REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Javna ustanova Kamenjak
U Premanturi, 27.05.2014.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 189. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JU KAMENJAK

Održane dana 27. svibnja 2014. godine u prostorijama JU Kamenjak (prvi kat stare škole u Premanturi)
s početkom u 16:45 h.
Prisutni: Tea Gobo, Kristina Pliško, Dubravko Stanko, Vlasta Iveša Mihovilović, Ljubomir Mezulić
Odsutni:
Ostali: v.d. ravnatelj Maja Šarić zapisničarka Greta Pavić, Mate Mezulić, Ljerka Milivojević

DNEVNI RED

1. Uspostava integriranog sustava naplate ulaza - informacija o napretku radova
2. Organizacija rada sezonskih djelatnika
3. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća JU Kamenjak otvara sjednicu i predlaže dnevni red.
Dnevni red se prihvaća jednoglasno.
Za: 5
Protiv: 0
Prelazi se na rad po točkama dnevnog reda.

AD.1. Uspostava integriranog sustava naplate ulaza – informacija o napretku radova
Radovi su završeni i montirane su nove rampe. Trebalo bi nadopuniti program ( softver)
dodavanjem kategorizacije vozila, na računu ubaciti sačuvajte račun do izlaska.
Djelatnici bi trebali otvoriti bilježnicu i unutra upisivati probleme koji nastaju tokom rada(
greške u programu, osobe, registracije).
AD.2. Organizacija rada sezonskih djelatnika
Sezonski djelatnici i studenti rade na kasama, izrađuju kartice i ostalo po nalogu v.d.
ravnateljice. Učenici slažu vrećice, vrše regulaciju ispred rampi kako se ne bi automobili
parkirali, vode statistiku ulaza bicikla.
AD.3. Razno
Predsjednica predlaže sa se u cjenik uvrsti sezonska karta bez prebivališta na području OM.
Vijeće prihvaća prijedlog i odlučuje da je cijena 500,00 kuna.
Vijeće jednoglasno usvaja prijedlog.
Za: 5
Protiv:0
Vijeće predlaže da nositelji koncesijskih odobrenja trebaju predati popis djelatnika i
dobavljača kako bi im se napravila propusnica.
Vijeće moli da nositelj koncesijskog odobrenja ISTRACTION dostavi vozni red kojim bi
prometovao na području Kamenjaka.
Vijeće moli da im se dostavi dnevni red čuvara prirode kao i pisano očitovanje tko ima koje
zaduženje.
Prijedlog je da se ugrade na službena vozila GPS-ovi kao što su ugrađeni u sva vozila OM.
Vijeće odlučuje da svaka opomena prema djelatnicima bude u pisanom obliku.
Prijedlog vijeća je da se odvjetničkom uredu da na izradu Pravilnik o plaćama i Pravilnik o
radu.
Prijedlog v.d. ravnateljice je da se angažira Crni Vjetar za odvoz novca i obilazak zaštićenog
područja.
Prijedlog predsjednice je da se potpiše ugovor o monitoringu sa Plavim svijetom.
Vijeće jednoglasno usvaja prijedlog.
Za: 5
Protiv: 0
Prihvaća se plaćanje računa tvrtke Zanitel
Prihvaća se plaćanje računa obrt Darko.
Vijeće predlaže v.d. ravnateljice da iznađe rješenje o hitnoj sanaciji roštilja ili rađenju novih.
Vijeće moli v.d. ravnateljicu da zatraži od djelatnice Nine Skoko izvješće o boškarinima.

Predsjednica Upravnog vijeća zatvara sjednicu.
Sjednica je završena u 19:30.

SAŽETAK DONESENIH ODLUKA I NALOŽENIH RADNJI, S ROKOVIMA IZVRŠENJA:
-

Odluka o uvrštenju u cjenik sezonska karta bez prebivališta na području OM u iznosu
od 500,00 kuna – usvojeno
Odluka o sklapanju ugovora o provedbi monitoring staništa s Plavim svijetom –
usvojeno
Potvrda računa tvrtke Zanitel- usvojeno
Potvrda računa obrt Darko-usvojeno
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