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ZAPISNIK
s 94. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. siječnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati

PRISUTNI: Ivica Knežević, gradonačelnik, Davorka Grgurić, voditeljica Odsjeka za
komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet, Zrinka Ružić, djelatnica Odsjeka za proračun
i financije, Indira Rački Joskić, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Delnice, Nikola Muvrin,
direktor Risnjak d.o.o. Delnice, Davorin Klobučar, djelatnik GSC Delnice, Mirela Srkoč Šenkinc,
direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Delnica, Tihana Ljubojević, pedagoginja u
Dječjem vrtiću „Hlojkica“ Delnice, Dragan Abramović, zapovjednik JVP Delnice, Tomislav Mrle,
voditelj Stručne službe za obavljanje poslova tijela Grada, samouprave i uprave i Klaudija Kumpar,
tajnica gradonačelnika.
Izostanak su ispričali: Katarina Mihelčić, Gordana Piskač, Đulio Jusufi umjesto kojeg sjednici
prisustvuje Zrinka Ružić, Dario Medvedec umjesto kojeg sjednici prisustvuje Davorin Klobučar,
Zvezdana Jerković umjesto koje sjednici prisustvuje Tihana Ljubojević.
IZVJEŠTAJNI KOLEGIJ
ZRINKA RUŽIĆ
- Obavljaju se pripreme za godišnji financijski izvještaj.
- Provodit će se aktivnosti koje su bazirane na prošloj godini a odnose se na fakture koje treba
knjižiti, preknjiženje faktura nakon zadnjeg rebalansa proračuna, godišnji popis imovine,
kontrola bilance, plaćanje obveza, provođenje kompenzacija i slično.
INDIRA RAČKI JOSKIĆ
- Prioritet je izrada Izvješća o radu za 2014. godinu te statistika prema matičnoj službi i
Ministarstvu kulture.
- U Knjižnici su ostale dvije djelatnice, gospođa koja je bila na zamjeni djelatnice na bolovanju
tražila je sporazumni otkaz.
- Odradit će se dvije radijske emisije: „Znanje je moć“ i „Čitateljski kutak“.
- Dogovorit će se održavanje radionice engleskog jezika za osnovne i srednju školu.
DAVORKA GRGURIĆ
- Izvršit će se pregled računa i uvid u sredstva iz 2014. godine vezano za javnu rasvjetu,
nerazvrstane ceste i čišćenje snijega.
- Projekt oteretnog kanala za Supilovu ulicu je u završnoj fazi.
- Pripremit će se natječaja za prodaju zemljišta u Lovačkoj ulici. Gradonačelnik je zatražio da se
u natječaj uvrsti i prodaja zemljišta u Crnom Lugu i na lokaciji Podrebar, za koje također
postoji interes za kupnju.
- Izdavanje rješenja za naknadu za nezakonito izgrađene zgrade.

-

Vođenje evidencije, izdavanje potvrda i ažuriranje podataka za komunalnu naknadu.
Kontrola računa za zimsku službu i javnu rasvjetu za radove u 2014. godini.
Plan i program dezinsekcije i deratizacije te pregled obavljene dezinsekcije u Zapolju.
Zatvaranje računa te povezivanje faktura za komunalnu naknadu za prošlu godinu.
Izdavanje posebnih uvjeta gradnje.
Dogovoreno je da će novogodišnja svjetla biti upaljena još ovaj tjedan, da će jelka na placu
ostati sve dok traje te da je potrebno dogovoriti s Mesopusnim društvom „Pauše“ lokaciju na
kojoj će biti obješen „Pauše“.

NIKOLA MUVRIN
- Redovno održavanje i čišćenje te posipavanje zaleđenih površina.
- Obavljena je inventura te popravak alata.
- Čišćenje groblja uz posipavanje staza.
- Napravit će se popis imovine.
- U pripremi je postavljanje stupova za natpise naziva ulica.
- Izvršeno je osiguranje djelatnika.
- Oličit će se „pivski setovi“.
- Redovito čišćenje velikog i malog parka, pražnjenje kanti za smeće.
- Gradonačelnik je zatražio redovito posipavanje nogostupa koji su jutros bili strašno skliski.
- Gradonačelnik je zatražio da se sazove sjednica Skupštine na kojoj je potrebno donijeti
Program rada i financijski plan za 2015. godinu.
MIRELA SRKOČ ŠENKINC
- Započelo se s radovima na izmjeni grijanja u Turističkom uredu.
- Za sutra je zakazana sjednica Koordinacije TZ Gorskog kotara na kojoj će se raspravljati o
novim zajedničkim aktivnostima te nastavku edukacije za održavanje web stranice Gorskog
kotara.
- Od Hrvatske turističke zajednice dobiveni su rezultati natječaja prema kojem je dobiven
projekt Medija plan u iznosu od 25.000 kuna.
- U srijedu će se održati sastanak s grafičkim dizajnerima o izradi karte biciklističkih staza.
- Započeo je sanjkaški kup i održana je prva utrka, Delnice su na redu 24. siječnja na stazi
„Potok“. U svezi najave događanja sudjelovali smo u emisiji Kanala Ri.
- Gradonačelnik je zatražio da se vodi briga o organiziranju „Noći kulturnog blaga“.
TIHANA LJUBOJEVIĆ
- Kroz blagdane je u Vrtiću bilo svega 15-oro djece te su odgojiteljice koristile godišnji odmor.
- U novom dijelu vrtića procurio je krov što je potrebno sanirati.
- Rad s pripravnicama.
- U srijedu prisustvovanje na seminaru „Erasmus plus“.
DRAGAN ABRAMOVIĆ
- JVP je tijekom 2014. godine uspješno odradila 156 intervencija. Ove godine ih je odrađeno 7.
- Obavljaju se redovite aktivnosti uz pojačano čišćenje snijega, radi se na održavanju kamiona,
punjenju akumulatora. Uz ove aktivnosti odradit će se i dan čišćenja i dan tehnike.
DAVORIN KLOBUČAR
- GSC zadovoljan je događanjima: klizalište je bilo svakodnevno popunjeno što domaćim
posjetiteljima što djecom i roditeljima iz Rijeke, Karlovca, Zagreba. Kafić je bio popunjen.
- Vrlo dobro bio je organiziran hokejaški turnir i hokejaški kamp.
- Održan je prvi sanjkaški kup koji je bio dobro prezentiran. Utrka je održana u Kupjaku i bila
je vrlo dobro posjećena. Sljedeća utrka trebala bi biti u Lokvama. Ako Lokve ne budu imale
dosta snijega predlaže da se utrka održi na lokaciji gdje snijega ima, bez obzira na dogovoreni
raspored. Gradonačelnik je predložio da se, ako ne bude snijega, aktivnosti provode na
klizalištu gdje bi se mogao organizirati primjerice sanjkaški bob ili nešto slično.

-

U dvorani Doma sportova održan je malonogometni turnir na kojem je nastupio velik broj
ekipa, bio je to festival nogometa za dječake i djevojčice.

TOMISLAV MRLE
- S Ing inspekt d.o.o. Opatija dogovorit će vježbu evakuacije.
- Dovršit će se poslovi vezani uz sjednicu Gradskog vijeća.
- Obzirom da su završili izbori za predsjednika RH potrebno je pospremiti glasačke kutije i sve
ono što se koristilo a moći će se iskoristiti za sljedeće izbore.
- Dogovoriti sastanak s načelnikom Policijske postaje vezano za daljnje aktivnosti CIP-a.
- Dovršetak materijala vezanih za izmjenu odluke za članove mjesnih odbora.
- Prioritet je pripremiti svu potrebnu papirologiju oko primanja pravnika u JUO do povratka
djelatnice s bolovanja.
- Kolegica Petranović radi na sređivanju podataka o socijalnim pomoćima te izradi izvješća
prema Županiji i Uredu državne uprave, izrađuje Odluku o sufinanciranju vrtića za djecu iz
Hrvatskog. Također će pripremiti izvještaj za ogrjev prema PGŽ.
Dovršeno u 8,35 sati.

Tajnica gradonačelnika
Klaudija Kumpar

Gradonačelnik
Ivica Knežević, dipl. iur.

