao Hrvatice, kao vjernice, kao majke
jedne i petero djece i kao žene koje razumiju situaciju. Sada ste sve to porekle a posebno ste
vi gospođa Nada gospođi Gordani udarili šakom u čelo i pokazali da to u stvari uopće ne
mislite to samo pričate. Ja nisam imala djece kad sam gradila vrtić a gradila sam ga sa
ljudima koji su bili uvjereni da je to nužno i da se to treba. Dugo vremena nisam imala
djece, a upisivali smo svu djecu koja bi se javila čak i onu djecu koja nisu imala normalne
uvjete za život u svojoj kući. Gospođa ravnateljica zna da smo iz Socijalnog programa vadili
novac da bi podmirili da bi ta djeca imala barem obrok u vrtiću jer ga doma nisu imala. Ja
sam stvarno ponosna na to što se ne busam u prsa da sam majka i velika Hrvatica. Ja to
ne želim ni biti. Ja želim biti operativac koji će nešto napraviti. Da ljudi od mene imaju
koristi, a ne da se deklariram na jedan način a na drugi udaram svim silama. Još na kraju
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kad donesete rješenje i odluku nemate se ni hrabrosti potpisati nego instalirate gospođu
Anu koja jadna ne zna ni sama gdje je. Ona se potpisuje na rješenju umjesto predsjednika.
Vi se Nado niste potpisali na rješenju koje smo mi dobili. Tako da vas zaista molim, mi svi
imamo iskustvo. Mi smo došli iz SKH, imamo iskustvo u donošenju političkih odluka. Ja
dugo godina sindikat, Mirjana je vodila omladinu dok neki još nisu ni bili ovdje, Benković je
vodio mjesni odbor kad još još neki nisu ni rodili i znamo nešto. Želimo vam dobro. Ne
želimo vas mijenjati ni iskorištavati vašu situaciju, nego naprotiv želimo omogućiti da
normalno živimo da imamo kvalitetu. Nije nam cilj sada osvojit vlast i biti dvije godine na
vlasti. Bili smo na vlasti 12 godina, lijepo smo došli i pošteno smo prošli i nešto smo ostavili
a vi sad lako gospodarite sa onim što imate. Dajte nešto stvorite, sagradite, napravite, onda
gospodarite. To bi bilo najpametnije. Mi pravimo propust i zakonsku grešku ako upisujemo
jedno dijete iznad standarda ili upisujemo desetero djece. Ništa mi nismo sebe tu olakšali
mi onda ne poštujemo zakon kada ubijete jednog čovjeka ni kada ubijemo deset ljudi. Nije
vam zato jednostavnije jer ste ubili samo jednoga. Vi ćete biti osuđeni tada za ubojstvo.
Hoću reći ako kršimo standarde i uvjete i brojke, kršimo ih i sa dvoje i sa dvadeset a krše ih
i svi ostali. Pa mogli ste barem svoje kolege iz drugih sredina pitati kako oni to rješavaju. A
vi ste sada sretni i presretni jer je osmero djece ostalo i neka vam tih osmero djece bude na
duši. Sjetite se uvijek kada ih vidite da ste im vi napravili problem u životu. Meni još jedino
preostaje da moram ozbiljno razmišljati da se za dvije tri godine selim iz Ozlja jer vi ste
Nado predsjednica Upravnog vijeća u školi jer možda nema mjesta za moje dijete ni u školi.
Jasminka Tkalac je imala repliku:
Kazala je: „Prvo, žao mi je što je predsjednik vijeća uopće dozvolio da nas ovako vrijeđate i
govorite da smo politički neinteligentni, vrijeđate nas na sve moguće načine je ružno. To mi
nismo zaslužili. A govoriti da smo došli na nešto i sada raspolažemo sa tim a nismo
napravili ništa apro pro na onu točku kad je Mirjana dala izvješće. Milion i pol minusa i
stodvadeset šest tisuća. Mislim da nismo radili loše, nismo radili protivno nečemu. Molim
samo da se ne vrijeđamo. Jer govoriti nekome da nije inteligentan po svim pitanjima je jako
ružno.
Nada Diković je kazala da se ne boji nikome reći da je Hrvatica.
Đurđica Rožić je kazala da nije kriva što financijsko izvješće nije prošlo na vijeću te da se
bez njene krivnje odužilo sa pribavljanjem certifikata za dječje igralište.
Usvajanje: 8 za, 3 protiv, 2 suzdržan
ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o razrješenju ravnateljice.

E) ODLUKA O IMENOVANJU V.D. RAVNATELJICE
Predlagatelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj
Izvjestitelj: Nada Diković – predsjednica Upravnog vijeća
Nada Diković je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava:Usvajanje: 9 za, 4 suzdržan
ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice.
Đurđica Rožić napustila je sjednicu u 18,21 sati.
Pauza 10 minuta.
Nastavljeno u 18,34 sati.
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Gradonačelnica Gordana Lipšinić je kazala da joj je žao što je gospođa Biserka Vranić
pričala na način kojim se obratila njoj i gospođi Diković, te opoziciji. Upoznala je nazočne sa
idejama oko proširenja vrtića. Urediti prostor u Mercatoru bila je jedna od opcija. Ponudili
su veliki najam pa se od te verzije odustalo. Tada je ravnateljica Rožić prvi puta predložila
da se njezin ured premjesti na drugu lokaciju i tako oslobodi prostor za jednu grupu. Nakon
toga se došlo do idejnog rješenja. Postojeći Pravilnik sigurno ne zadovoljava sve. Mi u gradu
do danas iz vrtića nismo dobili nikakvu brojku po kojoj bi ovo bilo opravdano. I dalje ne
znamo da li to ima smisla. Sve moguće inspekcije su bile u vrtiću. Oko igrališta je bila cijela
„frka“. Rezultat u vrtiću nije dobar. Muka sa kolektivom. Ovo rješenje koje smo sada
napravili vidjet ćemo da li je dobro. Cilj nije bio da će se zašiljit pravilnikom nego upisati
svu djecu. Upisat ćemo ih sve. Kršimo pravila ali i drugi vrtići u županiji krše isto.
Stjepan Basar je mišljenja da se Pravilnik ne bi trebao odnositi na stare korisnike.
Ivica Benković i Josip Žapčić napustili sjednicu u 18,40 sati.
Točka 7.
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA GOSPODARSKO-PROIZVODNE ZONE LUG (UPU3)
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Jasna Panijan
Jasna Panijan pojasnila je točku dnevnog reda. Na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Ozlja
usvojena je Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarskoproizvodne zone Lug (UPU3) u Ozlju. Proveden je postupak u skladu sa Zakonom o
prostornom uređenju. Izmjenama i dopunama tekstualnog dijela UPU3 određene su lokacije
za gradnju reciklažnog dvorišta komunalnog otpada i reciklažnog dvorišta građevnog
otpada. U grafičkom dijelu briše se planirana prometnica na k.č.br.978/3 k.o.Ozalj.
Također se mijenja potreba izgradnje prijelaza ceste koja preko željezničke pruge u dvije
razine, te se ostavlja mogućnost gradnje ceste u istoj razini sa prugom.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 11 glasova ZA
ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog
plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone LUG (UPU3).
Jasminka Tkalac je upitala da li se javne rasprave mogu raditi u popodnevnim satima.
Jasna Panijan je odgovorila da mogu.
Točka 8.
ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Irena Goršić – privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Stjepan Basar je kazao da je danas vijećnicima podijeljen amandman vezano za ovu točku
dnevnog reda.
Gradonačelnica je kazala da amandman pod točkama 7.8.i 9. prihvaća. Po pitanju točke
10. Čistačica ne zna je li moguće povisiti na 1,1. Po pitanju pročelnik sa 3,00 na 2,90,
voditelj odsjeka sa 2,80 na 2,40 i točku 3.4. i 5. ne može podržati amandman.
Približavaju se koeficijenti SSS i VSS. Mišljenja je da ne treba biti destimulirajuće za VSS.
Irena Goršić pojasnila je točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje amandmana: 8 ZA
Usvajanje: 8 ZA
Usvajanje Odluke: 8 ZA 3 PROTIV
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Donosi se Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada
Ozlja
Točka 9.
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNOVICI I KOEFICIJENTIMA ZA ODREĐIVANJE
PLAĆE GRADONAČELNIKU/CI I ZAMJENIKU/CI GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Irena Goršić - privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Rasprava: Jasna Panijan napustila sjednicu u 19,10 sati
Usvajanje: JEDNOGLASNO 11 glasova SUZDRŽAN
ZAKLJUČAK: Nije donijeta Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za
određivanje plaće gradonačelniku/ci i zamjeniku/ci Grada Ozlja.
Točka 10.
ODLUKA O IZBORU SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Irena Goršić – privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Rasprava: Josip Broz napustio sjednicu u 19,10 sati.
Usvajanje: JEDNOGLASNO 10 glasova ZA
ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o izboru Savjeta mladih grada Ozlja.

Točka 11.
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA,
ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU,
ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI,
ODLUKE O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA,
ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA I DRUGIH OPĆIH AKATA GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Irena Goršić - privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 10 glasova ZA
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama, Odluke
o komunalnom doprinosu, Odluke o komunalnoj naknadi, Odluke o
raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja, Odluke o gradskim
porezima i drugih općih akata Grada Ozlja.

Točka 12.
RJEŠENJE O IZMJENAMA RJEŠENJA
O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj:Gradonačelnica
Rasprava: -

9

Gradonačelnica je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da je na sastanku Stožera
zaštite i spašavanja donesen prijedlog da se izmjeni rješenje u dijelu: Vesna Cvijak umjesto
Jasne Panijan i imenovati gospodina Stjepana Zoretića, zamjenika predsjednika MO Ozalj.
Usvajanje: JEDNOGLASNO 10 glasova ZA
ZAKLJUČAK: Donosi se Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja

Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je
rad sjednice završen u 19,15 sati.
KLASA: 021-05/14-01/05
URBROJ:2133/05-01-14-2

ZAPISNIČAR:
Erna Kranjčec

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar
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