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Temeljem članka 35b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ boj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine
PGŽ“ 26/08, 43/08 i 14/13), podnosi se
IZVJEŠTAJ O RADU
NAČELNIKA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNCA
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
UVOD
Djelokrug i nadležnosti Načelnika izvorno su uređeni Zakonom o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi. Temeljem citiranog zakona Načelnik:
- zastupa Općinu;
- obavlja izvršne poslove u Općini;
- priprema prijedloge općih akata;
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela na način i u
postupku propisanom statutom jedinice područne (regionalne) samouprave;
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice područne
(regionalne) samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa
zakonom i statutom;
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice područne
(regionalne) samouprave, kao i njezinim prohodima i rashodima, u skladu sa
zakonom i statutom;
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinica područne
(regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do
1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina
planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina
provedeno u skladu sa zakonskim propisima, u kojem slučaju o tome odlučuje
predstavničko tijelo.
U odnosu na upravna tijela – Jedinstveni upravni odjel, Načelnik:
- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice područne (regionalne) samouprave
u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga;
- nadzire rad i zakonitost rada upravnih tijela jedinice područne (regionalne)
samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga;
- temeljem javnog natječaja imenuje i razrješuje pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela;
- odlučuje o drugim pravima, obvezama, odgovornostima i drugim pitanjima u
svezi s radom pročelnika koja nisu uređena tim Zakonom, u skladu s odredbama
zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima
2

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Obrazac OMD - 1

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

MB. 2575523
OIB. 36462926568
IBAN. HR5323900011825300006
SWIFT. HPBZHR2X

Lina Bolmarčića 22, p.p. 14, 51511 Malinska
www.malinska.hr / info@malinska.hr

tel.
fax.

+385 (0) 51 750 501
+385 (0) 51 750 510

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Temeljem Statuta Općine Malinska-Dubašnica (članak 31.) ovlasti Načelnika su:
- utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće;
- donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima;
- daje mišljenje o prijedlozima akata koje Općinskom vijeću podnose drugi
ovlašteni predlagatelji;
- predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna
te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračunu;
- odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna;
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i
rashodima Općine u skladu sa zakonom, Statutom i općima aktima Općine
Malinska-Dubašnica;
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine MalinskaDubašnica u skladu sa zakonom, Statutom i općima aktima Općine MalinskaDubašnica
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje
obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu
Općine Malinska-Dubašnica
- utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i
udjela Općine u kojima je Općina Malinska-Dubašnica osnivač;
- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine Malinska-Dubašnica u obavljanju
poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću
njihovog rada;
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Općine Malinska-Dubašnica;
- odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Općine Malinska-Dubašnica;
- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih
društava i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom
nije drugačije odrađeno;
- odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih
kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Općini
Malinska-Dubašnica;
- podnosi Općinskom vijeću odgovarajuća izvješća;
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora;
- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim
propisima;
- odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne
uprave tijela Općine;
- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, Statutom,
općim aktima Općine Malinska-Dubašnica ili drugim propisima.
O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim
osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica
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Načelnik podnosi Općinskom vijeću godišnja izvješća.
Odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika Općine u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač Načelnik je dužan
dostaviti Općinskom vijeću u roku od osam dana od dana donošenja te istu objaviti u
„Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
ZAMJENIK NAČELNIKA
Prema zakonskoj i statutarnoj odredbi, Načelnik može obavljanje određenih poslova iz
svog djelokruga povjeriti zamjeniku u skladu sa Statutom, u kojem slučaju mu ne
prestaje odgovornost za obavljanje tih poslova. Zamjeniku načelnika Miroslavu Topiću
dipl. iur., povjereni su poslovi iz djelokruga načelnika koji se odnose na pravne poslove,
pripremu akata i provedbu odluka načelnika i Općinskog vijeća. Također mijenja
načelnika uvijek kad je načelnik spriječen u obavljanju svojih obveza
OPIS AKTIVNOSTI
Razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
Javni red i mir
Nakon donošenja Proračuna za 2014. godinu podredili smo se već na samom početku
godine jednoj od za nas najvažnijih stvari koje smo trebali promijeniti nakon dolaska na
vlast pred ljeto 2013. godine, a to je uspostava javnog reda i mira kako kroz donošenje
Odluke o javnom redu i miru, te izmjenu i dopunu postojeće Odluke o komunalnom redu,
tako i na praktičan način.
Ispred nas je bilo puno izazova, no raspisivanjem natječaja i zapošljavanjem još jednog
komunalnog redara na proljeće ove godine, te školovanjem dotadašnjeg komunalnog
redara na policijskoj akademiji tijekom zime na kojoj je stekao zvanje prometnog redara,
u konačnici se pokazalo vrlo dobrim potezom.
Neefikasni zaštitari u ljetnoj sezoni 2013. godine, nedostatna prisutnost policije, manjak
odgovarajućih općinskih kadrova dovodila nas je u takvu situaciju da smo lani u nemali
broj navrata moj zamjenik i moja malenkost osobno odlazili na mjesta nereda, kao i na
lokacije na kojima su se kršila pravila korištenja javnih površina i osobno intervenirali
koliko se moglo, no drugog načina jednostavno nije bilo, a prijetilo je da neki događaji
izmaknu kontroli.
To je u stvari bila i naša najveća lanjska ljetna frustracija, uz nekoliko građevinskih
poduzetnika koji su kršili Odluku o zabrani građevinskih radova u razdoblju od 15.
lipnja do 15. rujna, koja je na kraju i kulminirala time da nam je u kolovozu 2013. godine
bio pretučen radnik komunalnog društva koji je u rane jutarnje sate čistio plaže i
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parkove unutar same Malinske. To se ove ljetne sezone 2014. godine jednostavno više
nije smjelo ponoviti i u ovom smo prvom polugodištu 2014. godine puno radili na
organizaciji i sistematizaciji navedene problematike .
Suradnja je s policijom ove je godine krenula puno boljim smjerom, na čemu im se
zahvaljujem, a to je i rezultiralo spoznajom da smo dogovorili da ovog ljeta u Malinskoj
budu dva policajca u samom centru Malinske i četiri zaštitara.
I upravo zbog svega navedenoga, prije velikih i zahtjevnih projekata, imali smo namjeru
da ove godine najprije uspostavimo RED i striktna pravila ponašanja na javnim
površinama. Možda u potpunosti još u tome nismo uspjeli, ali smo na dobrom putu da
dođemo na pravi put koji će nas obilježiti kao Općinu koja drži do kulturnih pravila
ponašanja, urednih javnih i zelenih površina, cesta i ulica, parkova, parkirališta i
igrališta, naše obale i šuma tj. naše Općine u cijelosti.
Krajem svibnja i početkom lipnja vidno su označena područja koja se mogu koristiti za
proširenje područja rada ugostiteljskih objekata, šetnice više nisu bile ugrožene
samostojećim reklamama, prodaja ne bi smjela ometati prolaz na svakom uglu, a buku i
nered kroz Odluku o javnom redu i miru nastojimo svesti u razumne okvire uz pomoć
policije, zaštitara i učinkovitog komunalnog redarstva.
Osim ovih činjenica htjeli smo napraviti još jednu za nas važnu stvar kada već imamo
svoje komunalno društvo sa novouređenim i ograđenim područjem, a to je bilo prebaciti
veliki dio komunalnih poslova koje su do sad radili koncesionari na naše komunalno
društvo i time bar sezonski zaposliti čim više žitelja naše općine i otoka. Tako smo
naplatu parkinga, pauk službu, uređivanje zelenih površina, uzimanje u koncesiju po
Općinu bitnih površina, a uskoro možda i upravljanje nekretninama i neke druge
isplative djelatnosti prebacili na naše komunalno društvo "Dubašnica" koje se s novim
izazovima vrlo uspješno nosi te ostvaruje pozitivan rezultat.
Transparentnost rada javne uprave
U izbornom programu i povjerenju kojeg su nam dali naši žitelji jasno je bilo navedeno
da želimo modernu, otvorenu i transparentnu e-općinu što smo i ostvarili uvođenjem
web-portala koji je lako dostupan i obiluje podacima važnima za rad lokalne
samouprave pa je tako bio obuhvaćen detaljnom analizom Digitalno informacijskog dokumentacijskog ureda Vlade RH i dobio sljedeće ocjene. Prvi je na otoku Krku i
Primorsko-goranskoj županiji u konkurenciji svih općina po općoj kvaliteti sadržaja. Taj
je državni Ured svoje istraživanje vršio od 01. prosinca 2013. godine do 01. lipnja 2014.
godine, a cilj mu je bio utvrditi razinu prisutnosti javno dostupnih službenih informacija
i dokumenata te mogućnosti komunikacije građana s tijelima putem Interneta, a pratili
su ukupno 27 različitih kategorija.
U čak 21-oj od 27 kategorija naš je web-portal www.malinska.hr na otočkom nivou
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zauzeo prvo mjesto, a na razini županije zauzeo je četvrto mjesto i to iza gradova Rijeke,
Opatije i Cresa. Gledajući samo općine Primorsko-goranske županije, dijelimo prvo
mjesto sa službenim web-stranicama općine Viškovo i Mošćenička Drage.
Isto tako obećali smo bolju spoznaju i uvid u potrebe zasebnih cjelina naših mjesta koje
su već odavna povijesno determinirane, a sve je to najlakše i najlegalnije bilo napraviti
kroz mjesne odbore.
Sv. Vid - Miholjice, Poganka sa Sv. Antonom, Malinska - Bogovići - Radić , Vala u smislu
sela Milčetić, Zidarić i Turčić te nekadašnja mjesna zajednica Porat - Vantačići, dakle
ukupno 5 cjelina, sada su zasebni mjesni odbori koji su ove Petrove na izborima za
mjesne odbore dobile svoje predstavnike.
Negdje je odaziv za mjesne odbore bio proveden sa više, a negdje s manje odaziva no cilj
kojem težimo je da mještani sami odlučuju što je za njihovo mjesto i kraj najbolje. Možda
je taj običaj za razliku od susjednih općina kod nas bio manje izražen, ali samo će
nesebičan društveni angažman i rad pojedinaca za opće dobro biti ključan da se pokrene
zajednica i učini nešto više za dodatni napredak naših životnih sredina. Decentralizacija
općine i poštivanje posebnosti naših skupina sela važna su demokratska odlika
razvijenih lokalnih samouprava.
Nastavili smo i suradnju sa našim zbratimljenim općinama iz Njemačke, Austrije i iz
naše domovine, pa smo tako ove Sense kada već tradicionalno organiziramo dane sira,
ugostili naše prijatelje iz Lovasa i Grosshabersdorfa, a „zajačili“ (zapjevali) su nam i naši
Gradišćanci iz Pinkovca - Guttenbacha. Dugo nećemo zaboraviti nastup KUD-a „Ivan
Goran Kovačić„ iz Lovasa, dok su gosti iz Grosshabersdorfa došli sa svojim delicijama i
mjesnim pivom i sa posebnim interesom promatrali kako to izgleda nastup našeg KUD-a
„Dubašnica“ i ostalih izvođača istodobno uživajući u našem presnacu, skuti i ostalim
mliječnim delicijama.
Što smo od Nove godine do danas, točnije do početka srpnja napravili u
proračunskoj 2014 godini?
Započeli smo sa projektima koje smo predvidjeli za 2014. godinu, a neke smo i završili u
prvom polugodištu. Za veće kapitalne projekte koji nam slijede u 2015. i 2016. godini, a
to je u prvom redu izgradnja novog dječjeg vrtića sa jaslicama, uređivanje Etno - kuće kuće dubašljanske baštine u Bogovićima, te početak uređenja centra Malinske u rasponu
od uvale Draga pa sve do lukobrana, nakon provedbe idejno - arhitektonskog uređenja
centra Malinske po prioritetima o kojima ćemo odlučivati najesen nakon provedenog
natječaja idejno - arhitektonskog uređenja centra Malinske na sjednicama Općinskog
vijeća.
Nastojali smo u proljeće popraviti izgled parkova Malinske, pa smo tako napravili jedno
osvježenje centralnog parka u gabaritima postojećeg koji je već bio pomalo oronuo. U
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sjevernom dijelu tog sada obnovljenog parka sagrađena je i mala „špina“ obložena
kamenom i urešena prepoznatljivim uklesanim znakovljem našega kraja i služi kako bi
putniku namjerniku omogućila da popije vodu ili opere voće. To je mala, ali vrijedna
donacija gospodina Damira Franolića i poduzeća „Kamen dekor“. U samom smo parku
zamijenili vegetaciju i istrošenu zemlju i zamijenili jedno suho drvo crnike novom
sadnicom. Poigrali se osvjetljenjem, dodali još koju klupu za sve one koji žele uživati u
pogledu i odmoru u hladu stoljetnih crnika te napravili nekoliko kamenih odmorišta i
pripremili postolja za budući tematski park skulptura.
Isto tako podrobno smo obnovili Rajsku cestu na potezu od Ribarskog sela do zatoke, a
grafitima išarana stabla i kamenje, kao i bespravno betonirane plažice ponovno vratili u
prirodan oblik kako bi naša Rajska ponovno bila prirodna i lijepa. Na prostoru između
Ribarskog sela i početka Rajske jedan smo dio plaže namijenili kućnim ljubimcima i tako
se pridružili ostalim otočkim općinama koje su taj problem već prije riješile.
Mnoge smo plaže, posebice na potezu između Cuklićeva i Porta morali u potpunosti
sanirati jer ih je oštetila nezapamćena orkanska bura u studenom 2013. godine.
Napravili smo i jednu novu plažu na području Valice, točnije Tunere u Vantačićima.
Dijelom je uređen i malinskarski lukobran kojeg je u koncesiju od Županijske lučke
uprave uzelo naše komunalno društvo. Konačno smo ga asfaltirali, napravili parkiralište
i uredno označili mjesta za sportski, ugostiteljski i trgovački sadržaj.
Napravili smo još jedno parkiralište iza autobusnog stajališta iza Poslovnog centra Polje
budući da smo za motorni promet zatvorili veći dio ulice Obala. Tako smo konačno
mogli ukinuti i parkiralište na Lastavici koje sada koristimo za kulturne, sajamske i
ostale zabavne sadržaje.
Osim već tradicionalne Sense kada se počastimo delicijama od sira, ovog smo lipnja tamo
održali i festival MiK koji nam se sa svojom putujućom karavanom vratio nakon davne
1975. godine i zajedno sa mnoštvom otočke publike proslavio svoju 50. godišnjicu
postojanja.
Na mnogim smo mjestima radili sitne, ali bitne dodatke npr. pored turističke zajednice
postavili smo malu montažnu kamenu kućicu u kojoj se mogu dobiti informacije bitne za
turizam naše Općine, na nekoliko smo mjesta postavili javni WC pa tako i onaj za
invalide na autobusnom stajalištu u Malinskoj.
Podosta smo cesta po prvi put asfaltirali, a kanalizacijska je mreža proširena i na širem
području mjesta Bogovići, Milčetići i Zidarići. Na području Rove i u Bogovićima napravili
smo i nekoliko krakova oborinske odvodnje.
Nastojali smo iz užeg centra Malinske istisnuti i brojne autobuse koji se zaustavljaju i
parkiraju gdje god stignu , no stajalište i okretiše za autobuse nije prošlo kako smo
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zamislili i kako je struka rekla da je najbolje. O rješenju za brojne autobuse biti će još
puno razgovora.
Od sportskih, kulturno umjetničkih i socijalnih udruga te udruge umirovljenika,
potičemo sve koji rade na zakonit način i koji uredno opravdavaju sredstva koja su im
namijenjena po programima i zaduženjima. Ovdje moram spomenuti da je od travnja
započeo i Program „Pomoć u kući“ Gradskog društva Crvenog križa Krk čija se ekipa na
poseban način skrbi o slabima i nemoćnima putem dviju djelatnica. U našoj Općini
angažirane su gerontodomaćica i medicinska sestra koje ovisno o potrebama obilaze
štićenike kako na poticaj Socijalnog vijeća naše Općine, udruge umirovljenika tako i na
osobne zamolbe potrebitih, a broj se u samom početku funkcioniranja ovog programa
kreće između 15-20 ljudi.
Od građevinskih projekata, projekt polivalentne zgrade Vrtača je predan u proceduru
dobivanja građevinske dozvole, a na projektu dječjeg vrtića i jaslica se užurbano radi i na
jesen se planira dovršiti papirologiju, ali i posjetiti sličan niskoenergetski vrtić kakav se
gradi u Karlovcu.
U navedenom periodu imali smo 4 sjednice Općinskog vijeća. Od važnijih
administrativnih stvari možemo spomenuti da smo napravili interni pravilnik o javnoj
nabavi, potrebno je spomenuti da smo u proljeće napravili registar i označili
nerazvrstane ceste naše Općine, što je jedan od preduvjeta za početak izrade registra
svih nekretnina Općine Malinska - Dubašnica.
Kao Općina zbog neočekivanih problema pripremamo se za prelazak na nove,
sofisticiranije i bolje umrežene programe pa smo tako sa 30. lipnja prestali raditi u
programima koji su bili vezani za evidenciju i obračun komunalnog segmenta prihoda i
obaveza, a program registra nekretnina, GIS, proračun i financije dakle u kompletu
povjeriti ćemo novoj informatičkoj kući sa 01. siječnja 2015. godine.
Počela je i izrada prometne studije koja bi u budućnosti morala pokazati kako riješiti
prometnu problematiku Malinske i posebice vrlo frekventnog područja oko školske
dvorane, škole i vrtića u Bogovićima.
Odluka o potrebi provedbe izmjere baze prostornih i neprostornih podataka u suradnji
sa Ponikve d.o.o. cijele Općine odgođena je i odluka će biti donijeta tijekom jeseni 2014.
godine. Istodobno ulaže se mnogo napora da se sa Ministarstvom pravosuđa i državnom
geodetskom upravom dogovori završetak katastarskih izmjera koje su na terenu završile
još davne 2008. godine, a da nisu nikad izložene i privedene kraju tzv. ispravni postupak
pri Općinskom sudu Krk.
Od državnih poticaja od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrena su
sredstva za sufinanciranje Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim
kućama u iznosu od 480.000 kuna, u iznosu od najviše 17.777,78 kuna po sustavu i
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maksimalno dva sustava po kućanstvu. Isto tako od istog je Fonda odobreno
sufinanciranje projekata poticanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća sa najviše
dva stana ( izolacije fasada, krovova, vanjska stolarija itd.)u ukupnom iznosu od
520.000,00 kuna. Od istog Fonda dobivena su i sredstva za neposredno sufinanciranje
pregleda javne rasvjete, a od Ministarstva turizma dobivena su sredstva, cca 20.000,00
kuna za bežični internet WIFI - Hotspot Croatia.
Od Primorsko-goranske županije dobivena su sredstva tj. sufinanciranje popravaka od
šteta uzrokovanih vremenskim nepogodama u studenom 2013. godine (orkanska bura i
ciklona Theodor) iznosu od 50% vrijednosti građevinskih radova.
Haludovo
Tijekom travnja 2014. godine primili smo dopis od Agencije za investicije i
konkurentnost vezano za realizaciju otvorenih pitanja projekta Hoteli Haludovo
Malinska – obnova u kojem stoji da do danas nisu dostavili niti jedan službeni odgovor
na šest službenih dopisa koji su im upućeni od početka prosinca 2013. godine do
početka ožujka 2014. godine. Niti su dostavili urbanističko arhitektonsko rješenje
projekta u roku od tri tjedna od sastanka održanog 06. studenog 2013. godine. Mislim da
njihovi postupci dovoljno govore o njihovom poštivanju državnih institucija, a kamo li o
ozbiljnosti ulaganja u obnovu Hotela Haludovo.
Okončani pravni predmet
Od pravnih predmeta navodim da je radi prometne nesreće sa smrtnom posljedicom na
ime naknade štete (obitelj Bićanić) po pravomoćnoj sudskoj presudi isplaćeno
sveukupno 523.632,38 kuna dok se u ostalim pravnim predmetima vode postupci.
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Važnije aktivnosti načelnika i zamjenika u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja
2014. godine
o 03. siječnja - Malinska, prezentacija uređenja parka između Turističke zajednice
općine Malinska-Dubašnica i hotela Adria-e u kavani Beleca
o 08. siječnja - Malinska, Kolegij načelnika općine Malinska-Dubašnica
o 09. siječnja - Kras, javljanje na Radio OK, i susret sa predsjednikom lučke uprave
Lorisom Rakom u Krku
o 10. siječnja - Malinska, susret sa gospodinom Sandrovcem u vezi uređenja parka
o 13. siječnja - Oštrobradići, početak obnove kapele Sv. Ivana de Mathe
o 14. siječnja - Opatija, obljetnica Hitne medicinske pomoći Primorsko – goranske
županije
o 15. siječnja - Punat, prezentacija rada informatičke kuće Libusoft/Cicom
o 16. siječnja - Malinska, sastanak sa SING-om tema: odmaralište i gradnje bazena
o 20. siječnja - Bogovići, prezentacija IPC-ovog sustava parkirališnih usluga u KD
Dubašnica
o 21. siječnja - Malinska, Kolegij načelnika općine Malinska-Dubašnica
o 22. siječnja - Bogovići / Malinska - radni susret sa arhitektima za vrtić
gospodinom Frankovićem i za etno kuću gospodinom Frangešom
o 23. siječnja - Vrbnik, koordinacija otočnih načelnika i gradonačelnika Grada Krka
o 24. siječnja - Malinska, radni susret sa direktorom festivala MIK
o 26. siječnja - Sv. Ivan Zelina, gostovanje sa zborom KUD-a Dubašnica župi Sv. Ivan
Zelina
o 29. siječnja - Njivice, skupština planinarskog društva "Obzova"
o 30. siječnja - Malinska, skupština Udruge antifašista otoka Krka
o 31. siječnja - Bogovići , Noć muzeja
o 01. veljače - Bogovići, obilježavanje spomen dana muzikologa Nedjelka Karabaića
o 04. veljače - Krk, prezentacija rada "energetskog tima" u Ponikvi
o 05. veljače - Krk, Vijeće Turističke zajednice otoka Krka
o 06. veljače - Kras, gostovanje na Radio OK
o 06. veljače - Malinska, 8. sjednica Općinskog vijeća
o 08. veljače – Strilčići / Sabljići / Turčić / Bogović - sastanak sa konzervatorom
Ministarstva kulture iz Rijeke i obilazak terena
o 10. veljače - sastanak u Ponikvi i zgradi Turističke zajednice otoka Krka
o 11. veljače - Malinska, 27. sjednica (1.saziv) Vijeća Turističke zajednice općine
Malinska-Dubašnica
o 12. veljače - Malinska, Kolegij načelnika Općine Malinska-Dubašnica
o 14. veljače - Omišalj, sastanak sa načelnicom Općine Omišalj
o 15. veljače - Malinska, sastanak u vezi kolejana i stvaranje Udruge "Dubašljanski
kolejani"
o 17. veljače - Krk, skupština "Ponikve eko" d.o.o., "Ponikve voda" d.o.o. i "Ponikve
usluga" d.o.o.
o 19. veljače - Malinska, Kolegij načelnika općine Malinska-Dubašnica
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o 19. veljače - Malinska, 9. sjednica Općinskog vijeća
o 24. veljače - Malinska, sjednica Socijalnog vijeća
o 26. veljače - Krk, koordinacija općinskih načelnika i gradonačelnika Grada Krka i
susret sa čelnicima Primorsko-goranske županije i Turističke zajednice Kvarnera
u vezi Centra za posjetitelje u Konzumu - Omišalj
o 28. veljače - Zidarići, susret sa ravnateljem Lučke uprave Krk gospodinom
Petrinićem
o 03. ožujak - Zagreb, susret sa ministricom graditeljstva i prostornog planiranja
o 04. ožujak – Dubašnica / Sv.Vid - sudjelovanje u manifestaciji mesopusta
o 05. ožujak - Malinska, Kolegij načelnika Općine Malinska-Dubašnica
o 06. ožujak - Kras, gostovanje na Radiju OK
o 07. ožujak - Malinska, radionica etno kuće Bogovići
o 10. ožujak - Sv. Vid, susret sa japanskom delegacijom oko uzgoja ukrasnih
trešanja u rasadniku Vrgoč – bonzai
o 11. ožujak - Omašalj, otvorenje novih rezervoara u JANAF-u
o 12. ožujak - Malinska, Kolegij načelnika Općine Malinska-Dubašnica
o 13. ožujak - Krk, Biskupija dogovor oko izgradnje spomenika Svetom Ocu Papi
Ivanu Pavlu II
o 14. ožujak - Zagreb, sastanak u Ministrastvu poljoprivrede
o 15. ožujak - Malinska, skupština Jedriličarskog kluba Malinska
o 16. ožujak - Strilčići, skupština Lovačkog društva
o 18. ožujka - Krk, Vijeće Turisičke zajednice otoka Krka
o 19. ožujka - Malinska, Kolegij načelnika Općine Malinska-Dubašnica
o 24. ožujka - Krk, Biskupija dogovor oko izgradnje spomenika Svetom Ocu Papi
Ivanu Pavlu II
o 27. ožujka - Malinska, Kolegij načelnika Općine Malinska-Dubašnica
o 28. ožujka - Malinska, zasjedanje Odbora za koncesijska odobrenja
o 29. ožujka - Zagreb, posjet Pantovčaku sa načelnicima otoka Krka i Udrugom
antifašista otoka Krka
o 31. ožujka - Krk, sastanak Povjerenstva za izbor novog direktora Turističke
zajednice otoka Krka
o 02. travnja - Malinska, Kolegij načelnika Općine Malinska-Dubašnica
o 03. travnja - Rijeka, susret sa pročelnicom za obrazovanje gospođom Editom
Stilin
o 05. travnja – Malinska / Krk, otvaranje Hrvatskog stolnoteniskog prvenstva za
invalide
o 06. travnja – Malinska, otvaranje šahovskog turnira u Malinu
o 08. travnja – Malinska, radionica u vezi rekonstrukcije Etno kuće u Bogovićima
o 09. travnja - Malinska, Kolegij načelnika Općine Malinska-Dubašnica
o 10.travnja - Krk, Biskupija, dogovor oko izgradnje spomenika Svetom Ocu Papi
Ivanu Pavlu II
o 14. travnja - Opatija, svečana sjednica Skupštine primorsko-goranske županije
o 15. travnja - Rijeka, edukacija dužnosnika po pitanju sukoba interesa i
podnošenja izvještaja o imovinskom stanju
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o 16. travnja - Malinska, 10. sjednica Općinskog vijeća
o 18. travnja - Krk, sastanak sa gradonačelnikom Krka i načelnikom Punta u vezi
festivala MIK
o 23. travnja - Crikvenica, koordinacija načelnika i pročelnika i prezentacija novih
informatičkih programa i dostignuća u GIS-u koje služe radu JLS-ima
o 24. travnja - Rijeka, razvojna strategija Primorsko-goranske županije u zavodu za
prostorno planiranje
o 25. travnja - Malinska, radionica u vezi rekonstrukcije Etno kuće u Bogovićima
o 28. travnja - Krk, Skupština "Ponikve eko" d.o.o., "Ponikve voda" d.o.o. i "Ponikve
usluga" d.o.o.
o 29. travnja - Bogovići, Skupština KD-a Dubašnica
o 30. travnja - Bogovići, Dan škole
o 30. travnja - Malinska, izborna Skupština Turističke zajednice Općine MalinskaDubašnica
o 02. svibanj - Porat, susret sa provincijalom franjevačke provincije trećoredaca iz
Zagreba
o Od 04. do 07. svibnja - Munchen, studijsko putovanje svih otočkih načelnika i
gradonačelnika Grada Krka s direktorom „Ponikve“
o 08. svibnja – Kras / Krk - javljanje na radio OK i susret u Biskupiji sa biskupom
Valterom Županom
o 09. svibanj - Malinska, Skupština KUU - Dubašnica
o 14. svibnja - Malinska, Kolegij načelnika Općine Malinska-Dubašnica
o 16. svibnja - Porat, susret otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka sa
Županom i pročelnicima Primorsko-goranske županije
o 20. svibnja - Krk, sastanak Povjerenstva za izbor direktora Turističke zajednice
otoka Krka
o 21. svibnja - Malinska, Kolegij načelnika Općine Malinska-Dubašnica
o 21. svibnja - Malinska, 11. sjednica Općinskog vijeća
o 23. svibnja - Dobrinj, koordinacija otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka
o 24. svibnja - Krk, dodjela nagrada najboljima uljarima Maslinarske udruge
„Drobnica“
o 27. svibnja - Krk, sastanak Povjerenstva za izbor direktora Turističke zajednice
otoka Krka
o 28. svibnja - Krk, Biskupija dogovor oko izgradnje spomenika Svetom Ocu Papi
Ivanu Pavlu II
o 29. svibnja - Malinska, aktivnosti oko prihvata zbratimljenih općina Pinkovca,
Lovasa i Grosshabersdorfa prilikom blagdana Sense
o 04. lipnja - Malinska, Kolegij načelnika Općine Malinska-Dubašnica
o 05. lipnja – Kras / Krk - gostovanje na Radio OK i radni sastanak sa
Predsjednikom općinskog Suda u Krku
o 06. lipnja - Krk, sastanak u vezi "Centra za posjetitelje " u Omišlju
o 09. lipnja - Rijeka, sastanak u Zavodu za prostorno planiranje u vezi izmjene
prostornih planova
o 10. lipnja - Omišalj, odlazak na „Duhovski torek“ , Dan općine Omišalj
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o 11. lipnja - Krk, skupština LAG-a i preimenovanje istog
o 12. lipnja - Malinska - 1. sjednica (2.saziv) Vijeća Turističke zajednice Općine
Malinska-Dubašnica
o 13. lipnja - Sv. Anton, sv. misa
o 17. lipnja - Vrh, sastanak sa Ministrom turizma na razini općinskih načelnika i
gradonačelnika Kvarnerskih otoka
o 17. lipnja - Bogovići, Skupština KD-a Dubašnica
o 18. lipnja - Krk, Vijeće Turističke zajednice otoka Krka
o 19. lipnja - Malinska, festival MIK
o 24. lipnja - Vrbnik, proslava 25. godišnjice biskupstva kardinala Bozanića
o 25. lipnja - Malinska, DAN DRŽAVNOSTI
o 27. lipnja - Krk, svečana podjela svjedodžbi i priredba u srednjoj školi Krk
o 28. lipnja- Omišalj, simpozij o početku I svj.rata
o 29. lipnja – Dubašnica / Miholjice - izbori za mjesne odbore Općine MalinskaDubašnica
o 30. lipnja - Bogovići, svečana podjela svjedodžbi i priredba u Osnovnoj školi
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