REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Koordinacija Grada Krka
i općina otoka Krka
ZAPISNIK
s 12. sjednice Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane dana 10. prosinca
2015. godine u Općini Baška, s početkom u 09,00 sati
Sjednici su nazočili:
- Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka,
- Toni Juranić, općinski načelnik Općine Baška,
- Neven Komadina, općinski načelnik Općine Dobrinj,
- Robert Anton Kraljić, općinski načelnik Općine Malinska - Dubašnica,
- Mirela Ahmetović, općinska načelnica Općine Omišalj,
- Marinko Žic, općinski načelnik Općine Punat,
- Marija Dujmović - Pavan, općinska načelnica Općine Vrbnik,
- Neven Šantić, direktor Kanala Ri,
- Nenad Maljković, predsjednik Udruge „Moj otok“,
- Svjetlana Maljković, suradnica u Udruzi „Moj otok“,
- Daniela Orbanić, ravnateljica Hospicija „Marija Krucifiksa Kozulić“,
- Ivan Primorac, pravni suradnik Hospicija „Marija Krucifiksa Kozulić“,
- Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka,
- Lenjinka Juričić - Mamilović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove PUZS Rijeka,
- Edita Stilin, pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ,
- Darko Krpan, voditelj Ureda općinskog načelnika Općine Baška.
Predsjedatelj Darijo Vasilić, pozdravio je prisutne, te predložio sljedeći dnevni red:
DNEVNI

RED

1. Kanal Ri: Predstavljanje mogućih oblika suradnje s JLS-ima otoka Krka,
2. Udruga „Moj otok“: Predstavljanje projekta izmjene azbestnih krovnih
pokrova,
3. Hospicij „Marija Krucifiksa Kozulić“: Sufinanciranje programa Hospicija,
4. Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka: Predstavljanje modela
funkcioniranja civilne zaštite na otoku Krku,
5. Odluka o nagrađivanju učenika i mentora u Srednjoj školi „Hrvatski kralj
Zvonimir“ za sudjelovanje na državnim natjecanjima i za postignute uspjehe u
školovanju,
6. Prijedlog Pravilnika o radu Odbora za proglašenje sportaša godine otoka Krka,
7. Autotaxi prijevoz na otoku Krku,
8. Informacija o namjeri postavljanja privremenih objekata na ulazu otoka Krka,
9. Usklađenje odluka o zabrani izvođenja radova u turističkoj sezoni,
10. Razvoj školstva na otoku Krku (objekti i oprema, programi i stručni suradnici),
11. Razno.
Točka 1.
Kanal Ri: Predstavljanje mogućih oblika suradnje s JLS-ima otoka Krka
O stanju u regionalnoj televiziji Kanal Ri izvijestio je direktor Neven Šantić, te predstavio
moguće oblike suradnje s jedinicama lokalne samouprave. Istaknuo je značaj regionalnog
programa kroz kojeg lokalno stanovništvo može dobiti informacije iz svog kraja, te da i
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gledatelji iz drugih sredina mogu dobiti saznanja o regiji. Zbog konkurencije velikih
komercijalnih televizija, regionalni programi ne mogu opstati bez suradnje s regionalnom i
lokalnom samoupravom. Kanal Ri u daljnjem razvijanju regionalnog projekta može ponuditi:
 Suradnju s pojedinim jedinicama lokalne samouprave i drugim lokalnim organizacijama
(turističke zajednice i dr.), ili kroz zajedničku emisiju (kroniku ili sl.) za područje
cijeloga otoka Krka ,
 Javljanja uživo s bilo koje lokacije (Kanal Ri je nabavio potrebnu opremu),
 Prisutnost stalne ekipe na otoku Krku.
U navedenom smislu direktor Kanala Ri će u kratkom roku svim jedinicama lokalne
samouprave na otoku Krku dostaviti pismo namjere s ponudom.
Predsjedatelj Darijo Vasilić zahvalio je na izvješću i iznesenim prijedlozima, te istaknuo da su
otoku Krku potrebne emisije s lokalnim sadržajima. U daljnjoj raspravi su sudjelovali svi
nazočni općinski načelnici, te su bez iznimke podržali suradnju s regionalnom televizijom i
naglasili da na otoku Krku ima mnogo sadržaja koji zaslužuju pažnju lokalne i šire javnosti.
Načelnik Općine Malinska-Dubašnica posebno je podržao prisutnost stalne ekipe na otoku, a
načelnik Općine Baška je podržao ideju uz napomenu da sve jedinice trebaju biti ravnomjerno
zastupljene u programu ili da se program financira razmjerno (prema minutaži u kojoj su
zastupljene).
Nakon rasprave donijet je sljedeći:
ZAKLJUČAK
 Načelno se prihvaća suradnja s regionalnom televizijom Kanal Ri,
 Direktor Kanala Ri će svim jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku u
kratkom roku dostaviti pismo namjere s ponudom konkretne suradnje i načina
financiranja,
 Jedinice lokalne samouprave razmotrit će ponudu i u okviru raspoloživih sredstava
se očitovati o njenom prihvaćanju.
Točka 2.
Udruga „Moj otok“: Predstavljanje projekta izmjene azbestnih krovnih pokrova
Predsjednik Udruge „Moj otok“ Nenad Maljković i suradnica u Udruzi Svjetlana Maljković
predstavili su aktivnosti Udruge koje se pod geslom „Moj otok bez azbesta“ provode u cilju
zamjene azbestnih krovova. Istaknuli su da je Udruga u svim općinama na otoku Krku
prezentirala svoje aktivnosti, što želi i u Gradu Krku. Upoznali su nazočne sa štetnostima
azbesta i povijesti rješavanja tog problema u svijetu i u Republici Hrvatskoj, u kojoj je ova
Udruga vodeća po tom pitanju. Udruživanjem sa sakupljačima azbesta, te proizvođačima i
prodavateljima novih pokrova postižu se niže cijene novih pokrova. Uz potporu jedinica
lokalne samouprave postižu se još značajnije uštede, čime se stimulira zamjena starih
pokrova, te je istaknuo primjere pojedinih jedinica lokalne samouprave. Osobito se stimulira
postavljanje ciglenog crijepa iz ekoloških i tradicijskih razloga, pri čemu se posebno forsiraju
hrvatski proizvodi.
Predsjedatelj Darijo Vasilić pohvalio je aktivnosti Udruge koje uz ostalo pozitivno
promoviraju otok Krk kao životno zdravu sredinu. U raspravi koja je uslijedila istaknuto je
kako Punat ima najviše iskustva, jer je tamo sjedište i mjesto gdje su započete aktivnosti
Udruge, a Općina Baška je rezervirala sredstva u proračunu za 2016. godinu.
Nakon rasprave donijet je sljedeći:
ZAKLJUČAK
 Podržavaju se aktivnosti Udruge „Moj otok“ na zamjeni azbestnih pokrova,
 Grad Krk i općine otoka Krka će u okviru mogućnosti u svojim proračunima
predvidjeti poticaje za zamjenu azbestnih pokrova.
Točka 3.
Hospicij „Marija Krucifiksa Kozulić“: Sufinanciranje programa Hospicija
Ravnateljica Hospicija „Marija Krucifiksa Kozulić“ iz Rijeke Daniela Orbanić predstavila je
djelatnost Hospicija kao Ustanove za palijativnu zdravstvenu skrb, koja pruža pomoć,
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zdravstvenu njegu i skrb bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti. To je posljednji stadij života
bolesnika koji imaju maligne bolesti u slučajevima kada je aktivno liječenje završeno.
Hospicij djeluje od siječnja 2013. godine, a osnivač je Caritas riječke Nadbiskupije. Za
bolesnike je usluga potpuno besplatna, a omogućen je i boravak obitelji uz bolesnike.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje financira rad Hospicija u visini od 70% potrebnih
sredstava, a ostatak se financira iz donacija. Pravni suradnik Hospicija Ivan Primorac istaknuo
je da se bolesnicima pristupa s vrlo visokom pažnjom, koriste se skupi lijekovi i ne štedi se na
materijalima. Donacijama se samo dijelom pokrivaju povećani troškovi, te je osobito
značajno sufinanciranje od strane jedinica regionalne i lokalne samouprave, prema
mogućnostima koje ima svaka pojedina jedinica.
Nakon kraće rasprave donijet je sljedeći:
ZAKLJUČAK
 Podržava se djelatnost Hospicija „Marija Krucifiksa Kozulić“,
 Preporuča se jedinicama lokalne samouprave otoka Krka da u proračunima za
2016. godinu osiguraju sredstva za sufinanciranje programa Hospicija.
Točka 4.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka: Predstavljanje modela funkcioniranja
civilne zaštite na otoku Krku
Predsjedatelj Darijo Vasilić pozdravio je pročelnika Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Rijeka Matka Škalameru i voditeljicu Odjela za preventivne i planske poslove PUZS Rijeka
Lenjinku Juričić - Mamilović, s kojima jedinice lokalne samouprave na otoku Krku imaju već
uhodanu suradnju. G. Škalamera je upoznao nazočne s obvezama temeljem novog Zakona o
sustavu civilne zaštite, te istaknuo da Područni ured želi pomoći jedinicama lokalne
samouprave u njegovoj primjeni. Novi Zakon otoku Krku kao vidljivoj geografskoj cjelini
omogućava zajedničko planiranje zaštite i spašavanja, te osnivanje zajedničkih operativnih
snaga. Uputio je jedinice lokalne samouprave da se u svim aktivnostima u svezi sa civilnom
zaštitom obraćaju djelatnicima Područnog ureda koji će im pružiti savjete i svu potrebnu
pomoć u izradi dokumenata.
Gđa Juričić - Mamilović je objasnila da podzakonski akti još nisu doneseni, te postojeće akte
ne treba mijenjati. Rok za donošenje podzakonskih akata je godinu dana, a daljnjih godinu
dana će biti rok za usklađenje općih akata. I po starom zakonu su obveza bile godišnje
analize i smjernice, koje se uredno ne dostavljaju, te moli da ih jedinice dostave Područnom
uredu. Smjernice treba donijeti za četverogodišnje razdoblje. Predložila je organizaciju
zajedničkog sastanka sa službenicima svih jedinica na otoku, na kojem bi ih predstavnici
Područnog ureda upoznali s obavezama iz novog Zakona.
Nakon rasprave donijet je sljedeći:
ZAKLJUČAK
 Nazočni su upoznati s obvezama lokalne samouporave koje proizlaze iz novog
Zakona o sustavu civilne zaštite,
 Područni ured za zaštitu i spašavanje je otvoren za komunikaciju s jedinicama
lokalne samouprave i službenicima zaduženim za izradu dokumenata koji proizlaze
iz Zakona,
 Na otoku Krku će se organizirati zajednička radionica na kojoj će Područni ured
pružiti savjete i pomoć u osposobljavanju službenika svih jedinica za primjenu
Zakona,
 Područni ured za zaštitu i spašavanje će predložiti termin radionice u siječnju 2016.
godine i prijedlog dostaviti svim jedinicama.
Točka 5.
Odluka o nagrađivanju učenika i mentora u Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“
za sudjelovanje na državnim natjecanjima i za postignute uspjehe u školovanju
Predsjedatelj Darijo Vasilić obrazložio je potrebu donošenja ujednačene odluke o
nagrađivanju učenika i mentora u Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ za sudjelovanje na
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državnim natjecanjima i za postignute uspjehe u školovanju. Općine na otoku koje su
predvidjele nagrađivanje, posebno nagrađuju sudjelovanje učenika i mentora na državnim
natjecanjima, te posebno postignuti uspjeh. Pri tome isti mentor može dobiti više nagrada od
različitih općina. Predložio je da mentori dobiju jednu nagradu, te da općine razmjerno
sudjeluju u nagrađivanju mentora prema broju učenika iz pojedinih općina. Treba predvidjeti
i nagrađivanje za sudjelovanje na državnim smotrama.
U raspravi koja je uslijedila nazočni su se složili s prijedlozima gradonačelnika Grada Krka,
te je donijet sljedeći:
ZAKLJUČAK
 Podržava se donošenje ujednačene odluke o nagrađivanju učenika i mentora u
Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ za sudjelovanje na državnim
natjecanjima i za postignute uspjehe u školovanju,
 Gardonačelnik Grada Krka će pripremiti prijedlog koji će biti okvir za donošenje
odluke za slijedeću sjednicu Koordinacije.
Točka 6.
Prijedlog Pravilnika o radu Odbora za proglašenje sportaša godine otoka Krka
Svi nazočni suglasno su se izjasnili da zbog kratkoće roka nisu proučili prijedlog Pravilnika o
radu Odbora za proglašenje sportaša godine otoka Krka, te je donijet je sljedeći:
ZAKLJUČAK
 Načelno se podržava prijedlog Pravilnika o radu Odbora za proglašenje sportaša
otoka Krka,
 Predstavnik Općine Omišalj u Odboru zadužuje se za sazivanje sjednice na kojoj će
Odbor razmotriti prijedlog dokumenta, te dati prijedloge i primjedbe na njega.
Točka 7.
Autotaksi prijevoz na otoku Krku
Načelnik Općine Malinska-Dubašnica je izvijestio o pritisku taksista u svezi s donošenjem
odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka.
U raspravi koja je uslijedila načelnik Općine Dobrinj je istaknuo da Općinsko vijeće te
jedinice nije prihvatilo prijedlog odluke smatrajući je diskriminirajućom. Gradonačelnik
Grada Krka je podsjetio da je predložena zajednička odluka jer je zaključeno da je cijeli otok
Krk toliko malen, te ne treba ograničavati taksiste da ukrcaju putnike izvan svoje JLS na
otoku, u drugoj JLS čiju koncesiju nemaju. Ograničeni broj taxi dozvola predložen je u cilju
zaštite domaćih obrtnika. Ako se odustane od zajedničke odluke, treba se dogovoriti kako
dalje. Nije donesen posebni zaključak, te je pitanje ostalo otvoreno za buduću raspravu.
Točka 8.
Informacija o namjeri postavljanja privremenih objekata na ulazu otoka Krka
Načelnica Općine Omišalj izvijestila je o provedenom natječaju Autoceste Rijeka-Zagreb za
postavu privremenih objekata na parkiralištu nakon Krčkog mosta, na ulazu na otok Krk.
Natječaj je objavljen samo na web stranicama ARZ i protivno urbanističkim uvjetima, te
Općina nije dala suglasnost zbog čega objekti, iako postavljeni, nisu profunkcionirali protekle
sezone. Obavljen je razgovor s upravom ARZ-a koji i dalje namjerava postaviti privremene
objekte, za što je Općina Omišalj zatražila da to bude kratkoročno i da objekti budu
standardizirani, te uz objavu javnog natječaja na način da se omogući otočanima da se jave na
natječaj. U međuvremenu se Općini Omišalj javio poduzetnik zainteresiran za izgradnju
čvrstog objekta na toj lokaciji, s restoranom brze prehrane, toaletom, turist biroom s info
punktom i mjenjačnicom. Upućen je ARZ-u koji upravlja zemljištem, ali to je prva konkretna
inicijativa koju Općina Omišalj podržava, te predlaže da se od strane svih JLS podrži prema
ARZ-u.
Nakon kraće rasprave donijet je sljedeći:
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ZAKLJUČAK
 Podržava se izgradnja ugostiteljsko-informativnog centra na parkiralištu na ulazu
otoka Krka u skladu s Prostornim planom Općine Omišalj,
 Do izgradnje čvrstog objekta na istoj lokaciji podržava se izdavanje suglasnosti
Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata s ograničenjem na sezonsko
poslovanje.
Točka 9.
Usklađenje odluka o zabrani izvođenja radova u turističkoj sezoni
Predsjedatelj Darijo Vasilić izvijestio je o ponovljenoj zamolbi tajnika udruženja obrtnika
otoka Krka da JLS otoka Krka ujednače odluke o zabrani izvođenja radova tijekom turističke
sezone, te da ujednače na koje vrste radova se ograničenje odnosi.
U raspravi koja je uslijedila istaknuto je da su pojedine JLS donijele odluke o zabrani
uvažavajući prijedloge ugostitelja i turističkih zajednica, te je donijet sljedeći:
ZAKLJUČAK

 Nije moguće usklađenje odluka o zabrani izvođenja radova u turističkoj sezoni,
zbog različitih zahtjeva vijeća turističkih zajednica koja su različita u pojedinim
JLS otoka Krka.
Točka 10.
Razvoj školstva na otoku Krku (objekti i oprema, programi i stručni suradnici),
Predsjedatelj Darijo Vasilić pozdravio je kao gošću pročelnicu Upravnog odjela za odgoj i
obrazovanje PGŽ Editu Stilin, te istaknuo da je za Županiju i otok Krk 2015. godina bila
izuzetno značajna u smislu unapređenja školstva. Niz projekata je realiziran ili je u tijeku, te
se posebno zahvalio pročelnici gospođi Stilin na doprinosu Županije i njenom osobnom
doprinosu. Gospođa Stilin se zahvalila i posebno istaknula da se unatoč određenim
poteškoćama projekt rekonstrukcije škole i izgradnje sportske dvorane u Baški odvija u
planiranim rokovima, te se očekuje da će nastava započeti u drugom polugodištu školske
godine 2016/17. U Puntu je projektiranje završeno u rekordnom roku i do kraja godine se
očekuje izdavanje građevinske dozvole. U Krku je uz poteškoće otvoren glazbeni odjel ali se
na kraju uspjelo, te predlaže da se s vremenom razmotri osnivanje zasebne glazbene škole.
Gradonačelnik Grada Krka je potvrdio da na otoku za to postoji veliki interes. Gospođa Stilin
je nadalje istaknula da će u Vrbniku županija sufinancirati 50% troška izrade projektne
dokumentacije za rekonstrukciju škole za potrebe dječjeg vrtića. Osnovana je nova škola u
Omišlju s područnom školom u Dobrinju i ukupno 250 učenika, a u tijeku je i proces
izdvajanja područne škole Malinska. Ostale područne škole na otoku nemaju uvjete da budu
samostalne škole. Također je dodala da sljedeći tjedan u Malinskoj počinje dogradnja jedne
učionice.
Gradonačelnik Grada Krka i načelnici Općina Baška, Punat, Malinska i Omišalj su zahvalili
gospođi Stilin na doprinosu u realizaciji projekata na području njihovih JLS.
Točka 11.
Razno
Predsjedatelj Darijo Vasilić izvijestio je o svojoj namjeri da više ne sudjeluje u radu vijeća
Turističke zajednice otoka Krka, jer smatra da tu instituciju treba prepustiti struci. Misli da i
ostali načelnici JLS otoka Krka trebaju prepustiti svoja mjesta u vijeću jer zbog zauzetosti
često izostaju sa sjednica. Zajednica je stabilizirana i dobro posluje, teme koje se rješavaju na
sjednicama Zajednice su stručne, te je treba depolitizirati.
U raspravi koja je uslijedila načelno je prihvaćena inicijativa ali je istaknuto da ne treba žuriti
i aktivnosti bi trebalo uskladiti, a ne da se pojedinačno izlazi iz vijeća. Promjene treba
pripremiti, te je donijet sljedeći:
ZAKLJUČAK
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 Gradonačelnik Grada Krka i općinski načelnici JLS otoka Krka još godinu dana
trebaju ostati u vijeću Turističke zajednice otoka Krka,
 Tijekom 2016. godine treba započeti proces promjena i ulaska stručnjaka u vijeće
Turističke zajednice otoka Krka umjesto načelnika kao predstavnika JLS.
Budući da pod ovom točkom nije bilo daljnjih prijedloga, sjednica je završena u 13:35 sati.

Zabilježio:

Predsjedatelj:

Darko Krpan
voditelj Ureda općinskog načelnika
Općine Baška

Darijo Vasilić
gradonačelnik Grada Krka

KLASA:
URBROJ:
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