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ZAPISNIK
s 18. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
21.03.2014. godine s početkom u 8,00 sati
Nazočni: Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnica; Katarina Mihelčić, zamjenica
gradonačelnika Grada Delnica; Tomislav Mrle, voditelj Stručne službe za obavljanje poslova
tijela Grada Delnica, samouprave i uprave; Gordana Piskač, pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela; Dario Medvedec, direktor TD Goranski sportski centar d.o.o. Delnice;
Dragan Abramović, zapovjednik JVP Delnice; Zvezdana Jerković, ravnateljica DV Hlojkica;
Irena Vučenik Šostik, direktorica TZ Grada Delnica; Nikola Muvrin, direktor TD „RisnjakDelnice“ d.o.o.; Davorka Grgurić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, imovinu,
prostorno uređenje i promet; Indira Rački Joskić, ravnateljica „Narodne knjižnice i čitaonice
Delnice“; Đulio Jusufi, voditelj odsjeka za proračun i financije.

ĐULIO JUSUFI
-

ovaj tjedan radi se na ispunjavanju upitnika o fiskalnoj odgovornosti. Rok je
31.03.2014. godine.
osim toga radi se izvješće o nepravilnostima koje će biti gotovo sljedeći tjedan.
počet ćemo se pripremati za postupak javne nabave za nadzor nad radovima u
Supilovoj ulici. Radi se na pripremi materijala za Ministarstvo financija koje na
temelju toga izdaje odobrenje.

Narodna knjižnica i čitaonica Delnice - INDIRA RAČKI JOSKIĆ
-

u srijedu smo imali radio-emisiju na temu „sto godina Matoševe smrti“.
uredili smo izlog Knjižnice u duhu Uskrsa.
kontinuirano uređujemo web stranicu Knjižnice.
realizirat ćemo prijedlog gradonačelnika za naj čitača godine. Sljedeći tjedan donijeti
će obrazac.

DAVORKA GRGURIĆ
-

puno posla imali smo oko rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru.
dogovoren je završetak projekta ceste i oborinske odvodnje u poslovnoj zoni K2. Do
ponedjeljka će biti gotovo.
poslana je prijava na natječaj koji je raspisala Primorsko-goranska županija za
program ravnomjernog razvitka iz proračuna PGŽ u 2014. godini.
priprema se troškovnik i natječajna dokumentacija za izmjenu stupova javne rasvjete u
Supilovoj ulici u Delnicama. Natječaj je u tijeku i traje do 28.03.2014. godine.
provodi se postupak po raspisanom natječaju za izmjenu svjetiljki javne rasvjete:
tijekom tjedna imali smo konzultacije s ponuditeljima a danas u 12 sati biti će
otvaranje ponuda.
suradnja na izradi izvješća o stanju u prostoru.
počeli su radovi na uređenju platoa u naselju Dedin. Gotovo svakodnevno obilazimo
teren i po nekoliko puta.
organiziran je sastanak vezano za nastavak radova na izgradnji ceste spoj ulice kneza
Domagoja i Kamenite ulice. Radovi kreću u ponedjeljak.
analizira se rješenje i presuda Upravnog suda za komunalni doprinos.
upisivanje javnog dobra na nerazvrstanim cestama zajedno sa kolegicom Sandom
Bubanj je u tijeku. To će biti kontinuirani posao tijekom godine.
dovršetak radova na mrtvačnici u Kuželju.
dogovorili smo se da ćemo organizirati sastanak s vlasnicima i korisnicima objekata u
Supilovoj ulici. Sastanak će se održati 27.03.2014. u 10,00 sati u Maloj vijećnici.
Poslan je poziv Udruženju obrtnika.
što se tiče javnih površina popisana je sva šteta.

TD „RISNJAK-DELNICE“ d.o.o. - NIKOLA MUVRIN
-

radovi na krovištu i fasadi Radničkog doma trebali bi krenuti ranije. Ivica Knežević –
kada bi trebali početi, koji je okvirni rok? Nikola Muvrin – dogovor je bio da počnu u
5.mjesecu ali zbog lijepog vremena planiraju krenuti ranije, već u 4. mjesecu.
čišćenje parka je pri kraju. Moramo još otkloniti jedan dio grana koje vise a to smo
planirali sljedeći tjedan. Katarina Mihelčić – zamolila bih JVP Delnice da već danas
sruše grane koje su najkritičnije.
kupili smo stroj za čišćenje pijeska tako da će se radovi vezani uz to znatno ubrzati.
zaštita za radijatore u DV „Hlojkica“ je gotova. Potrebno ju je još samo montirati.
našli smo lokaciju za pohranjivanje granitnih kocki koje će se izvaditi iz Supilove
ulice.

IRENA VUČENIK ŠOSTIK
-

-

danas je rok za javne pozive za događanja na nacionalnoj razini. Kandidature koje su
slane na županijskoj razini dorađene su i poslane kao nacionalna događanja. To su:
„Šetnja parkom“, „Na valovima Kupe“, „Delnička adventska bajka“ i „Gorski kotar
bike“.
izradili smo dva prijedloga temeljem podataka turističke članarine 2013. godine: bitno
rezanje broja članstva u Turističkom vijeću s 23 na 13 članova plus predsjednik a

-

drugi prijedlog je s 23 na 14 članova plus predsjednik. U pripremi je sjednica
Turističkog vijeća, poslali smo pozive.
također bih istaknula sastanak s Goranskim sportskim centrom vezano za
manifestaciju „Proljetni sajam“ koja bi obuhvatila više stvari a ne samo uskršnje
događanje.
osim toga, na području suradnje kontaktiramo s udrugom „Goranski koraci“ vezano za
haiku susret.
naglasila bih još rad na mobilnoj aplikaciji „Gorski kotar bike“. To je lanjska donacija
koja se sada realizira. Vezano za tu darovnicu potrebno je iskoristiti namjenska
sredstva.
kolegica Mirela Srkoč Šenkinc odradila je izlet sa „vrtićkom skupinom Zamet“:
Organizacija izleta u Delnice, obilazak gatera i cjelodnevni boravak u našem gradu.
izradila sam prijevod Povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca.
Katarina Mihelčić – u kojoj je fazi dolazak volonterke? Irena Vučenik Šostik – za
volonterku nisam stigla predati plan koji traži HZZO. To ću odraditi sljedeći tjedan.
Ivica Knežević – dvije ili tri godine je „Kotar teatar“ vrlo važan segment kulturnog
života grada Delnica, te mislim da je minimalno što mi možemo iskazati prema tom
njihovom velikom doprinosu koji će se nastaviti kroz podršku Grada i PGŽ staviti sve
one sadržaje koji su realizirani tijekom ovog vremena na području Grada na vaš web
portal. Isto tako ono što se očekuje u ovoj godini je da ljudi mogu uvidom odnosno
čitajući aktivnosti i sadržaj Turističkog ureda vidjeti i „Kotar teatar“ kao nešto što je
svakako dobrodošlo. Unatoč danom obećanju i dalje nema reakcije od devastatora
ploče na Ljubavnoj stazi, stoga Vas molim da pošaljete dopis roditeljima da ćemo
podnijeti tužbeni zahtjev za naknadu štete Općinskom sudu u Delnicama ako u roku
od 8 dana ne dođu sa stvarnom namjerom da se to riješi.

ZVEZDANA JERKOVIĆ
-

ovaj tjedan obilježili smo Dan očeva. Odgojiteljice su s djecom izradile čestitke za
njihove očeve.
u tijeku su pripreme za Uskrs i Dan planeta zemlje.
slijedi nam dječja olimpijada u 5.mjesecu.
radim i na uređivanju web stranice vrtića.
preko Agencije za odgoj i obrazovanje a u suradnji s prosvjetnim savjetnicima iz
Rijeke dogovorila sam stručni skup za odgajatelje cijelog Gorskog kotara koji će se
održati 15.05.2014. godine u našem vrtiću.
Ivica Knežević – molim Vas konačni pisani prijedlog i obrazloženje zbog čega
moramo ići na zapošljavanje dviju osoba na pola radnog vremena, vezano za one
prijepore medicinska sestra i pedagog, jer nama predstoji i rebalans proračuna, a to je
nešto što zahtijeva da znamo koji je to red veličina. Također bih volio da se što prije
dogovori rušenje prvog reda smreka kraj vrtića. Pokušajte to organizirati subotom ili
bilo koji drugi dan kada u vrtiću nema djece.

DRAGAN ABRAMOVIĆ
-

došlo je do promjene mjesečnog rasporeda iz razloga što je lijepo vrijeme pa
odrađujemo aktivnosti u vanjskom prostoru.

-

s GSC-om dogovorili smo da ćemo očistiti ostatak polomljenih grana kod dvorane
sportova.

DARIO MEDVEDEC
-

danas imamo sjednicu Nadzornog odbora. Teme su: novi plan rada, financijski plan i
plan nabave te donošenje pravilnika o bagatelnoj nabavi.
tijekom sljedećeg tjedna najavljujem i skupštinu društva.
što se tiče dolaska grupe osnovnoškolaca iz Rijeke sve je spremno a u dogovoru s
njihovim učiteljicama spremni smo im pokazati i klizalište.
što se tiče parkirališta u Brodu na Kupi radovi se nastavljaju. Dovršetak radova
očekujemo tijekom sljedećeg tjedna.
Ivica Knežević – u smislu troškovne racionalnosti, ako je moguće, moli da se
Skupština odradi 27.03., isti dan kada je u Rijeci i Županijska skupština.

GORDANA PISKAČ
-

-

-

svi agregati su pronađeni. Jedan agregat još ostaje u Kočičinu. Idući tjedan trebali bi ih
otpremiti.
vezano za popis štete: ovaj tjedan imali smo sastanak u Županiji vezano za njihove
potrebe da se dopune još nove tablice. Katarina Mihelčić – da li imamo popis
polomljenih sadnica? Gordana Piskač – u sklopu tablica koje smo napravili je i popis
voćaka. Sve smo dostavili mail-om. To će gradonačelnik predati danas na sastanku u
Županiji.
dovršetak aktivnosti vezano za urbanistički plan uređenja Kendar. Čekam da mi
izrađivač plana preda uvezeni plan sa svim dokumentima.
prikuplja se dokumentacija koja će ići D.U.D.I.-u a vezano za zemljište koje bi država
trebala pokloniti Gradu.
danas će ići van natječaj za nadzor radova u Supilovoj ulici.
pristigla je ponuda za izradu izvješća gradonačelnika za provedbu plana gospodarenja
otpadom.
obzirom da je toplo vrijeme trebalo bi odraditi čišćenje „divljih“ deponija. Počeli smo
s čišćenjem u Velikoj Lešnici i Radočaju a imamo još nekoliko lokacija (Kuželj,
Dedin itd.), pa bi se trebali dogovoriti kada ćemo to riješiti i tko. Katarina Mihelčić –
molila bih Vas popis tih deponija pa da možemo organizirati čišćenje.
problem okoliša oko „Energy pelets“: predložila sam zajedničku akciju, da se s
vanjske strane ograde posade tuje pošto je to brzorastuće. Nikola Muvrin – vezano uz
to problem se širi i na groblje. Bilje se suši a spomenici su puni smole i to se ne da
očistiti. Ivica Knežević – zamolio bih da se napravi dopis nadležnom inspektoratu za
inspekcijski nadzor.

TOMISLAV MRLE
-

najprije zahvala direktorici TZ, gđi. Ireni Vučenik Šostik na pomoći u prijevodu
Povelje o ravnopravnosti spolova obzirom da je sve bilo na francuskom jeziku.

-

-

kolegica Sanda Bubanj redovito odrađuje imovinsko-pravne poslove vezano za
poslovne zone i za upis javnog dobra, a to su poslovi koji još traju pa ću izvješće
podnijeti kada sve bude gotovo.
kolegica Martina Petranović izradila je mjesečno izvješće za socijalu prema Županiji.
jučer je održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih.
u pisarnici se poslovi također odrađuju redovito. Volonterka, Nikolina Muhvić izradila
je sve zapisnike pa bih ovom prilikom zamolio sve članove kolegija da do ponedjeljka
to pročitaju, da se očituju o svakom zapisniku pa da ih možemo staviti na web stranicu
Grada.
dogovorena je konstituirajuća sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta koja će biti
24.04.2014. godine.
napravljen je program „Mladi u zajednici“ koji još samo treba potpisati.
izrađen je radni materijal za odluku o socijalnoj skrbi pa se nadam, obzirom da je
donesen novi Zakon o socijalnoj skrbi, da će to biti spremno za iduću sjednicu
Gradskog vijeća.

KATARINA MIHELČIĆ
-

jučer smo kolega Tomislav Mrle i ja bili na sastanku u Ministarstvu obrane Republike
Hrvatske po pitanju biatlonske staze iznad vojarne. Načelno, MORH je suglasan da mi
to dobijemo na korištenje u obliku u kojem želimo. Dobili smo nacrt što naš zahtjev
prema njima treba sadržavati. Nadamo se da će njihov odgovor biti pozitivan.

Sjednica je završila u 9,15.

Napisala:
Nikolina Muhvić

Gradonačelnik Grada Delnica
Ivica Knežević, dipl. iur.

