SKRAĆENI ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA
održane dana 07. travnja 2016. godine s početkom u 08,30 sati
SJEDNICI NAZOČNI: Stjepan Basar, Branko Benković, Ivica Benković, Josip Broz,
Ivan Čupor, Boris Guštin, Mirjana Marković, Ivana Tomak Marković,
Dubravka Sučec, Jasminka Tkalac, Biserka Vranić, Branko Zoretić,
Josip Žapčić
ODSUTNI: Zlatko Starešinčić, Irena Šimunić
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 Ozal
ZAPISNIČAR: Erna Kranjčec
Početak sjednice: 08,33 sati
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja otvorio je Josip Žapčić, predsjednik Gradskog vijeća.
Pozdravio je sve prisutne, konstatirao da je prisutno 13 vijećnika, te da sjednica može
započeti.
Upitao je da li tko ima primjedbi na dnevni red.
Biserka Vranić je pozdravila prisutne i upitala zbog čega je ponovno na dnevnom redu
Izvješće o radu gradonačelnice jer je ta točka već bila na dnevnom redu prošle sjednice i rok
već prošao. Mišljenja je da nema smisla da se ponovno razmatra ova točka.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je prijedlog gospođe Vranić na glasanje da se točka 2.
Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine briše iz
dnevnog reda.
Usvajanje: 4 glasa ZA, 9 PROTIV
DNEVNI

RED

1. Aktualni sat,
2. Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. g.
3. Odluka o izmjenama Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture
u 2016. godini
Dnevni red je dan na Usvajanje.
Dnevni red je prihvaćen sa 8 glasova ZA i 5 suzdržan.
Rad sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
AKTUALNI SAT
Boris Guštin je pozdravio nazočne. Ispričao se vijećnicima što je morao sa prošle sjednice otići
zbog važnih poslovnih obveza, pa neke točke nisu prošle jer je falio jedan glas. Kazao je da je
čuo da je razlog neusvajanje nekih točaka politika pa mu nije jasno zašto oporba nje glasala za
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točke vezane za izgradnju vodovoda koji ide kroz Vivodinu prema Žumberku a mještani svih
sela koja će dobiti vodovod su glasači SDP-a i njihove koalicije i čudi se kako to nisu podržali.
Josip Žapčić je složio sa g. Guštinom. U osam godina koje je proveo kao oporbeni vijećnik
nikada nije glasao protiv takvih točaka dnevnog reda ali očito je da je kampanja za slijedeće
izbore već počela.
Vesna Novosel i Zlatko Guštin napustili su sjednicu u 08,40 sati.
Točka 2.
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNICE
ZA RAZDOBLJE OD 01.SRPNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Gradonačelnica
Rasprava: Usvajanje: 9 za, sudržan 4
Zaključak: Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01.07. do
31.12.2015. godine
Točka 3.
ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA IZGRADNJE GRAĐEVINA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI
Predlagatelj: Gradonačelnica
Izvjestitelj: Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Rasprava:
Biserka Vranić je kazala da sada ispada da je opozicija kriva što ključni dokument vezan za
rebalans nije prošao. Kazala je da su oni kad je bilo izglasavanje rebalansa bili suzdržani i ne
mogu biti kod točaka i programa vezanih za rebalans biti za. Opozicija ne snosi odgovornost za
stanje u gradu. Predbacila je poziciji da premalo puta imaju klub vijećnika, da se više
dogovaraju i ne rade sjednicu u zadnji čas onda bi se to odavno već bilo riješilo. Ovako je sve u
zadnji čas, par sati prije isteka roka i sad je opozicija kriva. Odbacuje bilo kakve insinuacije da
je oporba neozbiljna jer se točno vidi sa kojom se ozbiljnošću nešto radi. Kazala je
predsjedniku Gradskog vijeća da ne zna zašto dozvoljava da se vijećnici blamiraju na vijeću
tako što prihvaća dnevni red 31.03. u zadnji čas par sati prije isteka roka na što joj je
predsjednik odgovorio da će ona o tome moći odlučivati kada će biti ponovo na vlasti.
Jasminka Tkalac je odgovorila gospođi Vranić oko predavanja kako se pozicija sastaje i koliko
često i kako komuniciraju nema smisla da im netko drži predavanje jer to nije vezano niti za
jednu točku dnevnog reda pa čak ni u aktualni sat. To je stranačka koalicijska politika i način
na koji oni funkcioniraju, a ako se on ne slaže sa ovim partijskim, oni to tako ne rade.
Zamolila je predsjednika da upozori vijećnicu Vranić da se ne obraća iz klupe, već sa
govornice.
Stjepan Basar je kazao da nitko nikome ne treba držati lekcije. Zna se tko je u kojoj stranki i
tko kamo pripada ali za lokalne projekte smo do sada svi bili suglasni pa smo i za ove točke
isto tako mogli napraviti ali to je sada pouka za unaprijed da opozicija ne može biti za kad
osjeti da može neku stvar srušiti bez obzira što se radi o projektima koji su od vitalnog
značenja za ljude koji po di foltu glasaju za SDP i koaliciju. To treba uzeti na znanje i dalje se
toga treba držati, a pozicija će i dalje podržavati projekte koji će biti na dobrobit ljudima jer tu
smo zbog toga, a politiku će ostaviti strogo za ono za što je politika namijenjena i kamo spada.
Gđa. Zdenka Stupić se pridružila sjednici u 08,46 sati.
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Biserka Vranić je morala reagirati na konstantne neistine koje se pričaju. Kazala je da
opozicija nije podržala rebalans iz konkretnih razloga koje su naveli. Na Odboru za proračun
su se složili i pozicija i opozicija. Tada su rekli što valja a što ne i najavili su da će biti
suzdržani. Nisu oni zato protiv projekata. Krivo se govori kad se govori da je opozicija protiv
projekata. Oni su sve do sada podržavali i očitovali su se da nemaju namjeru ništa rušiti i
raditi krivo ali nemaju namjeru sjediti u vijeću i dizati ruke za nešto što vladajući nisu ni
dogovorili. Ako su suzdržano glasali za rebalans ne mogu glasati ni za odluke.
Usvajanje: 9 za 4 suzdržan
Zaključak: Donosi se Odluka o izmjenama programa izgradnje građevina i uređaja
komunalne infrastrukture u 2016. godini
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Gradskog vijeća zahvalio se vijećnicima, te je rad
sjednice završen u 08,50 sati.
KLASA: 021-05/16-01/04
URBROJ: 2133/05-01-16-2

ZAPISNIČAR:
Erna Kranjčec

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Žapčić

_______________________

_____________________________
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