REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD DELNICE
GRADONAČELNIKOV STRUČNI KOLEGIJ
KLASA: 023-06/14-01/01
URBROJ: 2112-01-30-40-4-15-194
Delnice, 11. ožujka 2016. godine
ZAPI SN I K
sa 194. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. ožujka 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati
PRISUTNI: Ivica Knežević, zamjenica gradonačelnika, Gordana Piskač, pročelnica JUO,
Indira Rački Joskić, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Delnice, Đulio Jusufi, voditelj Odsjeka
za proračun i financije, Davorka Grgurić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, imovinu, prostorno
uređenje i promet, Tihana Ljubojević, pedagoginja Dječjeg vrtića Delnice, Dražen Rački, djelatnik
JVP Delnice, Davorin Klobučar, djelatnik GSC Delnice, Tomislav Mrle, voditelj Stručne službe za
obavljanje poslova tijela Grada, samouprave i uprave Iva Žagar, djelatnica KTD Risnjak-Delnice
d.o.o. i Klaudija Kumpar, tajnica gradonačelnika.
Izostanak su ispričali: Ivica Knežević, Dragan Abramović umjesto kojeg sjednici prisustvuje
Dražen Rački, Mirna Janeš, Petar Hrg, Zvezdana Jerković umjesto koje sjednici prisustvuje Tihana
Ljubojević
IZVJEŠTAJNI KOLEGIJ
Katarina Mihelčić na početku sjednice podnijela je informaciju sa sastanka u DUUDI na
kojem se raspravljala problematika pretovarne stanice, novog prostora za preseljenje Narodne
knjižnice i čitaonice te stana u Lučicama, Kendar 20. Dogovoreno je što još treba poduzeti kako bi se
navedeni predmeti dovršili.
ĐULIO JUSUFI
- Dobivena su salda za gradske poreze, sintetika i analitika su usklađeni, porez na potrošnju
funkcionira, 90 % obveznika prijavljuju obveze online. Zbog nekih tehničkih promjena
djelatnici će se educirati u Infoprojektu.
- Pripreme za sjednicu Gradskog vijeća.
- Godišnje izvršenje proračuna.
- Aktivnosti vezane uz fiskalnu odgovornost.
- Izrada godišnjeg izvješća o nepravilnostima.
- Sastanak s „Iskopi i transporti Belobrajdić“ na temu plaćanja.
- Isplata stipendija.
- Izrada pitanja za prijem vježbenika.
INDIRA RAČKI JOSKIĆ
- Poslovi revizije i otpisa engleske i američke književnosti.
- Stručenje nove građe, komunikacija s dobavljačima i e-narudžbe.
- Čitanje u Domu za stare i nemoćne u Delnicama.
- Dvije radijske emisije.
DAVORKA GRGURIĆ
- Obrada podataka za Katalog za investitore kojeg izrađuje PGŽ. Zatražili smo dopunu
podataka unašanja u Katalog V1, V2, odmorišta Kupa, Petehovca i Poslovne zone K1.
- Aktivnosti na pregledu i primjedbama za izmjene i dopune UPU Delnice.

-

Dogovori i koordinacija na temu rekonstrukcije nogometnog stadiona.
Obilazak terena u Razlogama gdje HEP namjerava kablirati visokonaponske vodove.
Održana je sjednica Odbora za prostorno uređenje na kojem su obrazložene točke dnevnog
reda koje su i usvojene na sjednici Gradskog vijeća.
Dopuna popisa projekata PGŽ s gradskim stadionom Delnice.
Pripreme za sastanak Strategije ukupnog razvoja Grada Delnica.
Odluka o davanju na korištenje poslovnih prostora Grada Delnica u političke svrhe i način
obračuna naknade.
Izračun procijenjene vrijednosti stanova u Lučicama, Radnička 6.
Aktivnosti vezane uz uspostavu portirske službe u zgradi gradske uprave.
Dogovor s GSC i Ski klub „Goranin“ oko korištenja prostora.
Ovjera računa KTD „Risnjak – Delnice“ d.o.o.
Rješenja za komunalni doprinos, nezakonito izgrađene zgrade, obračun komunalne naknade.
Obilazak terena u Zalesini gdje uz cestu prijeti opasnost od rušenja lipa.
Drva na javnoj površini.
Popravak kamere na Trgu 138. brigade HV.
Ovjera dnevnika rada zimske službe.
Ovrhe za komunalnu naknadu.
Ispunjavanje prijave na natječaj PGŽ za projekte i ravnomjerni razvoj.
Potrebno je hitno krenuti u rješavanje premještanja placara četvrtkom zbog radova na Šetalištu
I. G. Kovačića koje će duže vrijeme biti zatvoreno za promet.

IVA ŽAGAR
- Za placare je potrebno otkazati ugovor, Grad donosi odluku temeljem koje će Risnjak preseliti
plac. Predlaže da se donese jedno kvalitetno i trajno rješenje.
- Održavanje javnih površina, čišćenje zgrada, čišćenje kanala u Iševnici, Grbajelu, Zamostu,
Brodu na Kupi, izrada faktura.
- Nalaz Inspekcije zaštite od požara je uredan, jedina primjedba je na suhu hidrantsku mrežu.
TIHANA LJUBOJEVIĆ
- Započele su operativne pripreme za Dječju olimpijadu, traže se hostese koje će voditi brigu o
16 vrtića, kontakti s Policijom radi uspostave prometa. Oformit će se Operativni odbor.
- Akademija atletskih vještina.
- U posjeti Vrtiću bila je gospođa Strugar, predsjednica Sindikata radnika u predškolskom
odgoju.
- Aktivnosti oko obilježavanja Uskrsa.
DRAŽEN RAČKI
- Intervencija na gašenju većeg požara dimnjaka u Delnicama.
- Završen je servis ručnih pumpi, ugrađena je nova stanica u vozilo, učvrstila se stalaža.
- Prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća i Skupštini DVD-a Vrbovsko.
DAVORIN KLOBUČAR
- GSC se bavi osmišljavanjem programa koje će ponuditi školskim ustanovama vezano za
korištenje sportskih objekata. Glede toga danas se u Upravnom odjelu za sport PGŽ održava
sastanak glede mogućnosti apliciranja projekata na natječaje EU za međunarodnu suradnju i
osmišljavanje novih sadržaja za povezivanje djece Hrvatske i Slovenije.
- Natjecanja u slalomu i veleslalomu na Platku, revijalno natjecanje održat će se u nedjelju.
- Održana je sjednica Odbora za sport i kulturu na temu situacije u sportu i rekonstrukcije
nogometnog stadiona s atletskim stazama.
- Održan je sastanak s dožupanom Općine Kočevje glede prevencije problema s Romima.
GORDANA PISKAČ
- Intenzivne aktivnosti na UPU. Primjedbe su poslane planerima.

-

Dobiveni su glavni projekti za cestu Kendar koji su poslani javno pravnim tijelima na
suglasnost, slijedi zahtjev za građevnu dozvolu i formiranje parcele ceste.
Na natječaj PGŽ-a za ravnomjerni razvoj i projektnu dokumentaciju prijavit ćemo izradu
projekta tržnice, no od Rea Kvarner dobiven je e-mail u kojem nas upućuju da prijavimo
izradu projekta E-županija.
Suglasnost za potpisivanje ugovora za kasetu uputit će se prema Fondu.
Treba voditi brigu o tome što u svibnju ističe osiguranje za objekte i javne površine.
Zamjenica gradonačelnika zatražila je da sve mora biti usklađeno i posloženo i da se ne smiju
dozvoliti propusti.

TOMISLAV MRLE
- Prikupljena je dokumentacija za Dom kulture, predana je odvjetniku.
- Izrada zapisnika sa sjednice Gradskog vijeća.
- Pregledavanje materijala sa sjednice Gradskog vijeća, slanje na nadzor u UDU i na objavu.
- Za stručno osposobljavanje još uvijek nije dobivena suglasnost.
- Pripremljeno je testiranje za vježbenika.
- Održan je znanstveno stručni skup na temu zemljišnih zajednica, izrađena je bilješka i
zaključak s obrazloženjem koji je proslijeđen članovima udruge i svim goranskim čelnicima.
- Odslušana su predavanja i položen ispit iz prve pomoći, slijedi nabava potrebnog materijala za
prvu pomoć.
Dovršeno u 8,48 sati.
Tajnica gradonačelnika
Klaudija Kumpar

Zamjenica gradonačelnika
Katarina Mihelčić

