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Z A P I S N I K
sa 110. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija

održane 13. ožujka 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati

PRISUTNI: Ivica Knežević, gradonačelnik, Gordana Piskač, pročelnica, Đulio Jusufi, voditelj
Odsjeka za proračun i financije, Davorka Grgurić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, imovinu,
prostorno uređenje i promet, Mirela Srkoč Šenkinc, direktorica Turističkog ureda TZ Grada Delnica,
Nikola Muvrin, direktor „Risnjak – Delnice“ d.o.o., Dragan Abramović, zapovjednik JVP Delnice,
Indira Rački Joskić, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Delnice, Tihana Ljubojević, pedagogica
Dječjeg vrtića „Hlojkica“ Delnice, Davorin Klobučar, djelatnik GSC Delnice,  Tomislav Mrle, voditelj
Stručne službe za obavljanje poslova tijela Grada, samouprave i uprave i Klaudija Kumpar, tajnica
gradonačelnika.

Izostanak  su  ispričali:  Katarina  Mihelčić,    Zvezdana  Jerković  umjesto  koje  sjednici
prisustvuje Tihana Ljubojević, Dario Medvedec umjesto kojeg sjednici prisustvuje Davorin Klobučar.

IZVJEŠTAJNI KOLEGIJ

TOMISLAV MRLE
- Redovita mjesečna izvješća o socijali prema PGŽ.
- Izrada spiska socijale za upis na imovinu temeljem Odluke o socijalnoj skrbi.
- Izrada  Izvješća  o  provođenju  ustavnog  zakona  o  pravima  manjina  i  utrošku  sredstava

osiguranih u državnom proračunu.
- Aktivnosti oko popunjavanja radnog mjesta pravnika.
- Nakon  dodatnih  konzultacija  završena  je  papirologija  za  stručno  osposobljavanje,  slijedi

raspisivanje javnog poziva.
- Pripreme za sjednicu Gradskog vijeća.
- Sazvana  je  sjednica  na  temu  Zakona  o  Gorskom kotaru  te  sjednica  Komisije  za  Statut,

Poslovnik.
- Izrađene su izmjene članova radnih tijela sukladno dopisu Laburista i PGS-a.
- Pripremljen je radni materijal za javnu raspravu za potpisivanje povelje (civilno društvo).
- Prijevod  rješenja  o  nasljeđivanju  je  napravljen  (pok.Polić),  slijedi  slanje  u  Ministarstvo

pravosuđa.
- Godišnji sastanak u Uredništvu Službenih novina.
- Aktivnosti vezane uz pokretanje vlastitih Službenih novina.
- Priprema materijala – kućni red u Domu Crni Lug.

GORDANA PISKAČ
- Najviše vremena utrošeno je na izradu revizije učinkovitosti.
- Priprema dokumentacije  za  natječaj  za  sufinanciranje  projektne  dokumentacije  kuglane  za

energetsku učinkovitost.



- Popravljen je krov na zgradi Kina. Radovi koštaju cca 1.500 kuna.
- Čim to vrijeme dozvoli sanirat že se žljebovi i snjegobrani na objektu Dječjeg vrtića.
- Imamo obvezu izraditi izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom koji se radi temeljem

Plana gospodarenja otpadom RH kojeg nema. Zatraženo je očitovanje Županije o tome.
- Upoznavanje s novim Pravilnikom za izradu programa razvoja JLS.

DAVORIN KLOBUČAR
- Svi sportski objekti su otvoreni.
- Pripreme za završnicu Sanjkaškog kupa Gorskog kotara. Zadnja utrka održat će se na Platku.

Na Platku će se održati i skijaško prvenstvo RH.
- Marketing na području Republike Slovenije.
- Sastanak sa Centrom za vanškolske aktivnosti Fara koji će doći u Delnice 19. ožujka kako bi

se upoznali s našim kapacitetima.

DRAGAN ABRAMOVIĆ
- Priprema vozila za registraciju.
- Rad s košarom za privatnog korisnika, popravak i postava zastave na placu.
- Priprema vatrogasaca za državni ispit.
- Sastanak Upravnog odbora DVD-a povodom proslave 140-te obljetnice DVD-a.

TIHANA LJUBOJEVIĆ
- Završen je natječaj za odgojitelja, slijedi sazvati sjednicu Upravnog vijeća.
- Prisustvovanje Aktivu odgojitelja Gorskog kotara.
- Obavljaju se pregledi na medicini rada.
- Razgovor s roditeljima i individualni rad s djecom.
- Obilježavanje Dana očeva.

MIRELA SRKOČ ŠENKINC
- Prisustvovanje  Radionici  na  temu  turizam kroz  EU  fondove  koju  je  organizirala  HTZ u

Opatiji.
- Priprema Izvješća Nadzornog odbora.
- Delnice će biti prijavitelj i nositelj programa prema marketinškim aktivnostima za „Hrvatska

365“.
- Sutra se održava tribina „Održivi razvoj kulturnog turizma u Gorskom kotaru“.
- Koordinacija s kolegama radi organiziranja završnice Sanjkaškog kupa.

NIKOLA MUVRIN
- Koordinacija s kolegama u Križevcima glede dimnjačarske službe.
- Čišćenje kanala i propusne cijevi u Iševnici.
- Radovi čišćenja odvijaju se u brodskoj dolini gdje nema snijega.
- Dvojica djelatnika u obvezi su položiti ispit pružanja prve pomoći.
- Priprema za Gradsko vijeće Plana rada i održavanja gradskih groblja.

DAVORKA GRGURIĆ
- Raspisan je natječaj za Supilovu ulicu 2. faza. 
- Objavljen je natječaj za izmjenu svjetiljki javne rasvjete. Napravljena je prijava Ministarstvu

graditeljstva za izgradnju javne rasvjete.
- Hitno saniranje cesta koje su na pojedinim dijelovima neprohodne.
- Slanje računa za komunalnu naknadu.
- Od Upravnog suda RH dobivena je presuda kojom odbijaju tužbeni  zahtjev za poništenje

rješenja vezano za komunalnu naknadu za vojna skladišta.
- Projekt sanacije klizišta Biljevina.
- Kontrola radova „Risnjak-Delnice“ za čišćenje kanala u Iševnici.



- Izvlačenje trupaca u Zamostu Brodskom.
- Izmjere objekata vezano za popis objekata u vlasništvu Grada.

INDIRA RAČKI JOSKIĆ
- Narudžba knjiga po željama korisnika, razvrstavanje knjiga po izdavačima.
- Dobivene su ponude za osiguranje dugotrajne imovine.
- Dvije radijske emisije.
- Započela je s radom radionica engleskog jezika.
- Skupljeno je 109 slikovnica za Dječju bolnicu Kantrida.
- Dogovor s OŠ za Noć knjige.
- Dogovor s matičnom službom oko prelaska na novi knjižnički program.
- Kroz natječaj znanstvene fantastike animirani su učenici 4. razreda koji su crtali na tu temu.

ĐULIO JUSUFI
- Revizija učinkovitosti.
- Prisustvovanje seminaru o fiskalnoj odgovornosti s obzirom na izmjenu Uredbe o fiskalnoj

odgovornosti.
- Komunikacija sa Zavodom za zapošljavanje.
- Rad1, obračun za volontere za veljaču, obrazac JOPPD, obračun drugog dohotka.
- Projekt Škocijan-Risnjak te izrada zahtjeva za subvenciju energetske učinkovitosti.

Dovršeno u 9,27 sat.

Tajnica gradonačelnika Gradonačelnik
Klaudija Kumpar Ivica Knežević, dipl. iur.


