REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
KOORDINACIJA GRADA KRKA I
OPĆINA OTOKA KRKA

ZAPISNIK
s 9. sjednice Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane 26. studenog 2014. godine u
Vijećnici Općine Malinska-Dubašnica s početkom u 9,00 sati.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sjednici su nazočili:
Darijo Vasilić – gradonačelnik Grada Krka
Mirela Ahmetović – načelnica Općine Omišalj
Marija Dujmović Pavan – načelnica Općine Vrbnik
Toni Juranić – načelnik Općine Baška
Marinko Žic – načelnik Općine Punat
Neven Komadina – načelnik Općine Dobrinj
Robert Anton Kraljić – načelnik Općine Malinska-Dubašnica.

Sve prisutne pozdravio je Robert Anton Kraljić kao domaćin i Darijo Vasilić kao
predsjedatelj te predložio dnevni red. Nakon dodanih prijedloga, utvrđen je slijedeći dnevni red:
1.

PONIKVE EKO d.o.o. – ENERGETSKI TIM: održavanje javne rasvjete, plaćanje naknade
za deponij, javna nabava za izradu projektne dokumentacije za mrežu javne rasvjete
telekomunikacije, električna vozila, električne bicikle, punionica za električna vozila,
tim za pripremu dokumentacije za Fondove.
g. Frane Mrakovčić, g. Zdenko Kirinčić

2.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA: postavljanje kamera u lučkom području i uklanjanje
bespravnih bovica na sidrištu
g. Loris Rak i suradnik

3.

Projekt rasvjete spomenika Papi Ivana Pavla II u Omišlju

4.

STRATOS SAVJETOVANJE d.o.o.: Prijedlog projekta „Biciklistički turizam otoka Krka“, te
financiranje iz Europskih fondova.

5.

Aktualne teme u obrazovanju i školstvu na otoku Krku
Pročelnica upravnog odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ-a, mr. sc. Edita Stilin

6.

Razno
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Točka 1.
-

PONIKVE EKO d.o.o. – održavanje javne rasvjete

Direktor Ponikve eko d.o.o. gospodin Frane Mrakovčić iznosi ponudu o održavanju
javne rasvjete u svim Općinama na otoku Krku, te u Gradu Krku. Ističe cijenu od cca 132,00
kune po rasvjetnom tijelu (sa materijalom) za sve Općine i Grad Krk, te da će se u postupku
održavanja javne rasvjete vršiti postupna zamjena postojećih žarulja u LED žarulje čime bi se
ostvarila znatna ušteda električne energije. U obrazlaganju ponude navodi potrebu za
nabavkom kamiona s košarom i zapošljavanje ljudi.
U raspravi se ističe da je potrebno pripremiti materijal od strane Ponikve eko d.o.o.
kako bi se moglo pristupiti izmjenama odluka o povjeravanju komunalnih poslova svake
pojedine Općine odnosno Grada Krka, jer je trenutno predviđeno da se poslove održavanja
javne rasvjete povjerava putem koncesija. Također se ističe da izgradnja javne rasvjete ostaje
kao i do sada budući je to imovina jedinica lokalne samouprave.
Istaknuto je da bi cijena trebala biti za sve Općine i Grad Krk jednaka, te da je potrebno
uputiti službenu ponudu od strane Ponikve eko d.o.o. budući da neke od dodijeljenih koncesija
ističu već u 2015. godini.
ZAKLJUČAK:
1. Podržava se inicijativa Ponikve eko d.o.o. za objedinjeno održavanje javne rasvjete te
prelazak na LED rasvjetu,
2. Ponikve eko d.o.o. pripremiti će materijale potrebne za izmjene postojećih odluka o
povjeravanju komunalnih poslova, te dostaviti ponudu,
3. Odobrava se Ponikve eko d.o.o. nabavka kamiona s košarom za održavanje javne rasvjete
-

Naknada za deponij Treskavac

Gospodin Frane Mrakovčić obrazlaže da je potrebno plaćati naknadu za deponij
jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi deponij u iznosu od 30% od troškova
zbrinjavanja otpada na nivou godine. Do sada je Ponikve eko d.o.o. imala sklopljen ugovor s
Općinom Vrbnik o plaćanju naknade za deponij, no kako je to zakonska obveza jedinica
lokalne samouprave, predlaže da se napravi prijenos ugovorne obveze sa Ponikve eko d.o.o.
na ostale Općine otoka Krka i Grad Krk.
U raspravi je istaknuto da je to dodatno opterećenje na Proračune Općina otoka Krka i
Grad Krk predlaže se oslobađanje plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada za javne površine
koje Općine otoka Krka i Grad Krk plaćaju Ponikvama eko d.o.o. Također je istaknuto da je
potrebno donijeti ključ raspodjele obveze prema svakoj Općini i Gradu Krku.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, načelnik Općine Baška ističe svoju
suzdržanost, donosi se slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Općine otoka Krka i Grad Krk oslobađaju se plaćanja naknade za zbrinjavanje otpada za
javne površine prema Ponikve eko d.o.o. te je ta sredstva predviđena u Proračunu za
2015. godinu potrebno prenamijeniti za plaćanje naknade za deponij Općini Vrbnik,
2. Ponikve eko d.o.o. također će plaćati naknadu za zbrinjavanje otpada Općini Vrbnik
umanjeno za dio koji će plaćati Općine otoka Krka i Grad Krk,
3. Općina Vrbnik izdati će rješenje za plaćanje komunalne naknade za deponij prema
Ponikve eko d.o.o.,
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4. Sastaviti će se zajednički sporazum o plaćanju naknade za deponij Općina otoka Krka i
Grada Krka sa Općinom Vrbnik u kojem će se utvrditi obveza svake Općine i Grada
posebno.
-

Javna nabava za izradu projektne dokumentacije za mrežu javne rasvjete

Gospodin Frane Mrakovčić predlaže da se objedini postupak javne nabave za izradu
projektne dokumentacije za mrežu javne rasvjete na nivou cijelog otoka Krka kako bi se
postupak pojeftinio i ubrzao, a postupak bi u ime JLS-a otoka Krka provodile Ponikve eko
d.o.o. U tu svrhu bi trebalo sastaviti sporazum između Ponikve eko d.o.o. i posebno svake JLS
otoka Krka, a svaka JLS otoka Krka samostalno će potpisati ugovor s odabranim izvođačem.
U raspravi u kojoj su sudjelovali svi sudionici naglašeno je da je Grad Krk već jako
odmaknuo u projektu energetske učinkovitosti te da neće sudjelovati u ovom postupku i da će
samostalno nastaviti dalje. Ostale Općine suglasne su u objedinjavanju postupka javne nabave.
Istaknuto je da se objedinjuje samo postupak javne nabave, a da svaka Općina i dalje mora
imati svoj Projekt i energetski certifikat, a potrebno je i osigurati sredstva za energetsku
učinkovitost u Proračunima za 2015. godinu kako bi se Projekt mogao prijaviti na natječaje
europskih fondova.
Nakon rasprave svih prisutnih, donesen je slijedeći:
ZAKLJUČAK:
1. Grad Krk neće sudjelovati u ovom Projektu već će nastaviti samostalno. Sve Općine otoka
Krka, osim Grada Krka suglasne su u provedbi objedinjenog postupka javne nabave za
izradu projektne dokumentacije za mrežu javne rasvjete.
2. Potrebno je da sve Općine otoka Krka osiguraju sredstva u proračunu za 2015. godinu
kako bi se projekt mogao prijaviti na natječaje europskih fondova.
Svi su suglasni da se ostale teme vezane za Ponikve eko d.o.o. rasprave na Skupštini društva
koja je zakazana za 18. prosinca 2014. godine u 10 sati.
Točka 2.
-

Postavljanje nadzora lučkog područja

U ime Županijske lučke uprave Krk Koordinaciji Grada Krka i Općina otoka Krka
pridružili su se: Anđelko Petrinić, ravnatelj županijske lučke uprave Krk, Loris Rak,
predsjednik upravnog vijeća županijske lučke uprave Krk i Tomislav Grdović, predstavnik
Tehnomobil Securitas d.o.o. Zagreb. Gospodin Loris Rak prezentirao je ideju nadzora lučkog
područja koji bi obuhvaćao video nadzor, prisutnost zaštitara, raspolaganje interventnim
vozilima i sl. Kao prednosti istaknuto je veću sigurnost ljudi, plovila, nadzor nad
zagađivanjem, te nadzor nad uplovljavanjem i isplovljavanjem plovila. U svrhu povećanja
sigurnosti građana i njihove imovine predlaže se suradnja s JLS otoka Krka u smislu
zajedničkog ulaganja u potrebnu infrastrukturu kao i korištenje postojeće infrastrukture koja
je u vlasništvu JLS-a otoka Krka.
Gospodin Loris Rak traži načelnu suglasnost JLS-a otoka Krka kako bi se moglo
pristupiti raspisivanju koncesija za nadzor lučkog područja, te u slučaju zainteresiranosti za
suradnju da se definiraju kriteriji koji će biti potrebni kod raspisivanja koncesija.
Gospodin Tomislav Grdović prezentirao je model video nadzora i pokazao primjere
postavljanja video nadzora u lukama.
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Nakon rasprave donosi se slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Sve JLS otoka Krka podržavaju ovu inicijativu Županijske lučke uprave Krk i daju
načelnu suglasnost, ali će se sa svakom Općinom otoka Krka i s Gradom Krkom
definirati zasebni način suradnje.
2. Županijska lučka uprava Krk izraditi će financijsku studiju.
-

Uklanjanje bespravnih bovica na sidrištu

Na području otoka Krka postoji veliki broj nelegalnih sidrišta koja predstavljaju
potencijalnu opasnost za sigurnost plovidbe, opasnost od onečišćenja, štete konkurentnosti
legalnih sidrišta i nisu predviđeni u županijskom prostornom planu. Kao problem se ističe to
što Kapetanija nakon izdavanja Rješenja o uklanjanju nelegalnih objekata, nema adekvatnih
resursa kako bi se osiguralo izvršenje takvih Rješenja. Prema procjeni Županijske lučke
uprave Krk, na području otoka Krka postoji 30-tak nelegalnih sidrišta od kojih bi se neka
mogla i legalizirati. Također se predlaže sufinanciranje uklanjanja divljih sidrišta između
Županijske lučke uprave, Primorsko-goranske županije i jedinica lokalne samouprave otoka
Krka.
Nakon rasprave svih prisutnih donosi se slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Predlaže se JLS-ima otoka Krka da potpišu sporazum s Županijskom lučkom upravom Krk
o evidentiranju i uklanjanju nelegalnih sidrišta sa svoga područja.
2. Županijska lučka uprava napraviti će financijsku studiju projekta.
Točka 3.
-

Projekt rasvjete spomenika Papi Ivana Pavla II u Omišlju

Uvodno obrazloženje za ovaj Projekt dao je gospodin Darijo Vasilić koji navodi kako se
osvjetljenje kipa Pape Ivana Pavla II u Omišlju potrebno spojiti na javnu rasvjetu Općine
Omišalj pa je radi smanjenja troška električne energije potrebno upotrijebiti LED reflektore.
Ponudu je dala tvrtka Tehnoval d.o.o. koja je ujedno i donirala radove.
Nakon kraće rasprave donesen je slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Gospodin Robert Anton Kraljić obvezuje se da će potražiti drugu ponudu za reflektore
istih karakteristika koje su navedene u ponudi tvrtke Tehnoval d.o.o., te da će o tome
obavijest dati na jednoj od slijedećih sjednica Koordinacije.
Točka 4.
-

Prijedlog projekta „Biciklistički turizam otoka Krka“, te financiranje iz
Europskih fondova

Gospođa Simona Knežević Vernon, predstavnica tvrtke Stratos savjetovanje d.o.o.,
Zagreb uvodno je obrazložila ovu točku dnevnog reda te predložila da se razvojem
biciklističkih staza tj. biciklističkog turizma na cijelom otoku iz sredstava europskih fondova
upotpuni turistička predsezona i posezona. U tu svrhu potrebno je pregledati i trasirati
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postojeće biciklističke staze, definirati buduće biciklističke staze, odrediti ciljanju skupinu
turista, pregledati postojeće turističke atrakcije i mogućnost povezivanja biciklističkih staza s
turističkim atrakcijama. Prijavom ovakvog projekta na europske fondove moglo bi se ostvariti
sufinanciranje od 80% do95 % ako je ukupna vrijednost projekta više od 1 milijun eura.
U raspravi je istaknut problem imovinsko pravnih odnosa prilikom izgradnje novih
biciklističkih staza. Predloženo je da se u prvoj fazi pripremi dokumentacija i da se prijavi na
europske fondove ono što je moguće realizirati odmah, a dobivena sredstva mogla bi se
iskoristiti za otkup zemljišta i pripremu dokumentacije za drugu fazu. Turistička zajednica
otoka Krka trebala bi biti nositelj ovog projekta pa je potrebno je predvidjeti sredstva za
projektnu dokumentaciju u proračunu Turističke zajednice otoka Krka za 2015. godinu.
Nakon rasprave donosi se slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Jednoglasno se prihvaća ovaj prijedlog i predlaže se prezentirati ovaj projekt na
slijedećoj sjednici Vijeća Turističke zajednice otoka Krka.
2. Zadužuju se novi predsjednik Turističkog vijeća TZ Otoka Robert Anton Kraljić i
direktorica TZ Otoka Majda Šale za pripremu i provedbu projekta.
Točka 5.
-

Aktualne teme u obrazovanju i školstvu na otoku Krku

Gospođa Edita Stilin, pročelnica upravnog odjela za odgoj i obrazovanje pozdravila je
sve prisutne i obavijestila o problemu podjele Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ radi
veličine i upozorila na teško financijsko stanje i zabranu zapošljavanja u državne službe koja
je na snazi. Iako je postupak dijeljenja škole još ranije pokrenut, nema nikakvog pomaka, te se
predlaže da se ne dijeli na tri škole, kako je ranije predloženo, nego na dvije. U tom slučaju to
bi bile matične škole Krk i Malinska, no Mirela Ahmetović smatra da bi trebale biti matične
škole Krk i Omišalj.
Marija Dujmović Pavan traži načelnu suglasnost od Županije za nadogradnju Područne
škole u Vrbniku i moli za bolju suradnju s Pročelnicom.
Gospođa Edita Stilin obavještava prisutne o obavljenoj reviziji u OŠ „Fran Krsto
Frankopan“ i ističe da nije zadovoljna nalazom revizije. Primjedba revizije je i ta da sredstva
koja su donirana od JLS-a otoka Krka nisu bila pokrivena ugovorima o namjenskom trošenju
sredstava.
Predlaže se osnivanje glazbene osnovne škole koja bi se održavala u osnovnoj školi u
Krku u popodnevnim satima. Potrebno je zaposliti 2 djelatnika koja je potrebno financirati iz
proračuna JLS-a. Glazbena škola može djelovati kao podružnica Glazbene škole Ivana Matetića
Ronjgova ili je potrebno proširiti registraciju OŠ „Fran Krsto Frankopan“.
U raspravi u koja je uslijedila od nekih JLS-a otoka Krka izražava se nezadovoljstvo u
komunikaciji s OŠ „Fran Krsto Frankopan“, ističe se problem nedobivanja podataka o
utrošenim sredstvima, kao i općenito loša komunikacija s Školskim odborom. Također je
istaknuto nezadovoljstvo nalazom revizije.
Nakon rasprave donosi se slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Jednoglasno se prihvaća financiranje 2 djelatnika za potrebe osnivanja glazbene
osnovne škole
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2. Gospođa Edita Stilin pokrenuti će postupak osnivanja osnovne glazbene škole,
obavijestiti će JLS-e otoka Krka o modelu na koji će osnovna škola djelovati (da li kao
podružnica Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova, ili kao dio OŠ „Fran Krsto
Frankopan“) i o tome će obavijestiti Grad Krk i Općine otoka Krka.
Točka 6.
Razno
a) Udruga građana „Ferinantes“ Njivice–otok Krk poslala je zamolbu za financijsku pomoć
pri predstavljanju knjige Željka Drinjaka „Otok Krk i Domovinski rat“ među Krčim
iseljenicima u Americi za podmirenje troškova transporta knjiga, troškova putnih karti
i sl.
Donosi se slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Svaka Općina otoka Krka te Grad Krk financijski će pomoći u predstavljanju knjige
među Krčkim iseljenicima u Americi prema vlastitim mogućnostima.
b) Neven Komadina pita da li su nabavljene kamere na mostu o čemu je donesen
zaključak na prošloj Koordinaciji. Očekuje se da načelnik Policijske postaje Krk dostavi
ponudu ovlaštene tvrtke za kupnju kamere koja bi zadovoljavala potrebe policije.
c) Marija Dujmović Pavan iznosi problem povećanja plaća Dječjeg vrtića „Katarina
Frankopan“ koja je iskazana u Financijskom planu DV „Katarina Frankopan“ za 2015.
godinu te smatra da bi plaće radnika u Dječjem vrtiću trebale ostati na nivou 2014.
godine budući se plaće u javnom sektoru ne povećavaju, nego se čak i smanjuju.
Donosi se slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Kontaktirati ravnateljicu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ kako bi se dostavio
novi Financijski plan za 2015. godinu u kojem bi plaće radnika bile na nivou iz 2014.
godine, a masa za plaću iz 2014. godine uvećana za razliku povećanja doprinosa za
zdravstveno osiguranje.
d) Gospodin Goran Marević izvještava sve prisutne o stanju na terenu po pitanju
bespravnog branja (kidanja) samoniklog bilja i o ostvarenoj suradnji s policijom. U
raspravi je istaknuta neučinkovitost inspekcije zaštite prirode, Ministarstva zaštite
okoliša i prirode, a pohvaljen je rad policijskih službenika Policijske postaje Krk.
Zadužuju se Neven Komadina i Goran Marević da izvrše korekcije predloženog dopisa
Vladi RH i dostave svim JLS-ima otoka Krka.
Sjednica je završena u 14,00 sati.
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Predsjedatelj:
Darijo Vasilić, prof.
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