REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Koordinacija Grada Krka
i Općina otoka Krka

ZAPISNIK
sa 10. sjednice Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane dana
21. travnja 2015.g. u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 9,00 sati

Sjednici su nazočili:
- Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka
- Mirela Ahmetović, općinska načelnica Općine Omišalj,
- Marinko Žic, općinski načelnik Općine Punat,
- Robert Anton Kraljić, općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica,
- Toni Juranić, općinski načelnik Općine Baška,
- Neven Komadina, općinski načelnik Općine Dobrinj,
- Zdenko Kirinčić, koordinator energetskog TIM-a Ponikve eko otok Krk d.o.o.,
za točku 1.
- Iva Josipović, Županijski tim za provođenje plana za zdravlje i socijalno blagostanje, za
točku 3.
Sjednicu otvara i vodi predsjedateljica Mirela Ahmetović, koja pozdravlja prisutne te
predlaže dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED
1. Ponikve eko otok Krk:
a) povezivanje optikom JLS-a otoka Krka, tvrtki i ustanova u njihovom vlasništvu,
b) punionice za električne automobile,
c) nadzor i upravljanje javnom rasvjetom.
2. Ustanova Melem iz Omišlja: ponuda usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije
u kući na području JLS-a otoka Krka.
3. Projekt Europskog odjela Svjetske zdravstvene organizacije (EuWHO) „Zdravi
grad“ s ciljem promicanja sveobuhvatne lokalne strategije za zdravlje i održivi
razvoj otoka Krka zasnovane na principima strategije „Zdravlje za sve do 2020.
godine“.
4. Udruga za terapijsko jahanje „Moj prijatelj“: podrška JLS-a otoka Krka
programima udruge u 2015. godini
5. Skupština Radija Otok Krk: usuglašavanje oko izbora novog predsjednika
Skupštine.
6. Baza prostornih i neprostornih podataka, ujednačavanje podataka u
dokumentima Ponikve usluge d.o.o. i u dokumentima JLS-a otoka Krka.

7. Zavod za hitnu medicinu PGŽ-a: ugovor o sufinanciranju hitne medicine u
turističkoj sezoni 2015.

Točka 1.
Ponikve eko otok Krk:
a) Povezivanje optikom JLS-a otoka Krka, tvrtki i ustanova u njihovom vlasništvu
b) Punionice za električne automobile
c) Nadzor i upravljanje javnom rasvjetom

a) Povezivanje optikom JLS-a otoka Krka, tvrtki i ustanova u njihovom vlasništvu
Zdenko Kirinčić, koordinator energetskog TIM-a Ponikve eko otok Krk d.o.o., osvrnuo se
je na prikupljene podatke od JLS-a o troškovima koje imaju po osnovi fiksne telefonije i
interneta te prezentirao procjenjene uštede nakon povezivanja. Ukratko je prezentirao realne
povrate uloženih sredstava po godinama / općinama te troškove za svaku JLS-a pojedinačno u
vidu prihavata optike, cijene najma te ostalih troškova za realizaciju optičkog povezivanja.
Također je predložio zajedničku javnu nabavu za operatere i distributere svih JLS-a i
mogućnost sufinanciranja iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
U raspravi su sudjelovali svi prisutni.
Nakon rasprave, donesen je sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Zdenko Kirinčić kao koordinator energetskog TIM-a Ponikve eko otok Krk
d.o.o. pripremio je sveobuhvatnu dokumentaciju i materijal vezan uz povezivanje
JLS-a optikom, no kako JLS-a otoka Krka trenutno nisu u mogućnosti financirati
tako veliko ulaganje, posebice zbog loših pokazatelja povrata investicije, zadužuje se
Zdenko Kirinčić da podrobnije istraži sve mogućnosti sufinanciranja projekta.

b) Punionice za električne automobile
Zdenko Kirinčić prezentirao je karakteristike i cijene pojedinih punionica za električne
automobile, te preporučio da se na području svake od JLS-a postavi jedna punionica, uz 2
dodatne punionice na ključnim pozicijama kao što je primjerice prostor Zračne luke Rijeka,
ukoliko se JLS-a odluče za opciju 9 punionica.
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se inicijativa Zdenka Kirinčića kao koordinatora energetskog TIM-a
Ponikve eko otok Krk d.o.o. za devet punionica za električne automobile, kao i
prijedlog da se pripremi podloga za prijavu na natječaj kako bi se omogućilo
sufinanciranje projekta iz drugih izvora.

c) Nadzor i upravljanje javnom rasvjetom
Zdenko Kirinčić ukratko je obrazložio prednosti nadzora i upravljanja javnom rasvjetom
Koordinaciji, pokazatelje povrata investicija te tehničke karakteristike.
ZAKLJUČAK
1. Primaju se na znanje sve pružene informacije i prijedlozi o nadzoru i upravljanju
javnom rasvjetom.
Točka 2.
Ustanova Melem iz Omišlja: ponuda usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući
na području JLS-a otoka Krka
Članovima Koordinacije prethodno je dostavljena ponuda usluga Ustanove Melem.
Uvodno obrazloženje za ovu točku dnevnog reda podnijela je Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali svi prisutni.
Nakon rasprave, donijet je sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Zadužuje se Robert Anton Kraljić da dostavi ostalim JLS-a otoka Krka detaljne
financijske izvještaje modela pomoći i njege u kući koji koristi Općina Malinska
– Dubašnica kako bi se usporedile cijene usluga.

Točka 3.
Projekt Europskog odjela Svjetske zdravstvene organizacije ( EuWHO) „Zdravi grad“ s
ciljem promicanja sveobuhvatne lokalne strategije za zdravlje i održivi razvoj otoka
Krka zasnovane na principima strategije „Zdravlje sve do 2020.godine“
Uvodno obrazloženje za ovu točku podnijela je Mirela Ahmetović, nakon čega je
koordinatorica Županijskog tima za provođenje plana za zdravlje i socijalno blagostanje
mr.sc.Iva Josipović podrobnije predstavila prijedlog aplikacije projekta te proceduru za
članstvo.
ZAKLJUČAK
1. Koordinacija podržava inicijativu za aplikaciju projekta na razini otoka Krka.
2. Predlaže se Gradu Krku i Općinama otoka Krka da u skladu sa svojim
mogućnostima osiguraju podršku u vidu suradnje pri obilježavanju Nacionalnog
dana zdravih županija i gradova koji će se održati 20. svibnja 2015.g. u gradu
Krku.
Točka 4.
Udruga za terapijsko jahanje „Moj prijatelj“: podrška JLS-a otoka Krka programima
udruge u 2015.godini
Uvodno obrazloženje za ovu točku podnesao je Robert Anton Kraljić.
U raspravi su sudjelovali svi prisutni.

Nakon rasprave, donijet je sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Sve JLS-a prema svojim mogućnostima podržati će projekt kojim će udruga
aplicirati pri Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva i Kraljevine
Norveške “Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim
zajednicama“.
2. Zadužuje se Udruga za terapijsko jahanje da svim JLS-a dostavi zamolbu za
sufinanciranje projekta uz dokumentaciju vezanu za predmetni natječaj.

Točka 5.
Skupština Radija Otok Krk: usaglašavanje oko izbora novog predsjednika
Skupštine, Lidija Pajdaš Blažević.
Uvodno obrazloženje za ovu točku dnevnog reda podnijela je Mirela Ahmetović.
Marinko Žic napomenuo je da je prema zaključku na Skupštini Radija Otok Krk 27.ožujka te
razgovoru sa Lidijom Pajdaš Blažević ista voljna prihvatiti predsjedništvo u Skupštini Radija
Otok Krk.
U raspravi su sudjelovali svi prisutni.
Nakon rasprave, donijet je sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Grad Krk i ostale JLS-a podržavaju Lidiju Pajdaš Blažević kao novu
predsjednicu Skupštine Radija Otok Krk, te je potrebno dostaviti joj svu
potrebnu dokumentaciju kako bi se upoznala sa financijskim i pravnim okvirima
rada Skupštine Radija Otok Krk, nakon čega će se sazvati Skupština kako bi se
sprovele sve potrebne aktivnosti u vezi navedenog.
Točka 6.
Baza prostornih i neprostornih podataka, ujednačavanje podataka u dokumentima
Ponikve usluge d.o.o. i u dokumentima JLS-a otoka Krka.
Uvodno obrazloženje za ovu točku podnijela je Mirela Ahmetović.
Neven Komadina svim prisutnima pročitao je obrazloženje u vezi predmeta komunalne
naknade i komunalnih usluga odvoza otpada – način izračuna, stručno mišljenje u vezi
predmeta Zajedničkog odvjetničkog ureda: Veljko Knežević, Edi Bradamante, Mira Hinić,
Ivana Radić, Bojana Pavković, Senka Perhat i Neven Knežević.
U raspravi su sudjelovali svi prisutni.
Nakon rasprave, donijet je sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Koordinacija prihvaća stručno stajalište da je radi objektivne, istovremene
izmjere cijelog otoka realno da se napravi jedinstvena, zajednička baza podataka
Ponikvi i svih JLS-a sa jedinstvenim površinama. Vezano za umanjenje, predlaže
se da se to definira Odlukama Općinskih vijeća JLS-a o komunalnoj naknadi.

2. Na Skupštini Ponikve još jednom će se razmotriti mogućnost umanjenja
komunalne naknade za objekte poljoprivrednog tipa.

Točka 7.
Zavod za hitnu medicinu PGŽ-a: ugovor o sufinanciranju hitne medicine u turističkoj
sezoni 2015.
Uvodno obrazloženje za ovu točku dnevnog reda podnijela je Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali svi prisutni.
Nakon rasprave, donijet je sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Koordinacija prihvaća prijedlog Ugovora Zavoda za hitnu medicinu Primorskogoranske županije o sufinanciranju djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske
pomoći u turističkoj sezoni 2015.
2. Koordinacija inzistira da Zavod za hitnu medicinu na otoku Krku u hitnoj
medicinskoj pomoći posjeduje uskladištene serume za ugrize pauka i zmija
karakterističnih za ovo područje, te se očekuje povratna informacija o količinama
istih.

Sjednica je završena u 13,30 sati.

KLASA: 022-06/15-01/1
URBROJ: 2142-06-15-01-1
U Omišlju, 21.travnja 2015.g.

Zapisnik sastavila:
Natalija Dašek, mag.oec.
Polaznica stručnog osposobljavanja
Općina Omišalj

Predsjedatelj:
mr.sc. Mirela Ahmetović,
Općinska načelnica općine Omišalj

