SKRAĆENI ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
održane dana 31. ožujka 2016. godine s početkom u 17,05 sati
SJEDNICI NAZOČNI: Stjepan Basar, Branko Benković, Ivica Benković, Josip Broz,
Ivan Čupor, Boris Guštin, Mirjana Marković, Ivana Tomak Marković,
Zlatko Starešinčić, Dubravka Sučec, Irena Šimunić
Jasminka Tkalac, Biserka Vranić, Branko Zoretić, Josip Žapčić
ODSUTNI: NAZOČNI: Gradonačelnica Grada Ozlja, mr.sc Gordana Lipšinić,
- Nada Diković – zamjenica gradonačelnice
- Lidija Bošnjak – pročelnica JUO
- Sanja Mikšić – voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
- Kristina Kožar Perez – voditeljica Odsjeka za proračun i financije
- Toni Šarić – voditelj Odsjeka za gospodarstvo i projekte
- Vladimir Žakula – viši referent za komunalne 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
- novinari TV 4 rijeke
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec
Početak sjednice: 17,00 sati
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Josip Žapčić, predsjednik Gradskog vijeća.
Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 12 vijećnika, te da sjednica može
započeti.
Ovakav Dnevni red daje se na usvajanje.
DNEVNI

RED

1.
2.
3.
4.

Aktualni sat,
Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Ozlja
Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. g.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015.
godinu
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu
6. I Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu
7. Odluka o izmjenama Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture
u 2016. godini
8. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. g.
9. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g.
10. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
11. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ozlja za 2015. godinu
12. Odluka o dozvoli uporabe grba Grada Ozlja Zajednici Športskih udruga Grada Ozlja
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.
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Točka 1.
AKTUALNI SAT
Ivica Benković je pozdravio nazočne. Kazao je da su u ulici N.Š. Zrinskog završeni radovi na
kanalizaciji i na parkiralištu je ostavljena jedna masa zemlje koju bi trebalo odvesti. Nadalje
krpane su rupe na području grada i ono što je zarezano će se ovog ljeta izbiti van. Bilo bi
dobro da se do dana Grada pomete pijesak sa nogostupa. Molio je da se ubuduće materijali
ne dijele na sjednici. Materijali trebaju doći par dana prije a ono što ne dođe na vrijeme
opozicija ih neće prihvatiti i raspravljati o tim točkama.
Sjednici se pridružili Stjepan Basar i Ivan Čupor u 17,07 sati.
Gradonačelnica je pozdravila nazočne. Odgovorila da će se višak zemlje na parkiralištu kod
groblja upotrijebiti za nekoliko pozicija u gradu za završiti radove. Pijesak na nogostupima će
se očistiti do dana Grada, a u međuvremenu ćemo dobiti javne radove pa će oni i to obaviti.
Kazala je da su njezino izvješće vijećnici danas dobili mailom i na klupe iz razloga što je htjela
napraviti što šire izvješće i to je činjenično stanje i prihvaća prigovor.
Irena Šimunić je pozdravila nazočne i uputila pitanje gradonačelnici vezano uz prijevoz
učenika. Zanima ju da li je u dopisu koji je upućen županiji i ŽUC-u ikada navedena i neka
druga lokacija osim Podbrežja i hoće li to biti izrealizirano do slijedeće školske godine.
Konkretno se radi o ulici Nikole Šubića Zrinskog gdje postoji autobusna linija i slijedeće
školske godine će biti desetak učenika pa roditelje zanima hoće li biti i tamo realizirano
stajalište. Smatra da je u tom dopisu bila navedena i ta lokacija također bi bio napravljen izvid
kao i u Podbrežju i dali bi pozitivan ili negativan odgovor. Drugo pitanje vezano je za rad
dječjeg vrtića. Zašto se je i kada uvela popodnevna engleska igraonica uz plaćanje. Prije je bila
drugačija praksa. Mišljenja je da svoj djeci treba pružiti istu uslugu i upitala je zbog čega je to
ovako uvedeno. Djeca se na ovaj način diskriminiraju i dijele na one koji idu i one koji ne idu.
Gradonačelnica je odgovorila na dio vezan uz prijevoz učenika. Autobusna stajališta koja smo
tražili pred dvije godine se nažalost tek sada realiziraju. Činilo se sve da se ta investicija od
strane županije pokrene, jučer je započeto i za dva dana će biti gotovo. Što se tiče drugih
autobusnih ugibališta iz ŽUC-a odgovaraju da nemaju novca ali kazali smo im da na tim
mjestima niti ne inzistiramo na ugibalištima već da se autobusna stajališta iscrtaju na
kolniku. Što se tiče autobusnog stajališta u ulici N.Š.Zrinskog to je priča koju će OŠ u novom
natječaju koji ide sada u travnju potaknuti. Sva ona mjesta koja nismo do sada riješili iz bilo
kojih razloga ravnateljica će staviti u dopis prema županiji da se odrede bilo kao stajališta, bilo
kao iscrtana na kolniku. To će biti predmet novog natječaja. Mi ćemo i dalje lobirati da se
usluga proširi ali zadnju riječ tu ima Županija kao osnivač i vlasnik škole.
Vesna Novosel je odgovorila vezano za dio pitanja koji se odnosi na vrtić. Kazala da što se tiče
i engleske i folklorne igraonice da se radi po verificiranom programu Ministarstva gdje u
financijskoj konstrukciji stoji da su igraonice po izboru roditelja, odnosno njihove djece i uz
njihovo financiranje. Da je taj dio ugrađen u redovni dio programa onda bi sigurno bila i
drugačija cijena. Što se tiče satnice vrtić ove godine ima i početnu i naprednu grupu. Jedna
grupa počinje u 14,30 sati i traje do 15,15 sati, a napredna skupina je od 15,15 do 16,00
sati. Upravo se išlo se s time da se prilagode roditeljima da ne moraju dva puta voditi dijete u
vrtić. Ne zadiru u redovan rad i program jer je i tako od 06 do 09 sati jutarnji dolazak.
Primarni dio programa počinje u 09,00 sati i završava u 14,00 kada je planiran odlazak
kućama. Strogo se radi po programu verificiranom od Ministarstva.
Zlatko Gojmerac napustio rad sjednice u 17,17 sati.
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Točka 2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća
Točka 3.
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNICE
ZA RAZDOBLJE OD 01.SRPNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Gradonačelnica
Sjednicu napustio Stjepan Basar u 17,18 sati.
Gradonačelnica Gordana Lipšinić podnijela je izvješće o radu za razdoblje od 01.07. do
31.12.2015. godine. Kazala je da ovaj izvještaj sadrži izvještaj svih odsjeka unutar
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja i izvještaj o njenom osobnom radu.
Rasprava: Stjepan Basar se vratio u 17,23 sati.
Irena Šimunić je kazala da ne zna što bi rekla po ovoj točki dnevnog reda. Kazala je da je ovo
nedopustivo i potpuno neprofesionalno ponašanje. Kazala je da je u materijalima dostavljeno
izvješće JUO sastavljeno na 29 stranica, a izvješća gradonačelnice nema. U mailu stoji da će
vijećnici dobiti izvješće naknadno, što je i učinjeno ali na sam dan zasjedanja vijeća i to
mailom u 14,00 sati a izvješće u pismenom obliku na početku sjednice, te da se nakon toga
očekuje da se izvješće prihvati ili ne prihvati. Mišljenja je da sadržaj uopće nije bitan iako je
trud neizmjeran. Kazala je da ovo više ne smatra kao početničko nesnalaženje nego čisto
nepoštivanje gradskog vijeća kao institucije. U Statutu stoji da je rok za podnošenje izvješća
gradonačelnice 31.ožujak i misli da ne treba čekati zadnji rok za podnošenje izvješća. Kazala je
da nije bitan sadržaj koji je možda i preopširan ali pristup i način rada ne bi smio biti ovakav.
Gradonačelnica je kazala da je sadržaj jako bitan. Ovo je izvješće gradonačelnice i JUO te sve
teme koje su se u radu uprave događale su dotaknute kroz izvješća ostalih odsjeka. Ovaj
osobni dio je dodatak u želji da svaki vijećnik zna puno preciznije nego što je to uobičajeno i
ima pismeni trag.
Stjepan Basar je pozdravio prisutne. Kazao da je izvješće opširno i da se iz njega vidi da su
velike aktivnosti na pomolu, a neke su i odrađene, međutim velikoj opsežnosti u izvješću nije
mogao naći projekt braniteljske sobe i prema Odluci Gradskog vijeća proglašenje parka
branitelja. Slaže se sa gđom Šimunić u dijelu da se Gradsko vijeće omalovažava sa načinom
dobivanjem izvješća za sjednicu i da se ne sprovode odluke Gradskog vijeća.
Gradonačelnica je kazala da soba za branitelje i park ispred gradske uprave koji se ima
odrediti parkom branitelja ili u tom smislu je nešto što je predmet proračuna za 2016. godinu.
U 2015. godini se zaista po tom pitanju nije ništa dogodilo a prvi korak je da se svi dionici te
priče, odnosno sve zainteresirane strane sjednu i krenu dogovarati na način kakav je
primjeren jednoj demokratskoj proceduri. Da svi koji imaju o tome što kazati to i kažu. Nema
primisli o omalovažavanju GV.
Stjepan Basar je kazao da mu nije jednostavno diskutirati i ovako razgovarati ali je prisiljen,
jer treba provoditi odluku koja je izglasana na sjednici Gradskog vijeća.
Usvajanje: 7 ZA, 7 SUZDRŽAN
Zaključak: Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01.07. do
31.12.2015. godine NIJE PRIHVAĆENO.
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Točka 4.
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2015. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Vladimir Žakula, viši referent za komunalne poslove
Vladimir Žakula je pojasnio točku dnevnog reda. Plan gospodarenja otpadom Grada Ozlja
odnosi se na razdoblje od 2009. do 2016. godine. Prema čl. 20. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (1) Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi
Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu
kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu. Prema Planu, do kraja 2015.
godine smatralo se da će biti uklonjene sve veće deponije otpada, što se nije ostvarilo. Najveći
problem je sanacija divlje deponije u Ferencima zbog teške pristupačnosti, konfiguracije i
sastava tla – špilje iznad Kupe. Veliki je problem i dalje nastajanje novih divljih odlagališta, te
odlagališta na saniranim površinama, koje se moraju iznova čistiti, te ponašanje ljudi koji
nisu motivirani da izdvajaju iskoristivi otpad. U 2015. godini obavljen je inspekcijski nadzor
od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Ukazano je da je Grad Ozalj prema članka 35.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom dužan osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog
dvorišta na svome području. Krajem godine dobivena je odluka o neposrednom sudjelovanju
Fonda u sufinanciranju troškova građenja i stručnog nadzora građenja reciklažnog dvorišta na
području Grada Ozlja u iznosu od 80% opravdanih troškova investicije, a najviše u iznosu od
1.740.000,00 kuna. Pozitivno je, što unatoč pretpostavkama da će količina otpada vremenom
rasti, to se nije dogodilo, već se pomalo smanjuje u odnosu na 2008. godinu koja je prethodila
donošenju Plana.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 14 ZA
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za 2015. godinu
Točka 5.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak pojasnila je točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: 8 ZA, 6 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Ozlja za 2015. godinu
Branko Zoretić se pridružio sjednici u 17,43 sati.
Točka 6.
I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica

Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2015. godinu, ostvaren je manjak prihoda u iznosu od
1.081.487,42 kn. Kako sredstava Pučkog otvorenog učilišta ulaskom u riznicu Grada Ozlja nisu bila
uključena u sredstva prijenosa viška prihoda u 2015. godini u iznosu od 3.269,88 kn (te za navedeni iznos
je potrebno uvećati iznos od 607.243,26 kn - iznos nije bio uključen u 1. izmjene i dopune proračuna
Grada Ozlja za 2015. godinu, pa će biti uključen u 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2016.
godinu) iznos manjka prihoda koji je potrebno pokriti u 2016. godini iznosi 1.078.217,54 kn. Osim
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navedenog, u 2016. godini ukazala potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od
planiranog, te potreba uvođenja novih aktivnosti i projekata, stoga se predlažu I izmjene i dopune
Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu. Prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2016.
godinu, planirani iznos prihoda se uvećava se za 22,42% odnosno za iznos od 4.734.955,82 kn, te se
ukupni prihodi predlažu u iznosu od 25.856.955,82 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne
planiraju se u 2016. godini. Iznos rashoda poslovanja planiran I izmjenama i dopunama proračuna Grada
Ozlja za 2016. godinu umanjuje se za 2,80% odnosno za iznos od 587.261,72 kn, te se ukupni iznos
rashoda predlaže u iznosu od 20.404.738,28 kn. Izdaci se planiraju u iznosu od 4.374.000,00 kn (povrat
sredstava za projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zaprimljenih od Agencije za
plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, daljnja otplata kredita). Sukladno navedenom,
ukupni rashodi i izdaci iznose 24.778.738,28 kn. Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i
izdataka, u iznosu od 1.078.217,54 kn, predstavlja manjak prihoda ostvaren u 2015. godini (uvažavajući
unos sredstava Pučkog otvorenog učilišta) i prenesen je u 2016. godinu čime se uravnotežuje proračun.
Stjepan Basar je napustio sjednicu u 17,50 sati
Ivan Čupor napustio sjednicu u 17,51 sati
Vratili se u 17,52 sati.
Rasprava: Zlatko Starešinčić je pozdravio prisutne. U prosincu 2015. godine je donesen proračun za
2016. godinu. Prošla su tri mjeseca i već je na dnevnom redu rebalans. Slabo je napravljen
proračun za 2016. godinu. To je usklađenje proračuna. To je veliko odstupanje od plana.
Prošla je godinu dana od izglasavanja vezano za sobu branitelja i ništa po tom pitanju nije
učinjeno. Kazao je da se slaže da se ne može sve predvidjeti, ali ovo su veliki projekti i za njih
diže ruku, ali hrpu malih stavki mijenjati nije u redu.
Gradonačelnica je kazala da mijenjamo i masu drugih stvari jer su ovo veliki projekti za Grad
Ozalj. Vodovod Dojutrovica-Kašt i rekonstrukcija vodovoda Opara-Vuksani, reciklažno
dvorište, prošle godine u prosincu nismo mogli staviti u proračun. Ti projekti automatski
projciraju naše vlastito učešće. Ono je u različitim postotcima i to su velike cifre zato moramo
negdje pronaći sredstva ako želimo koristiti sredstva iz tuđih izvora, zato su mijenjane i male
stavke. Cijeli proračun smo morali prorešetati i iznaći prostor za vlastita sredstva za učešće u
ovim kapitalnim projektima za grad. Osvrnula se i na sobu za branitelje pa je kazala da može
izgledati kontradiktorno, međutim ovim povećanjem iznosa u rebalansu samo potvrđujemo da
nitko nije odustao od te priče, naprotiv treba se riješiti uključivanjem dionika. Bila je tema
gdje ćemo staviti tu sobu, no ma gdje ju stavili ali glavni akteri su nam vatrogasci i branitelji i
zato ih želi za istim stolom.
Biserka Vranić je pozdravila nazočne. Kazala je da se treba bazirati na velike infrastrukturne
projekte. Kad se vidi rebalans onda se vidi poveznica između izvješća i rebalansa. Previše se
energije troši na druge stvari koje sada nisu važne. Kazala je gradonačelnici da ona radi posao
direktora Turističke zajednice i da se s masom malih projekata zatrpava gradska uprava.
Jedino joj je drago što se ide na reciklažno dvorište, završava se nogostup i vodovod. Soba za
branitelje koja se spominje kao mala vijećnica nije vlasništvo Grada Ozlja nego Minstarstva
obrane. Mišljenja je da bi dio naše povijesti trebalo prezentirati u muzeju gdje bi bilo svima
dostupno. Odustaje se od vrtića ali se radi izvedbeni projekat. Napraviti javnu raspravu vezano
za vrtić.
Ivica Benković je kazao da je svjestan da treba podržati rebalans, ali što se tiče dogradnje
Dječjeg vrtića treba razmisliti dali nam sada treba.
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Stjepan Basar je kazao da je na Odboru za proračun bila ideja da se napravi idejno rješenje u
manjem iznosu.
Gradonačelnica je kazala da cijeni sva promišljanja i da su korisna, ali je isto tako mišljenja
da treba i male i velike projekte rješavati paralelno i mora ići do iscrpljivanja nje i svih
djelatnika uprave. Kazala je da ćemo u sljedećem razdoblju izabrati stručnog suradnika u TZ.
Nije bilo dosta i dovoljno dobro sa radom Sanje Tomašević. Zašto smo vrtić izvadili van.
Očekivalo se da će natječaj za vrtić biti u 11 mjesecu. Sada znamo da će biti u lipnju ove
godine. Ne smijemo maknuti sredstva da napravimo troškovnike. Ako nemamo troškovnike ne
znamo koliko će nas koštati. Razgovarano je i sa bivšom i sadašnjom ravnateljicom. Sve grupe
su prekapacitirane. Ne možemo biti toliko neodgovorni da se ne javimo na natječaj. Teme gdje
bi mogli privremeno biti u Ministarstvu obrazovanja je rečeno da u stambeno poslovnom
objektu vrtić ne može biti.
Usvajanje: 8 ZA, 7 SUZDRŽAN.
Zaključak: Donose se I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu
Pauza 10 minuta. 18,29 sati, nastavak u 18,42 sati.
Prezentacija Projekta Cool Heeting.
Nastavak rada sjednice u 18,59 sati.
Fale: Starešinčić Zlatko, Guštin Boris i Basar Stjepan.
Točka 7.
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA IZGRADNJE GRAĐEVINA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: 7 ZA, 5 SUZDRŽAN
Zaključak: Odluka o izmjenama programa izgradnje građevina i uređaja
komunalne infrastrukture u 2016. godini NIJE USVOJENA
Pauza 10 minuta.
Nastavak sjednice u 19,32 sati.
Stjepan Basar se vratio na sjednicu.
Točka 8.
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2016. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: 8 ZA, 5 suzdržan
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2016. godini
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Točka 9.
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA 2016. GODINU
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Lidija Bošnjak je pojasnila točku dnevnog reda.
Rasprava: Usvajanje: 8 ZA, 5 SUZDRŽAN
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi
za 2016. godinu
Točka 10.
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA
DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. Temeljem čl. 35. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim
prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama odlučuje o stjecanju, opterećivanju i
otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom
dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića, predlaže osnivaču statusne promjene
dječjeg vrtića, predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića, odlučuje o upisu djece i o
mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s
odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom
Zakonu, a obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.
Statutom Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj osnivač i vlasnik Vrtića je Grad Ozalj (čl. 3). Člankom
10. Statuta također je propisano da tijela Vrtića ne mogu bez suglasnosti osnivača utvrditi
programe koje će Vrtić ostvarivati, 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 kuna, mijenjati namjenu objekta, odlučiti o
upisu djece ili osnovati drugu pravnu osobu ili podružnicu Vrtića. U čl. 8. važećeg Pravilnika o
upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga propisao je da postupak upisa
djece u programe Dječjeg vrtića provodi Komisija za upis djece (u nastavku teksta: Komisija)
koju imenuje Upravno vijeće. Upravno vijeće imenuje predsjednika i dva člana Komisije, na
vrijeme od dvije godine. Komisija radi na sjednicama koje saziva predsjednik, a donosi odluke
većinom glasova ukupnog broja članova Komisije. Također je propisano da Komisija odlučuje o
zahtjevima za upis djece u odgojno - obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o
razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog
razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece, uz nazočnost djeteta, koji
obavlja
ravnateljica, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i
podataka bitnih za odlučivanje. O radu Komisije vodi se zapisnik. Člankom 10. također je
propisano da na temelju podataka Komisije o broju upisane djece i ostalih podataka Upravno
vijeće donosi odluku o upisu, a čl. 11. da roditelj odnosno skrbnik nezadovoljan odlukom o
upisu svojeg djeteta može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana
oglašavanja rezultata upisa, a žalbu rješava Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka
roka za žalbu. Upravno vijeće po žalbi može: odbaciti žalbu kao nepravodobnu, nedopuštenu
ili uloženu od neovlaštene osobe, odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Komisije,
usvojiti žalbu i ukinuti odluku Komisije te samo donijeti odluku o upisu odnosno rasporedu
djeteta ili pak vratiti Komisiji na ponovno odlučivanje. O svojoj odluci Upravno vijeće
izvještava roditelja odnosno skrbnika djeteta. Člankom 13. Pravilnika određeno je da, ako
Upravno vijeće ne odbaci žalbu ili ne zamjeni pobijano rješenje novim bez odgode će dostaviti
spis drugostupanjskom tijelu - Osnivaču. Drugostupanjsko tijelo rješenje o žalbi mora donijeti
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i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela (Upravno vijeće - Komisija) što je prije moguće,
a najkasnije u roku od 15 dana od dana predaje uredne žalbe, ako zakonom nije propisan
kraći rok. Drugostupanjsko tijelo može žalbu odbiti, rješenje poništiti u cijelosti ili djelomično
ili ga izmijeniti. Poništavanjem se poništavaju sve pravne posljedice koje je rješenje proizvelo.
Predloženim izmjenama Pravilnika (čl. 13.), ukinula bi se mogućnost dostave žalbe osnivaču,
jer je već prethodnim čl. 11. utvrđeno da o žalbi rješava Upravno vijeće vrtića, te je jasno
utvrđen način postupanja Upravnog vijeća povodom žalbe, te je predviđeno da je odluka
Upravnog vijeća konačna. Također, dosadašnjim čl. 16. predviđeno je da se djeca koja po
zahtjevu o upisu nisu primljena u Dječji vrtić ili djeca za koju su zahtjevi za upis podneseni
nakon roka propisanog, mogu, prema odluci Komisije, upisivati u Dječji vrtić tijekom
pedagoške godine ukoliko postoji slobodno mjesto ili odabirom drugog programa, ali nije bila
utvrđena nadležnost za donošenje rješenja o upisu tijekom pedagoške godine. Stoga je
predloženim izmjenama Pravilnika predviđeno da za djecu koja u upisnom roku nisu
primljena u Dječji vrtić i za djecu za koju je zahtjev za upis podnesen nakon proteka roka,
Komisija za upis djece donosi Listu reda prvenstva, a ako se tijekom pedagoške godine pojavi
slobodno mjesto u odgovarajućoj dobnoj skupini, djeca se mogu upisati temeljem utvrđene
Liste reda prvenstva. Rješenje o upisu djece tijekom pedagoške godine donosi ravnatelj vrtića,
sukladno redoslijedu na Listi. Radi usklađivanja sa odredbama Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju i Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), predlaže se
Gradskom vijeću donošenje zaključka kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: 13 ZA, JEDNOGLASNO
Zaključak: Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj
Vesna Novosel napustila sjednicu u 19,39 sati.
Točka 11.
ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU
Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
Izvjestitelj: Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. U skladu s Odlukom o dodjeli javnih priznanja
Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja 1/98) Odbor za dodjelu javnih priznanja objavio
je javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2015. godinu.
Kandidati za dodjelu javnih priznanja mogu biti fizičke i pravne osobe koje imaju naročite
zasluge i uspjehe u svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Grad
Ozalj. Inicijativu za dodjelu javnih priznanja mogu dati gradonačelnica, ustanove, političke
stranke, udruge građana i druge pravne osobe sa sjedištem na području Grada Ozlja, 1/5
vijećnika Gradskog vijeća te sam Odbor.
U ostavljenom roku pristiglo je 6 prijedloga:
HRVATSKA NARODNA STRANKA, GO Ozalj predložila je SVIM – obrt za lijevanje
obojenih metala – za osobiti doprinos u gospodarstvu
SOCIJALNA DEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE, GO Ozalj predložio je MATICU
UMIROVLJENIKA OZALJ – za osobiti doprinos na razvoju udruga civilnog društva i pomoći
osobama starije životne dobi,
TAEKWONDO KLUB OZALJ predložio je MARTINU BOGOVIĆ – za doprinos u
društvenom i volonterskom radu,
DRUŠTVO NAŠA DJECA OZALJ predložilo je: MARTINU BOGOVIĆ – za doprinos u
društvenom i volonterskom radu,
GRADONAČELNICA je predložila ZDENKU STUPIĆ – za životno djelo,
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA, GO Ozalj predložila je Slavka Hrena – za
osobiti doprinos u gospodarstvu.
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Odbor za dodjelu javnih priznanja je na održanoj sjednici donio Zaključak kojim
predlaže Gradskom vijeću donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja kojom se prihvaćaju svi
pristigli prijedlozi.
Rasprava: Irena Šimunić je kazala da podržava sve prijedloge ali da se ovdje se radi o produženju roka
čime se krše poslovničke odluke. Mišljenja je da bi se trebalo odgovorno odnositi prema
rokovima, a situacija koja se danas dogodila nije slučajna.
Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ozlja za 2015. godinu

Točka 12.
ODLUKA O DOZVOLI UPORABE GRBA GRADA OZLJA
ZAJEDNICI ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OZLJA
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Sanja Mikšić, voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Sanja Mikšić je pojasnila točku dnevnog reda. Zajednica Športskih udruga Grada Ozlja, iz
Ozlja, Kurilovac 1 je dana 16. ožujka 2016. godine podnijela Gradskom vijeću zahtjev za
korištenje grba Grada Ozlja. U zahtjevu se navodi da bi se grb Grada koristio prilikom nastupa
na službenim ligaškim ili rekreativnim natjecanjima, na gornjem dijelu sportske odjeće i na
službenim dokumentima članica Zajednice Športskih udruga Grada Ozlja. Temeljem Odluke o
grbu i zastavi Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja br. 5/02) grbom i zastavom Grada
Ozlja predstavlja se Grad Ozalj i isti se rabe u skladu s odredbama ove Odluke, na koji način
se ističe povijesna vrijednost Grada Ozlja. U sadržaju grba i zastave ne može se ništa mijenjati.
Prema čl. 15. Odluke zahtjev za uporabu grba Grada Ozlja fizičke i pravne osobe podnose
Gradskom vijeću, a u obrazloženom zahtjevu su dužni navesti opis namjene za koje će se grb
koristiti, uvjete i vrijeme korištenja. O uporabi grba od strane fizičkih i pravnih osoba odlučuje
Gradsko vijeće koje je dužno donijeti odluku u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.
S obzirom da bi se uporabom grba Grada Ozlja na sportskim natjecanjima od strane Zajednica
Športskih udruga Grada Ozlja doprinijelo promidžbi Grada, predlaže se Gradskom vijeću
usvajanje odluke kao u prijedlogu.
Rasprava: Usvajanje: JEDNOGLASNO, 13 ZA
Zaključak: Donosi se Odluka o dozvoli uporabe grba Grada Ozlja
Zajednici športskih udruga Grada Ozlja
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je rad
sjednice završen u 19,50 sati.
Slijedeća sjednica sazvat će se za 7 dana bez aktualnog sata a sa točkama koje nisu prošle na
današnjoj sjednici.
Gradonačelnica je pozvala vijećnike da se odazovu dana 24.travnja 2016. godine (nedjelja) na
putovanje u Bečko Novo Mesto povodom obljetnice pogibije Zrinskih i Frankopana. Kazala je
da treba pozvati i nastavnike i djecu OŠ „Slava Raškaj“ koja su ostvarila posebne rezultate i
gradske stipendiste kako bi svečano i dostojanstveno obilježili Dan grada.
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KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 2133/05-01-16-2

ZAPISNIČAR:
Erna Kranjčec

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Žapčić
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