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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 preimenovanju Doma
kulture u Dom hrvatskih branitelja-Dražice.
Općinski vijećnik Ivoslav Ban predložio je Općinskom vijeću Općine Jelenje donošenje
odluke citiram: „odluke o imenovanju Doma kulture Dražice nazivom: Dom hrvatskih branitelja –
Dražice“, s obrazloženjem zasluga prvog predsjednika RH dr. Franje Tuđmana, te:„ i brojni naši
mještani su bili hrvatski branitelji u Domovinskom ratu, mnogi su stradali i i poginuli, a na
pročelju Doma Dražice je i spomen-ploča s imenima poginulih u Domovinskom ratu iz naše
Općine.
Stog bi bilo primjereno da Dom Dražice dobije gore predloženi naziv: Dom hrvatskih
branitelja - Dražice.“
O prijedlogu preimenovanja naziva Doma kulture u Dražicama u Dom hrvatskih braniteljaDražice očitovao se Odbor za branitelje Općine Jelenje koji je dao mišljenje da Dom kulture
u Dražicama treba i ubuduće ostati s imenom Dom kulture.
O prijedlogu preimenovanja naziva Doma kulture u Dražicama očitovao se Odbor za
kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje Općine Jelenje koji je dao mišljenje da Dom kulture u
Dražicama treba i ubuduće ostati s imenom Dom kulture.
O navedenom prijedlogu očitujem se kako slijedi:
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
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
ite namjene (parkovi, drvoredi, travnjaci, zaštitne površine i dr.), površine sportsko
rekreacijskih sadržaja (igrališta) kao javni prostori i sl.
Budući se radi o javnom prostoru koji od izgradnje nosi naziv Dom kulture, te u kojem se
održavaju javne manifestacije prije svega kulturnog sadržaja predlažem Općinskom
vijeću Općine Jelenje, da sukladno mišljenju Odbora za kulturu, odgoj i osnovno
obrazovanje, te Odbora za brigu o hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i
nestalih hrvatskih branitelja predmetni prostor i dalje nosi naziv Dom kulture.
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