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MIŠLJENJE
Članovima Općinskog vijeća-OVDJE
Sukladno članku 47. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje daje se mišljenje na
prijedlog predlagatelja vijećnika Ivoslava Bana o imenovanju Trga dr. Franje Tuđmana.
Općinski vijećnik Ivoslav Ban predložio je Općinskom vijeću Općine Jelenje donošenje odluke „da
prostor između Doma kulture u Dražicama s istočne 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“ uz obrazloženje uloge dr. Franje Tuđmana kao prvog predsjednika RH, te
obrazloženje da se predloženi prostor citiram: „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.“
Analizom prijedloga vijećnika Ivoslava Bana o imenovanju Trga dr. Franje Tuđmana nije razvidno
da li vijećnik predlaže imenovanje postojećeg prostora imenom TRG dr. Franjo Tuđman, uređenjem
sadašnje travnate površine kod Marketa i formiranjem nova zelena površina na mjestu sadašnjeg
pješačkog otoka i 2-3 parkirana mjesta ispred Marketa ili gradnju novog trga pristupanjem većim
građevinskim zahvatima (gradnja nove prometne površine iza zgrade Brodokomerca što zahtijeva
građevinsku dozvolu i dr.).
O navedenom prijedlogu očitujem se kako slijedi:
1.
Člankom 5. Zakona o naseljima („Narodne novine 54/88) utvrđeno je “Ulicom
odnosno trgom u smislu ovog zakona smatra se javno-prometna površina unutar granice
građevinskog područja. Područje ulice odnosno trga obuhvaća javno prometnu-površinu i
pripadajuće građevinske parcele“

2.
Člankom 13. stavkom 1. točkom 6. Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
definirani su uvjeti gradnje infrastrukturne i komunalne građevine i površine - mreže kolnih i
pješa

3.
kih prometnica, trgovi, parkirališta, benzinske crpke, autobusna i druga
stajališta, trafostanice, crpne stanice i drugi komunalni uređaji, zeleni otoci i druga
odlagališta i sl., površine zelenila razli
4.
ite namjene (parkovi, drvoredi, travnjaci, zaštitne površine i dr.), površine
sportsko rekreacijskih sadržaja (igrališta) kao javni prostori i sl.

5. uvidom u Urbanistički plan uređenja Općine Jelenje građevinskog područja NA 1-Dražice
predloženi prostor je utvrđen kao;
5.1. predloženi dio - pristupni put za nogometno igralište „Rječina“, a koja je
sastavni dio k.č. 1806/16 KO Dražice oznake javno dobro putevi (u vlasništvu Općine
Jelenje) nije javno prometna površina,
5.2. predloženi prostor zelene površine i parkirališta koji obuhvaća prostor
BRODOKOMERCA k.č. 1806/458 u vlasništvu Brodokomerca je privatno vlasništvu.
6.
Člankom 9. st. 1. Zakona o naseljima ("Narodne novine" br: 54/88)
utvrđeno je da "Ime naselja, ulice i trga određuje skupština općine uz pribavljeno
mišljenje mjesnih zajednica na čijem području se nalazi naselje, ulica odnosno trg."
Sukladno navedenoj zakonskoj regulativi sa sigurnošću se ne može ustvrditi da su ispunjen uvjet
za određivanje predloženog prostora trgom, a kako ne postoji niti odluka predstavničkog tijela
kojima su definirani uvjeti koje mora ispuniti prostor da bi imao svojstvo trga i uvjeti imenovanja
istog predlažem Općinskom vijeću Općine Jelenje da se Odbor za prostorno i urbanističko
planiranje, uređenje naselja i stanovanja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša očituje o
prijedlogu vijećnika Ivoslava Bana
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