ZAPISNIK SA 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
održane dana 04. studenog 2014. godine s početkom u 16,02 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:
NAZOČNI: mr.sc Gordana Lipšinić – gradonačelnica Grada Ozlja,
- Nada Diković, dr.vet.med. – zamjenica gradonačelnice Grada Ozlja,
- Irena Goršić - privremena Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,
- Mirjana Vidiček – voditeljica Odsjeka za proračun i financije
- Zdenka Stupić – ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj
i v.d ravnateljica Zavičajnog muzeja Ozalj
- Vesna Novosel – v.d. ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
- Suzana Bakale – voditelj računovodstva Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
- Zlatko Gojmerac – direktor Komunalno Ozalj d.o.o. i Azelija eko d.o.o.
- Stjepan Bezjak – Zavičajni muzej Ozalj
- Ivica Glockner – predsjednik Odbora za branitelje
- Hrvoje Zoretić – predsjednik Savjeta mladih Grada Ozlja
- Sandra Turkanović – djelatnica na stručnom osposobljavanju u Gradu Ozlju
- predstavnici sredstava javnog informiranja
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec
Početak sjednice: 16,02 sati
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Stjepan Basar, predsjednik Gradskog
vijeća. Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 12 vijećnika, te da sjednica
može započeti. Dnevni red daje se na usvajanje.
DNEVNI RED
1. Aktualni sat,
2. Usvajanje zapisnika sa 10. i 11. sjednice Gradskog vijeća,
3. Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca – izmjene Financijskog plana za 2014.
godinu,
4. Zavičajni muzej Ozalj – Izmjene Financijskog plana za 2014. godinu,
5. Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj – Izmjene Financijskog plana za 2014.
godinu,
6. Dječji vrtić Zvončić Ozalj:
a) Izmjene financijskog plana za 2014. godinu,
b) Zaključak o sufinanciranju programa predškole,
c) Odluka o izboru ravnateljice
7. Državni ured za reviziju – Izvješće o obavljenoj reviziji – osnivanje i ulaganja u
opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Karlovačke županije,
8. II izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu,
9. Odluka o izmjenama Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne
infrastrukture u 2014. godini,
10. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. god.,
11. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2014. god.,
12. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2014. god.,
13. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima
postoji stanarsko pravo za 2014. god.,
14. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Ozlja za 2014. god.,
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15. Odluka o izmjenama Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. god.,
16. Plan rada zimske službe za 2014./2015. god.,
17. Donošenje Povelje o suradnji Grada Ozlja i organizacija civilnog društva,
18. Prijedlog Odbora za branitelje Domovinskog rata za imenovanje Parka hrvatskih
branitelja i otvaranje Spomen sobe.
Dnevni red je dan na raspravu i na Usvajanje.
Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA.
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
AKTUALNI SAT
Ivica Benković pozdravio je prisutne i upitao da li je očišćen i jedan propust ispod
prometnica na području grada Ozlja koji je uzrokovao poplavu na tim prometnicama i drugo
bi bilo granje koje se odvozi u industrijsku zonu. Mišljenja je da mu tamo nije mjesto i
predložio da se dogovori sa gospodinom Rožićem da se odvozi njemu na mljevenje.
Gradonačelnica je pozdravila prisutne i odgovorila gospodinu Benkoviću na pitanje o
propustima. Kazala je da ne zna na koje točno propuste gospodin Benković misli. Grad
nema posebnu službu za to ali smo pitanje propusta i melioracijskih kanala i svega onoga
što nije očišćeno već godinama. Napravili smo jedan model za koji mislimo da će Hrvatske
vode prihvatiti a to je da sa javnim radovima radimo one poslove koji se odnose na sječu
granja i čišćenje kanala od granja a Hrvatske vode osiguraju stroj kojim će se to odvesti.
Mišljenja je da je ponuda korektna i da će to mjerodavni u Hrvatskim vodama prihvatiti. Što
se tiče granja koje se tu sakuplja ono je tu samo privremeno. Dogovoreno je sa gospodinom
Težakom da ne odvozi hrpicu po hrpicu, već kad se skupi veća količina odvest će gospodinu
Rožiću na mljevenje za biomasu. Ono drva što ostane u tim sječama, ostavljaju se i vozit će
se osobama iz Socijalnog programa koji izraze želju da im trebaju.
Mirjana Marković je pozdravila prisutne i kazala da su počeli radovi oko glavne županijske
ceste na području MO Svetičko Hrašće. Ovo je samo početak i nada se da će se na njih
ugledati i ostali. Ovaj primjer apelirati na ostale MO. Drugo pitanje odnosi se na čišćenje
samog spomen obilježja u Hrašću. Predložila je da javni radovi prije ružnog vremena i
snijega očiste narečeni spomenik.
Sjednici se pridružio Boris Guštin u 16,08 sati.
Irena Šimunić je zaprimila primjedbu građana koju ona nije provjeravala da na službenim
stranicama nema zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća. Upitala je da li je to sada neka
nova praksa. Također je zamolila da se materijali za sjednice Gradskog vijeća ubuduće
dostaviti na kućnu adresu i u koverti. Postavila je pitanje gradonačelnici. Obzirom je ona
imenovala Povjerenstvo za provođenje natječaja za izbor pročelnika kako je moguće da u
trenutku kada je ono zasjedalo član povjerenstva uopće nema pojma da je član toga tijela.
Na rješenju koji je kasnije dobila poštom stoji jedan datum, na koverti drugi datum, a
tajnica ju telefonski obavještava da je član tog povjerenstva u trenutku dok još nije dobila
poštu da se povjerenstvo sastalo, da su zamolbe otvorene i da ju informira o terminu
testiranja kandidata. Kazala je da ako nije bila neophodna kod otvaranja mišljenja je da nije
bila neophodna ni kod testiranja. Da li je to sve namjerno, samo greška ili neznanje, smatra
da je neprofesionalno, proceduralno pogrešno, a za nju ponižavajuće. Kazala je da će
podržati svaki izbor osobe koja je gradonačelnici od povjerenja i s kojom misli raditi.
Zatražila je objašnjenje od gradonačelnice.
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Gradonačelnica je kazala da rado iskreno i u dobroj vjeri moli svaku osobu koju u bilo što
imenuje da može doprinijeti radu određenog tijela. Moli da joj se ni sada ni ubuduće ne
stavlja nikakva sumnja jer tu nikakve druge namjere osim želje da upravo ta osoba da svoj
doprinos u tijelo u koje je ona imenuje da to i od nje očekuje. Ona potpišem rješenje ili
zaključak i dalje računam da je to odrađeno i se to dobije na vrijeme. Ne zna zašto nije na
vrijeme došla pošta ali je informirana da je bio telefonski poziv da sudjeluje gospođa
Šimunić na tom povjerenstvu. Informirala se koko to rade u drugim sredinama i kazano joj
je otprilike zašto imate 5 članova u povjerenstvu. Upravo zato da bi izboru dali legitimitet da
bi svi zajedno izabrali ono što nam je u određenom trenutku dobro i najbolje moguće.
Ubuduće ću promijeniti povjerenstvo i u njega će ući ljudi mogu i žele biti u njemu.
Namjera joj je bila samo da 5 ljudi koji su imenovani u povjerenstvo sudjeluju u tome.
Nemojmo od toga raditi raditi paradu. Upitala je gospođu Šimunić da li je znala kada je
testiranje i razgovor sa kandidatima, na što je Irena Šimunić odgovorila da je znala. Na to ju
je upitala zašto onda na to testiranje nije došla ako je znala kada će biti testiranje. Gospođa
Šimunić joj je odgovorila da je mislila da nije dobrodošla kad već od početka nije bila
informirana kako je trebala biti, a imala je i radnu obavezu taj dan koja joj je iskrsnula.
Gradonačelnica je kazala da je Irena mislila da je to parada, e pa nije to parada. Kazala joj
je da je itekako bila dobrodošla i poželjna u to Povjerenstvo i da joj je žao što nije bila
nazočna u radu ovog tijela. Napomenula je i poziciji i oporbi da kad imenuje bilo koga to je
u želji i s iskrenom namjerom da sudjeluju u onome što doprinosi vođenju i odlukama
važnim za ovaj grad. Moli da se to tako razumije i nikako drugačije.
Stjepan Basar je kazao da je ostalo neodgovoreno na pitanje o objavi zapisnika na web
stranici grada. Zadnja dva zapisnika nisu objavljena jer se danas tek usvajaju. Kazao je da
je prigovor gospođe Šimunić u redu što se tiče dostave materijala. Zatražio je da se
materijali za gradsko vijeće ubuduće dostavljaju u koverti na kućne adrese.
Biserka Vranić je pozdravila nazočne. Upozorila je da je na potezu od Kurilovac 10a
nastalo je klizište nakon sanacije divljih vrtova. Postavljeni su šliperi a oni su kancerogeni.
Upitala je da li je to privremeno rješenje ili ne. Mišljenja je da bi trebalo napraviti neko
drugo rješenje jer dugoročno stvara probleme i ružnu sliku.
Gradonačelnica je odgovorila da je to privremeno rješenje. Od silnih količina kiša puno više
je zemlje klizilo nego smo to očekivali. To smo morali riješiti i to smo riješili pružnim
pragovima. Naime, dok su pružni pragovi aktivni i na pruzi oni imaju neke štetne
karakteristike, ali ovi koje smo nabavili od Hrvatskih željeznica i to legalnim putem, za ove
imamo pismenu popratnicu da nisu štetni i nikoga ne ugrožavaju. Dobili smo ih 500
komada kao kao lokalnoj zajednici gratis i služit će nam za rješavanje nekih staza, prepreka
u prostoru. Uglavnom privremeno je rješenje i nisu štetni.
Zlatko Starešinčić je pozdravio prisutne. Postavio je pitanje direktoru Azelija eko d.o.o.
Dobio je prije dva mjeseca (prije godišnjih odmora) obavijest u kojoj piše da višemjesečnim
praćenjem situacije na terenu utvrđeno je da na dan odvoza otpada ima većih količina
otpada koje odstupaju od količine koja ga tereti. Izvršili su ispravke u evidenciji i zadužili ga
u ispravnu količinu sukladno izdanom računu. Upitao je koja je to ispravna količina za
određenu cijenu. Da li je to po težini ili po volumenu. Tko je taj tko može višemjesečnim
praćenjem ocijeniti na cijelom teritoriju grada Ozlja da se baš na tim mjestima jako
povećava. Tvrdi da se nije povećavalo i da je u prosjeku zadnjih tri do četiri godine. Upitao
je i zašto kad već to pratimo tako revno, zašto nismo pratili za vrijeme godišnjih odmora pa
da se onda za te mjesece smanji račun. Ne ide na to da ne želi platiti ali mora znati neka
mjerila. Misli da to nije korektno. Zatražio je konkretan pismeni odgovor. Nadalje, interesira
ga košnja trave u zoni. Cijelu godinu nije htio postavljati to pitanje jer je mislio da će se
stanje popraviti i pokositi. Potez ceste uz Peticu prema dijelu gdje se planira prijelaz preko
pruge. Desna strana ceste nije niti jednom ove godine pokošena. Ako javni radovi ne znaju
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što je gradsko, netko mora izaći na teren i pokazati im što moraju raditi. Očito nitko ne
izlazi na teren, a trebao bi.
Gradonačelnica je kazala da je naš grijeh ako je gradsko a nije pokošeno. Makar je sezona
košenja završila biti će pokošeno ako je gradsko. Ono što bi ona očekivala je telefonski poziv
i prijavu.
Stjepan Basar imao je sugestiju za gradsku upravu i gradonačelnicu. Zadovoljan je što su
lampe iznad pruge popravljene i svijetle, ali su se službe opustile i dalje moraju pratiti
rasvjetna tijela koja su u međuvremenu izgorjela ili su razbijena. Navečer ima baš na
kritičnim mjestima pregorenih lampi.
S obzirom da više nitko nije uzeo učešće u raspravi, predsjednik Gradskog vijeća zaključio
je raspravu po aktualnom satu.
Zlatko Gojmerac napustio sjednicu u 16,31
Branko Benković se priključio sjednici u 16,32

Točka 2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. I 11. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća
Rasprava: Ivana Tomak Marković ima primjedbu da je u zapisniku navedeno da nije ni prisutna, ni
odsutna, a u raspravi je sudjelovala.
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 za
Zaključak: Usvaja se Zapisnik sa 10. I 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja uz
ispravak o prisutnosti Ivane Tomak Marković na 10.sjednici
Točka 3.
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA
II IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU
Predlagatelj: Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj
Izvjestitelj: Zdenka Stupić – ravnateljica
Gospođa Zdenka Stupić pojasnila je točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 za
ZAKLJUČAK: Prihvaćaju se II Izmjene financijskog plana za 2014. godinu
Točka 4.
ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ
II IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU

Predlagatelj: Zavičajni muzej Ozalj
Izvjestitelj: Zdenka Stupić – v.d. ravnateljice
Zdenka Stupić pojasnila je točku dnevnog reda.

Rasprava:
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 za
ZAKLJUČAK: Prihvaćaju se II Izmjene Financijskog plana za 2014. godinu
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Točka 5.
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA OZALJ
II IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU
Predlagatelj: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj
Izvjestitelj: Zdenka Stupić – ravnateljica
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 za
ZAKLJUČAK: Prihvaćaju se II Izmjene Financijskog plana za 2014. godinu
Zdenka Stupić napustila sjednicu u 16,46 sati.
Točka 6
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ:
A) IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU
B) ZAKLJUČAK O SUFINANCIRANJU PREDŠKOLE
C) ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE
A) IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU
Predlagatelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj
Izvjestitelj: Suzana Bakale – voditelj računovodstva
Suzana Bakale je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da se ne mijenja ništa ni na
prihodovnoj ni na rashodovnoj strani već samo preraspodjela unutar konta rashoda.
Rasprava:Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 za
ZAKLJUČAK: Prihvaćaju se Izmjene Financijskog plana za 2014. god.
B) ZAKLJUČAK O SUFINANCIRANJU PREDŠKOLE
Predlagatelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj
Izvjestitelj: Vesna Novosel – v.d.ravnateljice DV Zvončić Ozalj
Vesna Novosel je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava:Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 za
ZAKLJUČAK: Donosi se zaključak o sufinanciranju programa predškole.
C) ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE
Predlagatelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj
Izvjestitelj: Nada Diković – predsjednica Upravnog vijeća DV Zvončić Ozalj
Nada Diković je pojasnila točku dnevnog reda. Upravno vijeće DV Zvončić Ozalj raspisalo je
natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja 30.09.2014. godine. Pristigle su dvije ponude. UV
pregledalo je natječajnu dokumentaciju i konstatiralo da obje ispunjavaju tražene uvjete.
Nakon razmatranja zamolbi UV daje prijedlog Gradskom vijeću da se za ravnatelja DV
Zvončić Ozalj imenuje Vesna Novosel zato što je svojim dugogodišnjim radom doprinijela
kvaliteti rada dječjeg vrtića i ispunjava uvjete natječaja.
Rasprava:Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 za
ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o imenovanju ravnateljice.
Gospođa Vesna Novosel zahvalila je nazočnim vijećnicima na ukazanom povjerenju.
Vesna Novosel i Suzana Bakale napustile su sjednicu u 16,53 sati.
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Točka 7.
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU – IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI – OSNIVANJE I
ULAGANJA U OPREMANJE I RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA NA PODRUČJU
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček – voditeljica Odsjeka za financije i proračun
Mirjana Vidiček je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava: Josip Žabčić je napustio sjednicu u 16,56 sati.
Biserka Vranić je kazala da joj je drago da je ovakva situacija. Od tako malo novaca smo
napravili zonu u kojoj radi najviše ljudi. Ovo neka nam bude prilika i obaveza da kad
primimo na znanje ovu situaciju se malo podsjetimo današnjeg vremena i budućnosti.
Zamolila je gradonačelnicu da zoni posveti malo više pažnje. U zadnjih godinu dana je zona
zanemarena u smislu komunalnog održavanja. Redovito prati da pijesak, zemlja, smeće nije
pometeno još od prošle zime. Tokom cijele zone treba pomesti i oprat prometnicu jer sve to
smeće ide u kanalizaciju. Kanalizacija nam je preskupo koštala da nam sada služi kao
kanta za smeće. Košnju treba redovito vršiti da nam se ne događa kao ovo ljeto da nam je
zona puna zmija, da je kanal zarastao do vrha. To sve jako ružno izgleda a posebno je bitno
kada nekog investitora dovedete u zonu kao zona izgleda. Već je bio započet jedan proces
hortikulturalnog uređenja zone. Bilo bi dobro da se napravi nekakva skica i da se to
hortikulturalno uredi kao u nekim drugim razvijenim zemljama. Kazala je da bi zonu
trebalo poboljšati informacijskim tablama ili rasporedom poduzetnika u zoni ili nekakvim
svjetlećim totemom. Putokazi nisu postavljeni na svim mjestima. Kazala je da bi trebalo
pomoći gospodinu Kadaku i Vrbosu naći kupca ili investitora. Kazala je da bi se zemljište
preko pruge trebalo staviti u funkciju.
Jasminka Tkalac je imala repliku. Kazala je da ovo nije predizborna kampanja i ovo nije
tema ove točke. Ovo je točka o izvješću o obavljenoj reviziji. Ne vidi nikakvu vezu svega ovog
pobrojanog sa ovom točkom.
Gradonačelnica je kazala da ova točka zavređuje pažnju i treba reći da je ovo ugodno
pročitati i imati spoznaju da Ozalj ima takvu gospodarsku zonu kakva je u ovom izvješću
opisana. Čestita i bivšoj vlasti i bivšem sazivu. Dobronamjerno prihvaća savjete gospođe
Vranić. Što se tiče prodaje parcela gospodina Kadaka i Vrbosa Grad Ozalj im je doveo
ozbiljnog investitora ali se nisu uspjeli dogovoriti oko cijene. Upoznala je nazočne da u zonu
dolazi veliki investitor preko pruge ali još nije htjela izlaziti sa podatkom o kome se radi.
Josip Žabčić se vratio u 17,00 sati.
ZAKLJUČAK: Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji – osnivanje i ulaganja u
opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Karlovačke županije

Točka 8.
II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček - voditeljica Odsjeka za financije i proračun
Mirjana Vidiček
pojasnila je točku dnevnog reda. Prijedlogom I izmjena i dopuna
Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu, tekućim planom planirani ukupni iznosi prihoda
odnosno rashoda se uvećavaju za iznos od 256.000,00 kn. Ukupni prihodi se planiraju u
iznosu od 16.457.000,00 kn, a ukupni rashodi se planiraju u iznosu od 20.674.660,87 kn.
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Rasprava: Ivica Benković je kazao da bi trebalo proširiti subvencije na još neke djelatnosti u
poljoprivredi. Drago mu je da je povećana stavka za opremanje komunalne infrastrukture.
Na to nas je natjeralo ovo nevrijeme koje je bilo ali nada se da će se i ubuduće za
komunalnu infrastrukturu i ceste morati izdvajati više novca.
Branko Benković je pozdravio nazočne. Kazao je da u stavci za sport imamo stavku od
5.000,00 kn. Ako je dobro shvatio to su namjenska sredstva za natjecanje u powerliftingu
koje će organizirati jedan mladi sugrađanin. S obzirom da ima malo više informacija nego
vijećnici htio ih je informirati o kakvom se tu sportu radi. U Hrvatskoj postoje dva saveza
powerliftinga. Niti jedan savez to natjecanje ne podržava. To je natjecanje koje organizira g.
Valek. Novac je namijenjen ZŠUGO i on je protiv toga. Zajednica ne može isplatiti novac tom
dečku jer on nema prijavljenu udrugu, niti je član ZŠUGO. Podržava inicijativu da se dečku
novci osiguraju ali ne preko ZŠUGO nego na neki drugi način. Radi se o natjecanju u tri
kategorije dizanja utega. Zamolio je one koji će raditi prijedlog proračuna za slijedeću
godinu da se sredstva namijenjena za sport povećaju.
Gradonačelnica je kazala da je ona predložila 5.000,00 kn za ovaj sport. Cijeni svaku
inicijativu na bilo kojem planu, zato je i ovo stavila, no to ne znači da se ovo mora izglasati.
Pomogao mu Grad ili ne, on će to napraviti u školskoj dvorani.
Boris Guštin je kazao da je gradonačelnica rekla kako su u gradu vrlo ažurni pa skreće
pozornost da je MO Vivodina dao na urudžbeni već dvadesetak raznih zahtjeva ali još nisu
dobili nikakav odgovor.
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 ZA
Donose se II Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu
Pauza 10 minuta 17,37 sati.
Sjednica nastavljena u 17,50 sati.
Novinar Večernjeg lista napustio sjednicu u 17,50 sati.
Točka 9.
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA IZGRADNJE GRAĐEVINA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček - voditeljica Odsjeka za financije i proračun
Mirjana Vidiček pojasnila je točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
Donosi se Odluka o izmjenama Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne
infrastrukture u 2014. godini.

Točka 10.
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček - voditeljica Odsjeka za financije i proračun
Mirjana Vidiček pojasnila je točku dnevnog reda.
Rasprava: 7

Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
Donosi se Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2014. godinu.

Točka 11.
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2014. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček - voditeljica Odsjeka za financije i proračun
Mirjana Vidiček pojasnila je točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi
za 2014. godinu.

Točka 12.
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2014. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček - voditeljica Odsjeka za financije i proračun
Mirjana Vidiček je kazala da se u Odluci u čl. 2. Izbaci tekst „Zajednici športskih udruga“,
s čime se gradonačelnica složila.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu
za 2014. godinu.
Točka 13.
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE
STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ZA 2014. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček - voditeljica Odsjeka za financije i proračun
Mirjana Vidiček pojasnila je točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava od prodaje
stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014. godinu.
Točka 14.
ODLUKA O IZMJENAMA SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Irena Goršić – privremena pročelnica JUO Grada Ozlja
Irena Goršić je pojasnila je točku dnevnog reda. Ukupan iznos predviđen za socijalni
program se ne mijenja nego se vrši preraspodjela unutar navedenih iznosa.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Ozlja
za 2014. godinu.
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Točka 15.
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2014. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Mirjana Vidiček - voditeljica Odsjeka za financije i proračun
Mirjana Vidiček pojasnila je točku dnevnog reda. Kazala je da se ovdje radi o naknadi za
legalizaciju koja je bila planirana u iznosu od 100.000,00 kn. U prvih devet mjeseci ove
godine prihodi su ostvareni iznad plana pa se zamjenjuje sa iznosom od 200.000,00 kn.
Budući da je to namjenski prihod koji se mora utrošiti za poboljšanje infrastrukturno
nedovoljno opremljenih naselja sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture sredstva će se utrošiti za izgradnju ceste u naselju Gorniki i izgradnju
parkirališta iza zgrade gradske uprave.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu.
Točka 16.
PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE ZA 2014./2015. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Irena Goršić – privremena pročelnica JUO Grada Ozlja
Irena Goršić pojasnila je točku dnevnog reda. Svake godine prije početka rada zimske
službe potrebno je donijeti Plan rada zimske službe kojim se određuju mjere i stupnjevi
pripravnosti, redoslijed i prioritet izvođenja radova i način obavješćivanja o stanju i
prohodnosti nerazvrstanih cesta. Ovim planom su obuhvaćene samo javne površine u
nadležnosti JLS i to nerazvrstane ceste, nogostupi, javna parkirališta, trgovi i autobusni
kolodvor. Navedeni su rokovi čišćenja prema redoslijedu prioriteta. Izvoditelj radova je obrt
Lešćanec na rok od 4 godine tako da su oni nadležni za čišćenje nerazvrstanih cesta u
zimskim uvjetima.
Rasprava: Ivana Tomak Marković je upitala da li postoji mogućnost da se redoslijed čišćenja od
prestanka padalina bolje obavijesti građane. Da li dostaviti predsjednicima Mjesnih odbora
da stave oglasne ploče ili na neki drugi način.
Branko Benković je kazao da treba u plan rada uvrstiti način kako čistiti onaj dio ceste
koja su klizišta. Gdje će strojem samo proći a očistiti neće. Da li je moguće angažirati javne
radove, mjesne odbore ili nekoga drugog. Upitao je kako pomoći ljudima kojima je klizište
neposredno uz stambeni i gospodarski objekt. Oni ne traže novac nego stručni savjet. Kako
to sanirati.
Gradonačelnica je kazala da smo u postupku kao nastavak proglašenja elementarne
nepogode i da bi evidentirali štetu nastalu na infrastrukturi i cestama angažirali vanjskog
stručnjaka sa velikim iskustvom. Obišao je sva klizišta za infrastrukturu. Možemo proširiti i
vidjeti da li postoje takve situacije gdje su ugroženi objekti. Nema smisla čekati i gubiti
vrijeme a moglo bi se nekim kanalom, jarkom cijevi i sl. olakšati situaciju. Treba vidjeti da li
se čovjek može angažirati za još jedan obilazak terena i to striktno za stambene i
gospodarske objekte koji su eventualno ugroženi da nam da savjet.
Josip Žabčić se nadovezao u dijelu koji se odnosi na Lović Prekriški. Deset dana na cesti
na klizištu nije napravljeno ništa. Kod drugog klizišta mještani su sami pokušali popraviti
prometnicu da bi uopće mogli proći. Ceste su najavile popravak, dovezli su šuder i pokrpali
tako je bilo 10 dana. Jučer su navozili cestu ali ne u količini u kojoj su morali. Apelira
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ponovno da se pokuša razgovarati sa Cestama da se taj dio popravi i uredi jer se cesta neće
moći čistiti u zimskim uvjetima.
Stjepan Basar je ukazao na to da nigdje ne piše u ugovoru sa koncesionarom da se poslije
zime počisti sipina koja ostane. Razgovarati sa koncesionarom o tome da se to napravi na
najkritičnijim mjestima.
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
ZAKLJUČAK: Donosi se Plan rada zimske službe za 2014./2015. godinu.
Točka 17.
DONOŠENJE POVELJE O SURADNJI GRADA OZLJA
I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Irena Goršić – privremena pročelnica JUO Grada Ozlja
Irena Goršić pojasnila je točku dnevnog reda. S obzirom da smo ušli u Europsku uniju
potrebno je i na lokalnoj razini donijeti neke akte vezane za europske povelje i deklaracije a
jedna od tih je i suradnja Grada Ozlja i organizacija civilnog društva.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA
ZAKLJUČAK: Donosi se Povelja o suradnji Grada Ozlja i organizacija civilnog društva.
Točka 18.
PRIJEDLOG ODBORA ZA BRANITELJE DOMOVINSKOG RATA
ZA IMENOVANJE PARKA HRVATSKIH BRANITELJA I OTVARANJE SPOMEN SOBE
Predlagatelj: Odbor za branitelje Domovinskog rata
Izvjestitelj: Ivica Glockner – predsjednik Odbora za branitelje
Ivica Glockner je pozdravio nazočne. Kazao je da je Odbor za branitelje na svojoj 3. sjednici
razmatrao dvije točke. Jedna je bila otvaranje spomen sobe u maloj vijećnici iz razloga što
su branitelji u toj vijećnici imali dosta važnih sastanaka i važne odluke su dolje donesene.
Smatraju da je taj prostor i svojom veličinom i kvalitetom zadovoljava za tu svrhu. Spomen
soba bi se osmislila i uredila uz savjet i sugestiju onih koji su takve spomen sobe već radili i
to bi radili sami, skromno i jednostavno. Soba bi služila za promicanje istine o
Domovinskom ratu, u njoj bi bile slike naših poginulih branitelja. Tim činom bi dali
značenje i poštovanje našim braniteljima koji su dali svoje živote. Odbor za branitelje je isto
tako dao jednu inicijativu da bi se ovom zelenom dijelu bivšeg parkirališta ispod zgrade
gradske uprave dalo ime „Park hrvatskih branitelja“. Zato što je to jedno centralno mjesto
sa kojeg isto tako kretalo na teren, sa kojeg su naši branitelji kretali po svojim zadaćama.
Smatraju da bi bilo potrebno odrediti jedno mjesto u gradu koje će nositi ime po njima.
Samo ime ne zahtjeva nikakve administrativne poslove. Najblaži način kako nešto
imenovati, a branitelji koji su sada aktivni jako su ponosni na to što se ide sa inicijativom i
jednom i drugom. Zamolio je nazočne vijećnike da podrže njihovu inicijativu jer to branitelji
sigurno zaslužuju.
Rasprava: Gradonačelnica je kazala da apsolutno podržava inicijativu da se obilježi i uredi soba za
branitelje jednako tako da se imenuje jedno mjesto, ulica, trg. Mišljenja je da soba za
branitelje u kontaktu sa vatrogascima nije baš naišla na prijem jer ju vatrogasci koriste za
svoje potrebe. No to je stvar dogovaranja. Spomenut je primjer i iskustvo drugih pa
konkretno Karlovac je svoju sobu za branitelje uredio na 28 m2 gdje je smješteno 200tinjak fotografija, znači u jednom manjem prostoru. Apsolutno podržava da to treba
napraviti ali u nekom drugom prostoru. Vidjeti da bude dostojanstveno a da pomirimo sve
potrebe za prostorom. Jednako tako i za park hrvatskih branitelja. To je dugogodišnja ideja.
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Prostor koji sada imamo na raspolaganju nije definiran do kraja jer se ide prema rješenju
glavnog križanja u Ozlju i vjerojatno je će to završiti na nekom kružnom toku pa moramo
vidjeti koliko će cesta ući u taj prostor. To će nam kao poklon Ozlju napravit idejno rješenje
ekipa sa Prometnog fakulteta. Trebalo bi pričekati još taj prijedlog pa onda vidjeti što dalje.
Svaka pohvala inicijativi ali samo dati još vremena koja će to biti pozicija zbog aktivnosti
koje su u tijeku.
Ivica Glockner je kazao da ovaj prostor ima emotivno značenje za branitelje i ne možemo
ga mijenjati sa niti jednim drugim. Isto tako vrijedi za park. Baš ovi prostori su određeni jer
imaju svoju težinu. Ako to stavimo negdje drugdje neće imati smisla.
Zlatko Starešinčić je kazao da sve stoji što je rekao g. Glockner kao i sve što je rekla
gradonačelnica. Mišljenja je da treba naći kompromis. Naći prostor vatrogascima. Ova soba
djeluje emotivno na branitelje. Sobu treba rješavati hitno jer je još puno stvari za napraviti.
Predsjednik Gradskog vijeća je dao prijedlog Odbora za branitelje Domovinskog rata na
usvajanje
Usvajanje: JEDNOGLASNO 15 glasova ZA

ZAKLJUČAK: Prihvaća se prijedlog Odbora za branitelje Domovinskog rata o
uređenju i otvaranju Spomen sobe Hrvatskim braniteljima u prizemlju zgrade u
Ozlju, Kurilovac 1, tzv „mala vijećnica“ te da se zelena površina pored
parkirališta ispod zgrade Kurilovac 1 proglasi Parkom Hrvatskih branitelja.
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je
rad sjednice završen u 18,31 sati.
KLASA: 021-05/14-01/07
URBROJ:2133/05-01-14-2

ZAPISNIČAR:
Erna Kranjčec

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

_______________________

_____________________________
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