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Općinsko vijeće Općine Jelenje
n.r. predsjednika
Na temelju članka 25. Statuta Općine Jelenje predlažem da se na
slijedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje uvrsti točka
dnevnog reda:
Donošenje odluke o imenovanju Trga dr. Franje Tuđmana
Predlažem da Općinsko vijeće Općine Jelenje na idućoj sjednici
donese odluku da prostor između Doma kulture u Dražicama s
istočne strane strane, nogometnog igrališta NK Rječine sa sjeverne
strane, marketa Brodokomerc sa zapadne strane i kružnog toka s
južne strane dobije naziv Trg dr. Franje
Tuđmana.
Obrazloženje:
Franjo Tuđman je kao prvi hrvatski predsjednik bio najzaslužniji
što je Hrvatska stekla svoju neovisnost 1991. godine. Pod njegovim
vodstvom Hrvatska se je u Domovinskom ratu obranila od
velikosrpske agresije i veličanstvenom pobjedom u Oluji 1995.
godine oslobodila svoja okupirana područja.
Franjo Tuđman imao je i odlučujuću ulogu u ustrojavanju lokalne
samouprave u Hrvatskoj 1993. godine. Tada je napušten
socijalistički model glomaznih Općina i po uzoru na susjedne
zemlje zapadne demokracije uveden koncept malih Općina.
Tada je obnovljena i naša Općina Jelenje koja je imala dugu
tradiciju postojanja od 1895. do 1955. godine kada su ju ukinule
komunističke vlasti. Ove godine ćemo u prosincu obilježiti 20.
godišnjicu smrti dr. Tuđmana, pa smatram da je prigodno da se na
odgovarajući način zahvalimo Franji Tuđmanu za sve ono što je
napravio za Hrvatsku i za našu Općinu.
Prostor kojeg sam gore naveo može se brzo i sa malo sredstava
urediti na način da se asfaltira sadašnja travnata površina kod
Marketa, a da se formira nova zelena površina na mjestu sadašnjeg
pješačkog otoka i 2-3 parkirana mjesta ispred Marketa.

Predlažem i da se iza Marketa napravi spojna cesta budućeg Trga
s parkiralištem iza Ambulante i da se uvede jednosmjeran promet
na relaciji - kružni tok - nova spojna cesta - izlaz s parkirališta
Ambulante.
Ovakvim rješenjem bitno bi se povećao broj parkirnih mjesta na
budućem Trgu dr. Franje Tuđmana, koja bi se mogla koristiti i za
potrebe Marketa.
Izmještanjem ulaza u nogometno igralište 20 metara zapadnije može
se budući Trg zatvoriti sa sjeverne strane, te bi dobili mogućnost
da se pomičnim tendama između Doma Dražice i Marketa natkrije
Trg i koristi ga se skupa sa salom Doma Dražice za razne proslave i
događaje.

U Dražicama, 26. 09.
2019.
Ivoslav Ban

