REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Javna ustanova Kamenjak
U Premanturi, 19.07.2014.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 192. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JU KAMENJAK

Održane dana 19. srpnja 2014. godine u prostorijama udruge ribara (prvi kat Azillo) s početkom u
16:15 h.
Prisutni: Tea Gobo, Dubravko Stanko, Vlasta Iveša Mihovilović, Kristina Pliško, Ljubomir Mezulić
Odsutni:
Ostali: v.d. ravnatelj Maja Šarić zapisničarka Greta Pavić

DNEVNI RED

1. Informacija o provedbi natječaja za ravnatelja
2. Izložba o Solinama
3. Manifestacija Dan Kamenjaka
4. Rasprava o povlaštenom ulazu za branitelje
5. Rasprava o slučajevima ustupanja prava na povlašteni ulaz trećim osobama
6. Rasprava o potrebi za glavnim čuvarom prirode
7. 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. Informacija o provedbi natječaja za ravnatelja
Predsjednica UV upoznaje vijeće s provedbom natječaja za ravnatelja na koji se javilo ukupno
šest kandidata. Tri prijave su pravovaljane te će se sa tim kandidatima obaviti razgovor u
ponedjeljak. Kandidati koji su imali pravovaljane dokumente su: Hanza Marko, Neven Iveša i
Šarić Maja.

AD.2. Izložba o Solinama
Predsjednica UV upoznaje vijeće s izložbom u Solinama koja počinje 24.07.2014. – 31.07.2014.
u društvenom domu u Pješćanoj uvali. Izložbu se može vidjeti svaki dan od 19-22 sata ulaz je
slobodan.

AD.3. Manifestacija Dan Kamenjaka
V.d. ravnateljica upoznaje vijeće s manifestacijom koja bi se održala 31.07.2014. po nazivom
Dan Kamenjaka, a na kojoj bi nastupili Klapa Cambi i Klapa Teranke. Ustanova će štampati
plakate, posjetitelji će sjediti na balama sjena.
Predsjednica UV predlaže izglasavanje troškova manifestacije.
Vijeće jednoglasno izglasava prijedlog.
Za:5

Protiv:0

AD.4. Rasprava o povlaštenom ulazu za branitelje
Vijeće jednoglasno izglasava da brantelji nemaju besplatan ulaz na Kamenjak.
AD.5. Rasprava o slučajevima ustupanja prava na povlašteni ulaz trećim osobama
Vijeće se ograđuje od odluke o ustupanju prava na povlašteni ulaz trećim osobama. Vijeće
smatra da je tu odluku bivši ravnatelj donio na svoju ruku. Što se vijeća tiče odluka nikad nije
donesena te se nesmije provoditi.
AD.6. Rasprava o potrebi za glavnim čuvarom prirode
Vijeće traži godišnju financijsku konstrukciju za glavnog čuvara prirode.

AD.7. Razno
Rasprava o troškovima Priča o Kamenjaku. Vijeće je zatražilo dodatna pojašnjenja o
troškovima projekta.
Predsjednica Upravnog vijeća zatvara sjednicu.
Sjednica je završena u 17:20.
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