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 ZAPISNIK SA 17. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA 
održane dana 29. lipnja 2015. godine s početkom u 16,00 sati 

 
SJEDNICI NAZOČNI: Stjepan Basar, Branko Benković, Ivica Benković, Josip Broz, Ivan  
                                 Čupor, Boris Guštin, Mirjana Marković, Ivana Tomak Marković,         
                                 Dubravka Sučec, Irena Šimunić, Jasminka Tkalac, Biserka Vranić,  
                                 Branko Zoretić, Josip Žapčić 
ODSUTNI:  Zlatko Starešinčić  
NAZOČNI: Gradonačelnica Grada Ozlja, mr.sc Gordana Lipšinić, 
 -     Nada Diković – zamjenica gradonačelnice  
 -     Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 

- Vesna Cvijak - voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove 
- Danijel Kožar – Viši stručni suradnik za pravne poslove   
- Zlatko Gojmerac - direktor Komunalno Ozalj d.o.o. 
- Zdenka Stupić – ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj 
- Stjepan Bezjak – kustos Zavičajnog muzeja Ozalj  
- Vesna Novosel - ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj  
- Ivan Valčić – predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Ozlja 
- predstavnici sredstava javnog informiranja,  

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 13. Odluka o razrješenju člana-predsjednika i 
imenovanje članice-predsjednice Odbora za izbor i imenovanje. Ovakav Dnevni red daje se na 
usvajanje.  
 

D N E V N I    R E D 
 

 
1. Aktualni sat, 
2. Usvajanje zapisnika sa 15. i 16. sjednice Gradskog vijeća, 
3. Informacija o provedbi Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odbora za branitelje domovinskog  

rata o uređenju i otvaranju Spomen sobe. 
4. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2014.g. 
5. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području 
       Grada Ozlja za 2015.g. 
6. Vatrogasna zajednica: 
 a) Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2014.g. 
 b) Plan rada i Financijski plan za 2015.g., 
7. Zajednica sportskih udruga: 
 a) Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2014.g. 
 b) Plan rada i Financijski plan za 2015.g. 
8.   Program Projekta „Grad Ozalj-prijatelj djece“ od 2015.-2017.g.  
9.   Dječji vrtić Zvončić: Suglasnost na upis djece u pedagošku  
      god.2015./2016.g. 
10.  Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra na kčbr. 6637/3 k.o. Prekrižje, 
11. Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje pogrebnih  
      poslova - preuzimanje i prijevoz pokojnika 
12. Obavijest o  provedenom postupku javnog natječaja za davanje u zakup    
      poslovnog prostora na adresi Zrinskih i Frankopana 15 (disco). 
13. Odluka o razrješenju člana-predsjednika i imenovanje članice-predsjednice  
      Odbora za izbor i imenovanje. 

 
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.  
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Točka 1. 
AKTUALNI SAT 

 
Ivica Benković je pozdravio nazočne. Ukazao je na problem zabrane parkiranja u Kolodvorskoj ulici 
nakon asfaltiranja ulice i izgradnje nogostupa. Na cesti koja vodi u industrijsku zonu pijesak još 
uvijek nije  pometen pa kod obilnijih kiša odlazi u kanalizacijske odvode i štopa ih. Kazao je da bi 
trebalo kod Ozljanke pokositi travu jer ako se automobili slobodno parkiraju na privatnom vlasništvu 
onda bi se moglo i organizirati da se pokosi trava jer vlasnik sigurno ne bi imao ništa protiv.  
 
Gradonačelnica je pozdravila nazočne. Kazala je da što se tiče oznake zabrane parkiranja u 
Kolodvorskoj ulici nije upoznata sa time da postoji takva zabrana. Uz Ozljanku je košeno samo  s 
vanjske strane a ne iznutra. Ima dogovoren razgovor sa vlasnikom Ozljanke pa će i taj problem  
razmatrati. Smatra da je prigovor na mjestu ali će sutra nakon razgovora sa vlasnikom biti 
informiranija po pitanju Ozljanke.  
 
Josip Žapčić je pozdravio prisutne. Kazao je da nakon prošlogodišnjih odrona na cesti Gorniki - Sveti 
duh - Lović Prekirški nije učinjeno ništa.  Upitao je tko je odredio prioritet sanacije odrona. Odron u 
Balićima nije toliko velik kao ovaj a ušao je u prioritet. Nisu sanirane rupe na cestama. Cesta prema 
vidikovcu u Loviću Prekriškom na tri mjesta je u katastrofalnom stanju.  
 
Gradonačelnica je kazala da razumije ogorčenost g. Žapčića koji predstavlja taj kraj. Cesta je pod 
ingerencijom ŽUC-a. Zahtjev je opetovan i gradska uprava se pismeno obratila ŽUC-u. Usmeno je 
dobila odgovor od ravnatelja da ta klizišta neće ući u sanaciju ove godine jer je na toj poziciji 0 kuna. 
Biti će jedino  rješavano klizište u Vrškovcu. Cesta prema vidikovcu u Loviću je prioritet.  
 
Branko Benković je pozdravio nazočne. Uputio je pitanje gradonačelnici vezano za teren oko 
nogometnog igrališta u Ozlju. Po Ozlju kruže razne verzije priča pa moli ukratko da upozna vijećnike 
što se dešava oko igrališta u Ozlju. 
  
Gradonačelnica je odgovorila da je potrebno otkupiti 500 m2 zemljišta od privatnih vlasnika. Radi se 
o parcelama dvaju  vlasnika i oni su načelno su pristali na prodaju.   
 
Sjednici se pridružio gospodin Valčić u 16,20 sati.  
 
Stjepan Basar je predložio da se u sljedećem periodu isfinancira vodovodni vod kojim bi završili i 
zaokružili vodom uži dio Ozlja i poduzetničke zone. Radi se o investiciji vrijednoj cca. 120.000,00  
kuna.  
 
Sjednicu napustio Zlatko Gojmerac u 16,26 sati. 
 

Točka 2. 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. I 16. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

 
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 za   
Zaključak:  Usvaja se Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja 
  Usvaja se Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja 
   

 
Točka 3. 

INFORMACIJA O PROVEDBI ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA  
ODBORA ZA BRANITELJE DOMOVINSKOG RATA  

O UREĐENJU I OTVARANJU SPOMEN SOBE 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj:   Gradonačelnica  
Gradonačelnica Gordana Lipšinić je pojasnila točku dnevnog reda. U želji da se napravi nešto dobro 
dogodilo se da su se propustile neke formalne stvari. Na sjednici Gradskog vijeća Odbor za branitelje je 
dao prijedlog da se razmatra prijedlog a ne i donošenje zaključka. To je suprotno i Poslovniku i 
Statutu grada i ta se procedura mora ponoviti. Na samoj sjednici je podržala inicijativu da se uredi 
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soba za branitelje ali uz potrebnu prethodnu proceduru. Oko te teme se dosta razgovaralo iz razloga 
jer je donesen zaključak da se da soba koju koristi Vatrogasna zajednica. Tu je dolazilo oko 
nepotrebnih prijepora. Budući da je napravljen i proceduralni propust to treba ponoviti. Predložila je 
da se prihvati ovo izvješće i ponovi procedura. Sobu za branitelje podržava ali ne da se netko mora 
iseliti iz svog prostora. Predložila je da se napravi slijedeće: da se novouređena ulica ulaska u 
gospodarsku zonu imenuje Ulicom hrvatskih branitelja. Također je predložila da se ponovno razmatra 
prijedlog lokacije sobe za branitelje ali da se prethodno provede javna rasprava i proširi na veći broj 
ljudi kako bi se odluka donijela do 05.08. ove godine.  
 
Biserka Vranić je pozdravila nazočne. Kazala je da sve navedeno nema nikakve veze sa procedurom 
gradskog vijeća. Problem je unutar stranke i Odbora za branitelje. Posljedica koja je sada nastala je da 
nam jedan Odbor nameće obavezu. Već je i prije bilo pretenzija na malu vijećnicu ali ne možemo 
stavljati u rang jednu udrugu i Vatrogasnu zajednicu koja ima jako velik značaj za Grad Ozalj. 
Ponovno je predložila da se spomen soba otvori u muzeju.   
 
Jasminka Tkalac je podsjetila nazočne da je prijedlog na Gradskom vijeću dana 04.11.2014.god. 
potvrđen jednoglasno.  
 
Stjepan Basar je upitao da li će se sprovesti ova Odluke ili ne. Molio je da se to riješi jer Ozalj nema 
nikakvo obilježje osim table na zgradi gradske uprave.  
 
Josip Žapčić je kazao da se sjeća da je to bio zaključak, te je očito da gradska uprava odluku 
gradskog vijeća nije provela.  
 
Biserka Vranić je kazala da sve ovo o čemu se priča oko spomen sobe nije u ovlasti gradskog vijeća. 
Predlaže da se o ovoj temi više na vijeću ne razgovora. Gradonačelnica to mora riješiti sa Udrugom. To 
je operativna stvar i rješava se u gradskoj upravi a ne na vijeću. 
 
Rasprava: - 
Zaključak: Prima se na znanje informacija o provedbi Zaključka o prihvaćanju prijedloga  
                 Odbora za branitelje domovinskog rata o uređenju i otvaranju spomen sobe 
 
Novinari TV 4 rijeke napustili sjednicu u 16,57 sati. 
Ivica Glockner napustio sjednicu u 16,57 sati. 
 

Točka 4. 
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA 

NA PODRUČJU GRADA OZLJA  ZA 2014.GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica 
Izvjestitelj:   Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.  
 
Rasprava:  - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 ZA.  
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području  
                 Grada Ozlja za 2014.godinu.  
 
 

Točka 5. 
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA  

ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA OZLJA  ZA 2015. GODINU 
 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Lidija Bošnjak – pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 ZA  
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg provedbenog plana  
                 unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2015. godinu 
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Stjepan Bezjak napustio sjednicu u 17,02 sati. 
 

 
Točka 6. 

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OZLJA: 
a) IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU 
b) PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Ivan Valčić – zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Ozlja  
Ivan Valčić, zapovjednik Vatrogasne Zajednice Grada Ozlja podnio je izvješće po točki dnevnog reda.  
 
Rasprava:  
Boris Guštin je upitao da li se možda razmišlja u pravcu da se osiguraju Vatrogasni domovi kako ne 
bi došli u situaciju kao slučaj sa Vatrogasnim domom u Vivodini.  
 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 ZA  
Zaključak: Donosi se: a) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća  
                                      Vatrogasne zajednice Grada Ozlja za 2014.godinu.   
                             b) Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana  
                                      Vatrogasne zajednice Grada Ozlja za 2015.g. 
 
Ivan Valčić napustio sjednicu u 17,15 sati 
 

Točka 7. 
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA OZLJA: 

a) IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU 
                   b)   PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU 
 

Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:   Branko Benković – predsjednik ZŠUGO 
Branko Benković pojasnio je točku dnevnog reda.  
 
Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 glasova ZA  
Zaključak: Donosi se: a) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća  
                                     Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja za 2014. godinu   
 
                     b) Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana  
                                     Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja za 2015. godinu 
 

Točka 8. 
PROGRAM PROJEKTA “GRAD OZALJ – PRIJATELJ DJECE” 

OD 2015. – 2017. GODINE 
 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO 
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.  
 
Rasprava: - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Program projekta “Grad Ozalj – prijatelj djece” od 2015. – 2017. godine 
 

Točka 9. 
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ 

SUGLASNOST NA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016. 
 

Predlagatelj: Dječji vrtić „Zvončić“ Ozalj  
Izvjestitelj: Vesna Novosel – ravnateljica DV „Zvončić“ Ozalj 
Vesna Novosel pojasnila je točku dnevnog reda.  
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Rasprava: - 
Usvajanje: JEDNOGLASNO 14 ZA  
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na upis djece u Dječji vrtić  
                 „Zvončić“ Ozalj u pedagošku godinu 2015./2016. 
 
Vesna Novosel napustila je sjednicu u 17,24 sati. 

 
Točka 10. 

ZAKLJUČAK O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA  
NA KČBR. 6637/3 K.O. PREKRIŽJE 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj: Danijel Kožar – viši stručni suradnik za pravne poslove 
Danijel Kožar pojasnilo je točku dnevnog reda.  
 
Rasprava: - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra  
                 na kčbr.6637/3 k.o.Prekrižje 
 
Danijel Kožar napustio sjednicu u 17,27 sati. 
  

Točka 11. 
     ODLUKA O RASKIDU UGOVORA O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE  
POGREBNIH POSLOVA – PREUZIMANJE I PRIJEVOZ POKOJNIKA 

 
Predlagatelj: Gradonačelnica  
Izvjestitelj:  Lidija Bošnjak – pročelnica JUO  
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da je dana 07.travnja 2015. godine stupio  
na snagu Zakon o pogrebničkoj djelatnosti po čijim odredbama danom stupanja na snagu Zakona 
prestaju važiti Ugovori iz točaka 1 i 2 ove Odluke.  
 
Rasprava: - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje pogrebnih poslova –  
                 preuzimanje i prijevoz pokojnika 
 

Točka 12. 
OBAVIJEST O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA  

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  
NA ADRESI ZRINSKIH I FRANKOPANA 15 (Disco) 

 
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak – pročelnica JUO   
Lidija Bošnjak je upoznala nazočne o provedenom postupkom javnog natječaja za davanje u zakup 
poslovnog prostora na adresi Zrinskih i Frankopana 15 tvrtki „Dora sport“ iz Ozlja, Nikole Šubića 
Zrinskog 62 ukupne površine 165 m2 sa mjesečnom zakupninom u iznosu od 3.300,00 kn mjesečno 
na rok od 5 godina.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća odredio je pauzu od 5 minuta kako bi se mogao sastati Odbor za izbor i 
imenovanje.  
 

Točka 13. 
ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANA-PREDSJEDNIKA I IMENOVANJE ČLANICE-PREDSJEDNICE 

ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA   
 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje  
Izvjestitelj:  Jasminka Tkalac – članica Odbora  
Jasminka Tkalac je pojasnila točku dnevnog reda. Kazala je da se sastao Odbor za izbor i imenovanje 
i predlaže Gradskom vijeću da se predsjednik Odbora gospodin Josip Žapčić razriješi dužnosti člana-
predsjednika a na njegovo mjesto imenuje gospođa Dubravka Sučec sa danom 29.lipnja 2015. godine. 
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Rasprava: - 
Usvajanje:  JEDNOGLASNO 14 glasova ZA 
Zaključak: Donosi se Odluka o razrješenju člana-predsjednika i imenovanje  
                 članice-predsjednice Odbora za izbor i imenovanje  
 
 
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je rad sjednice 
završen u 17,36 sati.  
 
 
 
KLASA: 021-05/15-01/04 
URBROJ: 2133/05-01-15-1 
 
 
 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Erna Kranjčec 

 
_______________________ 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
Stjepan Basar 

 
_____________________________ 

 


