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ZAPISNIK

12. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
održane li prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 8. srpnja 2014. godine
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko Cerović II 18:00 sati te je utvrdio da
ima kvorum jer su prisutni svi članovi Vijeća, te stoga Vijeće može započeti sa radom.

vijeće

Predsjednik Vijeća konstatirao je da je nakon dostave poziva za sjednicu utvrđena
potreba za proširenjem dnevnog reda sa četiri točke radi žurnog definiranja određenih tema, te
stoga predlaže da se dnevni red dopuni sa navedenim točkama.

Primjedbu na točku 1. predloženog dnevnog reda imao je vijećnik Spicijarić koji navodi da
nisu svi vijećnici II materijalima dobili prijedlog zapisnika sa prošle sjednice tako da predlaže
odgodu navedene točke. Utvrđen o je da je do propusta došlo kod umnožavanja materijala, te je
stoga primjedba prihvaćena. Zapisnik sa ll. sjednice usvajati će se na prvoj slijedećoj radnoj
sjednici.
Vijećnik Spicij arić daje primjedbu na č injeni cu da nakon opetovanih traženja ni su u
dnevni red uvrštene teme Turističke zajednice (poslovanja, pripreme sezone i sl.) ni
Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. (poslovanje KD-a, financijski plan, priprema sezone i s\.).
Na primjedbu se je nadovezao predsjednik Vijeća koji navodi da je i on tražio da se pripreme
točke pripreme sezone ali zbog tehničkih razloga navedeno nije bilo moguće. Stoga će inzistirati
da se ove teme uvrste u dnevni red na jesen kada će biti poznati rezultati turističke sezone,
Obrazloženje je dao i Općinski načelnik koji navodi da je u konzultacijama sa direktorima TZ-a i
KD-a utvrđeno da je za pripremu točke potrebno izvršiti pripremu, a da s u trenutno navedena
tijela zauzeta pripremama sezone. Zaključeno je stoga da će se potpunija slika poslovanja i
rezultata sezone dobiti nakon turističke sezone,
Dnevni red prihvaćen sa izmjenama i dopunama kako slijedi:
1)
2)
3)
4)

5)

Informa cija no čelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
Odluka o dodjeli javnog priznanja I proglašenja počasnog gradana
Odluka o dodjeli nagrade za iznimne sportske uspjehe
Odluka o dodjeli konceSije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika i
pogrebnih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica
Projekt Izrade prostornih i neprostornih baza podataka za Općinu Malinsko-Dubašnica informacija
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6)

7)
8)

Općinskog vijeća

8 . srpnja 2014

IMOVINSKI PREDMETI
1. Odluka o prihvaćanju ponuda za zamjenu zemljifta u svrhu formiranja okućnice,
prometnice; javne površine
2. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist HEP-a d.d.
3. Odluka o prihvaćanju ponude u postupku prodaje z.č. 1234/14 k.o. Sv. Anton
4. Odluka o sklapanju nagodbe u postupku određivanja naknade za deposeđirano
građevinsko zemljište
S. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist Ponikve voda d.o.o.
Izmjena i dopuna Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
Izmjena i dopuna Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate
parkiranja i visini naknade za parkiranje

9)
Odluke o prijevozu turističkim vlakićem
10) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
11) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća na
međunarodnim i državnim natjecanjima
12) Odluka o izmjeni i dopuni SOCIjalnog programa Općine Malinska - Dubašnica
13) Vijećnička pitanja

1,
Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
Točka

Općinski načelnik

podnesao je Vijeću izviješće o tekućim aktivnostima u radu Općinskog
uprave od protekle sjednice Vijeća do danas.
Projekt Haludovo /I
Pojavio se je interes za pokretanjem aktivnosti na izgradnji Haludova JI sa izgradnjom
luksuznih hotelskih sadržaja. Potencijalni investitori zainteresirani su za otkup odgovarajuće
površine na kojoj bi se izgradili hotelski kapaciteti visoke kategOrije. Investitori su spremni
financirati izradu UPU-a za navedeno područje.
Načelnik navodi da će pratiti razvoj situacije ali navodi da je generalni stav Općine kako se
Haludovo II ne treba pokretati dok nije riješen status Haludova I.
Izgradnja spomenika Papi Ivanu Pavlu /I u Omišlju
Po inicijativi Krčke biskupije pokreće se projekt postavljanja spomenika Papi Ivanu Pavlu II
u Omišlju pored kružnog toka na ulazu u Omišalj i što bi prema dogovoru Koordinacije
trebale sufinanci rati jedinice lokalne samoup rave otoka. Stoga će se u budućem rebalansu
predložiti da se osiguraju sredstva za isto.
Info centar za posjetitelje kvarnerskih otoka
U okviru novog poslovno trgovačkog centra Konzum na ulazu u Omišalj uz Državnu cestu
otvoriti će se i turistički Info centar za posjetitelje kvarnerskih otoka koji će, na 120 kvadrata
sa 4 djelatnika, pružati mogućnost realizacije svih sadržaja potrebnih pravovremenom,
potpunom i sadržajnom informiranju posjetitelja. Organizaciju Info centra financirati će
Turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave i Županija, a projekt će se kandidirati i za
sredstva Ministarstva turizma i EU fondove. Osiguranje sredstva predložit će se u rebalansu.
Zavičajna Etno kuća uBogovićima
Načelnik je dao informaciju da su dovršene predradnje kroz javna izlaganja i prezentacije za
projekt obnove kute u Bogovićima i uredenje Zavičajne Etno kuće, te slijedi pokretanje
projekta realizacije izgradnje i uređenja objekta. U 2014. godini u Proračunu je OSiguran
iznos od 200.000,00 kn koji će se utrošiti za početnu sanaciju i stabilizaciju zgrade.

načelnika

1.

2.

3.

4.

i

općinske
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6.

vijeća
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Staro groblje u Dubašnici
U pripremi su sa Konzervatorskim odjelom II Rijeci projekti sanacije zvonika na Starom
groblju i projekt sanacije pomoćnog objekta uz zvonik (depožitotija).
Arhitektonski natječaj za uređenje centra Malinske
U suradnji sa arhitektom Nenadom Kocijanom pred dovršetkom je projekt pozivnog

nagradnog natječaja za prikupljanje arhitektonskih rješenja uređenja centra Malinske.
Navedeni projekt će se pokrenuti na jesen. Slijedi imenovanje komisije koja će pristigla
rješenja ocijeniti i izabrati tri najuspješnija rješenja.
7.

Dogradnja Osnovne škole
OpĆina je financirala izradu projektne dokumentacije za dogradnju zgrade osnovne škole II
Bogovićima koje će se realizirati II suradnji sa Županijom i Osnovnom školom.
8. Komunalni projekti
Dana je informacija o tijeku priprema većih komunalnih projekata (izgradnja ceste
oborinske odvodnje na Rovi, izgradnja sustava oborinske odvodnje uValici)
9. Mjesni odbori
Dana je informacija o proteklim izborima za članove Vijeća mjesnih odbora te o tijeku
konstituiranja istih.
10. Svečana sjednica Vijeća
Vijeće je informirano o tijeku organizacije Svečane sjednice Vijeća i programa obilježavanja
Dana Općine Malinska - Dubašnica.
11. Aktivnosti javne sigurnosti u turističkoj sezoni
Načelnik je dao informaciju da je Općina sa Policijskom postajom Krk dogovorila financiranje
smještaja dva sezonska policajca koji dolaze na Krk radi pojačanja u tijeku turističke sezone.
Općina je osigurala smještaj istih u hotelu Adria a isti će većinu vremena biti stacionirani u
Malinskoj i time se treba poboljšati Sigurnosna situacija u mjestu.
12. Pravni predmeti
Načelnik je dao informaciju o stanju pravnih predmeta koje Općina vodi po pojedinim
premetima (Butajla/Kraljić. Boškić, Projekt Malinska d.o.o .• Novine d.o.o., RH/lučica Porat.
Letica, Alii. Marković/Turčić, Furlan. Barbiš/Lolić. Optimal d.o.o.)
Točka

2.

Odluka o dodjeli javnog priznanja / proglašenja počasnog građana
Općinski načelnik

je dao obrazloženje prijedloga kojim se sukladno Statutu za
građane zbog njihovih zasluga imenuju gosp. Josip Sormilić i gosp. Josip Samanić.

počesne

Vijećnik

Anton Spicijarić navodi da podržava prijedlog Načelnika te navodi da su
predložene osobe ispravno utvrđene kao zaslužne za javni život u Općini. Međutim daje
primjedbu na način predlaganja počastvovanih, jer ne bi smjela biti praksa da Načelnik internim
dogovorom predlaže osobe, već bi trebalo utvrditi pravilnik o tome i imenovati stručnu i
nepristranu komisiju koja bi navedeno provodila u javnom postupku. Primjedbu prihvaća i
podržava predsjednik Vijeća te će se do slijedeće godine navedena tematika urediti.
Vijećnici Spicijarić i Kovačić dali su primjedbu na sadržaj obrazloženja imenovanja
počasnih građana kojega treba dopuniti i doraditi do same dodjele priznanja, što je Vijeć e
prihvatilo.
Prijedlog Odluke jednoglasno je usvojen.
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Točka

3.

Odluka o dodjeli nagrade za iznimne sportske uspjehe
Općinski načelnik je dao obrazlože nj e prijedloga kojim predlaže Vijeću donošenje Odluke
o dodjeli nagrade za iznimne sportske uspjehe spartašici Ani Znaor.

Lidija Kovačić navodi da je II materijalima pogrešno navedeno kako Općina nema Odluku
o nagrađivanju sportaša što je netočno. Odgovorio je Pročelnik kako je navedenom Odlukom
regulirano nagrađivanje sportaša do 18 godine života ili do završetka školovanja, a ista Odluka je
utvrdila mogućnost da se za pojedine iznimne rezultate donese posebna odluka.
Anton Spidjarić navodi da je kao i na prethodnoj točki trebalo prije utvrditi kriterije
dodjele nagrade kako bi postupak bio transparentan i javan. Smatra da je predložena nagrada
zaslužena ali primjerice II slu čaju dodjele nagrade Mariu ŠivaJiji nagrada podignuta na širu
otočku razinu te su II nagradi sudjelovale sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka, što je
trebalo u č initi i u slučaju Ane Znaor.
Načelnik

navodi da druge općine nisu u financijskoj mogućnosti sudjelovati u tome, a
odluka je predložena kako bi se s portašici odužili za iznimne sportske uspjehe i promociju
Općine.

Prijedlog Odluke jednoglasno je usvojen.
Točka

4.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika i
pogrebnih poslova na području Općine Mallnska-Duba~nlca
Nače lnik

je ukratko dao obrazloženje prijedloga Odluke. nakon

čega

nije bilo rasprave.

Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza
pokojnika i pogrebnih poslova obrtu Usluge Cvelić jednoglasno je usvojen.
Točka

S.

Projekt Izrade prostornih i neprostornih baza podataka
za Općinu Mallnska-Duba~nica -Informacija
Općinski načelnik dao je informaciju Vijeću o aktivnostima na području analize i pripreme
naveden og projekta koji su poduzimani nakon zadnje rasprave na Vijeća. Načelnik navodi da je
nakon zadnje rasprave Vijeća odredio tročlani tim sastavlj en od službeni ka Upravnog odjela koj i
je uputio da izvrše internu izmjeru radi usporedbe i usklađenja stanja postojeće komunalne baze
podataka Op Ć ine. za područje je odredio područje od skretanja za Haludovo do ulaza u ulicu
Joakima Tončića sa gornje strane ceste, te je naložio da se izmjera izvrši prema metodologiji koju
koristi Geodetski zavod Rijeka a radi usporedbe kvalitete dobivenih podataka.

Navodi da je tim izvršio popis te podatke te dostavio
o izvršenom popisu.

Načelniku

zajedno sa završnim

izviješćem

Načelnik

je pohvalio tim na kvalitetno izvršenom poslu izrađe n om sličnom
metodologijom sa izmjerom koju vrši GZR kao i na kvalitetnom izviješću .
Po rezultatima Izmjere načelnik navodi da je djel omično pregledao materijale te da je od
tri zapisn ika utvrdio da kod dva zapisni ka postoje manja odstupa nja od oko 10% u odnosu na
sada evidentirane površi ne, dok je kod jednog zapisnika utvrdio da odstupa nj e od stvarnog
stanja 250 - 300%. Stoga navodi da to potvrđuje kako se izmjera ne može izvršiti bez izmjere na
002 (S·J4).doc
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terenu i kontrole podataka na licu mjesta jer je ova izmjera većinom vršena iz ureda. Navodi
slučaj kuće (Dubašljanska 97) gdje je zamijetio da je tlocrt kuće 234 m2, te da kuća ima 3 etaže
prema čemu bi obračunska površina trebala biti po njegovoj procjeni 780 - 800 m2 dok je

izmjerom utvrđena površina nešto veća od 300 mZ.
Slijedom navedenog Načelnik ocjenjuje da unutar kuće nema dovolj no kapaciteta za
kvalitetno izvršenje izmjere Općine i stoga ocjenjuje opravdanim pokretanje projekta Izrade

prostornih i neprostornih baza podataka od strane stručnih osoba.
Vijećnik Spicijarić dao je primjedbu na obrazloženje Načelnika. Navodi da zna o kojoj se
kući radi i upućuje Načelnika da II vlastitim evidencijama i arhivu ima sve podatke o navedenoj
kući te je potrebo samo preuzeti navedene točne podatke a ne trošiti na nepotrebnoj izmjeri.
Smatra da se je II zadnje vrijeme uprava II dovoljnoj mjeri ekipi ral a novim zaposlenicima koji bi
trebali navedeno kvalitetno izvr~iti.
Načelnik navodi da je upravo on dao nalog da se navedeno izvr~i ali oformljena ekipa nije

to uspjela reali zirati na kvalitetan n ačin ~to potvrđuje da vlastitim resursima ne možemo izvršiti
ažuriranje podataka ukoliko želimo dobiti točne podatke.
Predsjednik Vijeća zak lju čio je daljnju raspravu jer se radi samo o informaciji Načelnika.
Točka

6.

IMOVINSKI PREDMETI
1.

Nastavno na odluku o raspisivanju natječaja i provedeni natječaj za zamjenu zemlji~ta u
Bogovićima koji je Vijete usvojilo na pro~loj sjednici. predlaže se Vijeću Odluka o
prihvaćanju ponude kojom se prihvaća ponuda Dujmović/Jemrić/Bogović prema uvjetima iz
ponude.

Odluka o prihvatanju ponude je usvojena Jednoglasno.
2.

Na prijedlog Općinskog načelnika prihvaćen je zahtjev HEP d.d. za osnivanje prava služnosti,
bez plaćanja naknade, II svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje infrastrukturne
građevine

- 20 kV kabelski

priključak

za TS 20/0,4 kV Sv. Ivan - Malinska na 10 parcela u

vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica.
Vijećnik Spicijarić

konstatirao je da kod reguliranja međusobnih odnosa sa HEP-om treba
voditi računa o interesima Općine, te da se davanje ovakvih suglasnosti treba uvjetovati
rje~avanjem otvorenih pitanja koje Općina ima prema HEP-u i što bi se trebalo regulirati
ugovorom. Primjedbu je uvažio Općinski načelnik.

Odluka je usvojena Jednoglasno.

3.

Nastavno na odluku o raspisivanju natječaja i provedeni natječaj za prodaju z.č. 1234/14 u
k.o. Sveti Anton zaprimljena je jedna ponuda ponuđača Puharić/Jeličić koja udovoljava
uvjetima iz natječaja.

Odluka je usvojena jednoglasno.
4. Ovom Odlukom predlaže se sklapanje nagodbe u postupku

određivanja

naknade za

deposedirano zemlji~te temeljem zahtjeva Letica Bože i dr. koji se vodi u Službi za imovinsko
- pravne poslove. Temeljem ocjene pravnog zastupnika Općine opravdano je zaključenje
sporazuma radi smanjenja ukupnih tro~kova koje bi Općina imala u s lu čaju nastavka

postupka pred nadležnim tijelom.
O'OZ (5-14).doc
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Vijećnik Anton Spicijarić navodi da mu nije jasna namjera predložene Odluke i da nisu II
obrazloženju razjašnjene sve činjenice oko konkretnog slučaja. Tako nisu navedene činjenice
kako je došlo do deposedacije pred 30 godina te postoji mogućnost da se Općini u ovom
slučaju podvaljuje jer za ovo rješenje spora nema dokaza II predmetu. Zemljište je
deposedirala bivša Općina i ona je trebala stranke isplatiti za deposedaciju, a II ostalom bivša
Općina je i prodala navedeno zemljište. Nisu zatraženi i ne postoje dokazi da stranke nisu
obeštećene za oduzeto zemljgte iako su ljudi II to vrijeme bili oheštećivani, međutim
navedeno transakcije nisu bile provođene upravo od onih tijela koje danas predlažu ovakve

sporazume. Predloženom odlukom prejudiciramo spor u kojem ništa nije dokazano. Postoji
još puno lokacija gdje su na sličan način deposedirani vlasnici i ovime prejudiciramo rješenja
budućih premata što može biti vrlo štetno po Općinu. Konstatira na kraju da se Općina ne
smije upuštati te da nije ovlaštena da po tome sama prosuđuje već konačno rješenje mora
biti argumentirano od nadležnih institucija i temeljem pres uda sudova.
U raspravi je konstatirano da je potrebno prikupiti dodatne dokaze o predmetu i o isplatama
za oduzeto zemljište od Službe za imovinsko- pravne poslove u Krku .
Odluka je

5.

odgođena.

Prihvaća se zahtjev Ponikve voda d.o.o. za osnivanje prava služnosti, bez plaćanja naknade, u
svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje infrastrukturne građevine - gravitacijski
spojni vodovod Pk Brgud-Pk Lubenovo na 19 parcela.
Vijećnik

Anton Spic ij arić podržava davanje suglas nosti uz napomenu da se vodi
kao na točki 6.2 (HEP).

računa

o

činjenicama

Odluka je usvojena Jednoglasno.
TQčka

7.

Izmjena i dopuna Odluke o uređenju prometa u

Općini Malinska-Duba~nica

Prijedlog Odluke obrazložio je zamjenik Načelnika koji navodi da se predložena izmjena i
dopuna Odluke predlaže se radi reguliranja prometovanja i parkiranja izletničkih autobusa
nastavno na zaklju čke sa prošlih sjednica. Odlukom se predlaže nova lokacija parkirališta za
autobuse na zemljištu u Svetom Vidu. Zemljište je II privatnom vlasništvu i ustupljeno Općini na
korištenje bez naknade. Zamišljeno je rješenje da se izletnički autobusi zaustavljaju na navedenoj
lokaciji gdje će regulirati parking i nakon toga dobiti odobrenje za ulaz u mjesto i iskrcaj putnika.
U raspravi su dana dodatna pojašnjenja oko načina regulacije prometa, parkiranja i
pristupa mjestu radi iskrcaja putnika.
Dane su dopune prijedloga Odluke u točki 4.a gdje treba uvjetovati izdavanje suglasnosti
za iskrcaj putnika nakon što se plati parking i u točki 18. gdje treba navesti da autobusi, teretna i
prik1jučna vozila, radni strojevi, vozila s dodatkom za vuču plovila mogu se parkirati i s ključivo
na parkiralištu kojeg odredi Općina Malinska-Dubašnica ili na privatnim površinama.
Vijeće je jednoglasno

usvojilo predlolenu Odluku sa navedenim dopunama.
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8.
Izmjena i dopuna Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata,
načinu naplate parkiranja l visini naknade za parkiranje
Točka

Predložena Izmjena i dopuna Odluke o javnim
izmjene od redbi Odluke o prometu iz prethodne točke .

parkirali~tima

predlaže se nastavno na

Odluka je usvojena jednoglasno bez dodatne rasprave.
Točka

9.

Odluke o prijevozu turističkim vlakItem
Predloženom Odlukom određuju se uvjeti obavljanja djelatnosti prometovanja
vlakićem, mogućnost čega se pojavila za uvođenje već II ovoj sezoni.

turističkim

Primjedbu je imao vijećnik Spicijarić koji načelno podržava uvođenje ovog sadržaja ali ne
na način kako je predloženo da djelatnost izravno povjerava Načelnik na rok do tri godine.
Davanje II zakup, kao i davanje na kori~tenje javnih površina mora biti predmet javnog natječaja.
Vijeće je usvojilo

predloženu Odluku sa 7 glasova za, 5 protiv II suzdržanim glasom.
Točka

10.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine predlaže se
nastavno na prethodnu odluku iz točke 9. u svrhu reguliranja plaćanja naknade za obavlj anje
djelatnosti prometovanja turističkim vlakićem.
Vijećnik Spicijarić po navlja primjedbu sa prethodne točke kako je za dodjelu javnih
površina nužno provoditi javni natječaj a ne izravno dodjeljivati lokacije i djelatnosti.
Vijeće je

usvojilo predloženu Odluku sa 7 glasova za 16 protiv.
Točka

ll.

Odluka o Izmjen; ; dopuni Odluke o nagrađivanju sportaša za ostvarena
postignuća na međunarodnim i drlavnim natjecanjima
Načelnik

u ob razloženju navodi da je cilj predloženih izmjena i dopuna da se omogući
dod jela nagrada uspješnim sportašima za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim
natjecanjima koji nemaju prebivalište u Općini Malinska - Dubašnica a učenici su Područne škole
Dubašnica te nastupaju za k1ubove iz Općine Malinska - Dubašnica. Prema prijedlogu Odluke
nagrade bi se isplaćivale kao i kod djece sa područja Općine umanjeno za 50%.
Primjedbu su dali vijećnici Spicijarić i Kovačić koji navode da su se do sada pitanja
iz drugih općin a kolegijalno rješavala između općina na način da općina iz
koje učenik dolazi isplaćuje nagradu. Predloženo rj eše nj e je nelogično jer se predloženim
financiraju osobe koje nisu stanovnici Opčine [ ne plaćaju općini poreze. Općina već sudjeluje u
njihovom financiranju time što im omogu ćava bavljenje sportom kroz financiranje klubova.
n agrađivanja u čenika

Načelnik ostaje kod prijedloga jer ne želi stvarati razliku između djece iz Općine i izvan
nje, a ta djeca kroz nastupe za našu školu i klubove promoviraju Općinu Malinska - Dubašnica.
Vijeće je usvojilo

predloženu Odluku sa 7 glasova za i 6 protiv.
·7·
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Točka

12.

Odluka o izmjeni I dopuni Socijalnog programa Općine Malinska - Dubašnica

Prijedlogom izmjene i dopune Socijalnog programa predlaže se u programu
sufinanciranja nabave školskih udžbenika sufi nancira nje nabave udžbenika i djeci koja nemaju
prebivalište na području Općine Malinska - Dubašnica a koja su polaznici su Područne osnovne
škole Dubašnica i koja u matičnim općina m a ne ostvaruju poticaje za nabavu udžbenika sa 50%
iznosa poticaja II odnosu na djecu iz Općine Malinska - Dubašnica.
Lidija Kovačić predložila je da se odredba osim za financiranje školskih udžbenika proširi
i za nabavu školskog pribora što je prihva će no.
Odluka je jednoglasno usvojena sa predloženom dopunom.
Točka
Vijećnička

1.

13,
pitanja

Nastavno na primjedbu sa početka sjed nice vijećnik Anton Spicij a ri ć postavio je pitanje
predsjedniku vijeća kada će u dnevni red uvrstiti teme Turističke zajednice i Komunalnog
društva.
Predsjednik vijeća opravdao se je kako je u konzultacijama da direktorima ovih tijela utvrdio
da zbog poveća nog obima posla pred sezonu nema dovoljno vremena i resursa za pri premu
izvještaja za Vijeće. Stoga je dogovoreno da će se isto uvrstiti na dnevni red Vijeća nakon
turističke sezone kada će u izviješću biti vidljivi i rezultati poslovanja.

2.

Vijećnik

Anton Spici jarić daje primjedbu da najavlj eno uređenje igrališta u Zidarićima nije
pokrenuto na što je Načelnik dao odgovor kako će se planirano realizirati do kraja godine.

3.

Vijećnik

Anton Spidjarić je dao primjedbu na izdano odobrenje za postavljanje ležaljki na
plaži ispred Blue Waves resorta gdje je korisniku odob reno da rasporedi sve ležaljke na plaži
a ne samo one koje je iznajmio tako da je plaža zauzeta praznim ležaljkama. Time je smanjen
je kapacitet plaže za posjetitelje koji ne unajmljuju ležaljke. Načelnik je odgovorio da će
ispitati situaciju i revidirati izdano koncesijsko odobrenje.

4.

Vijećnik

Anton Sp icijari ć dao je primjedbu na raspisane natječaje za poticanje obnovljivih
izvora energije u kojem su propisani strogi kriteriji koji onemogućavaju prijavu
zainteresiranim kori snicima koji imaju višestambene objekte i objekte bruto površi ne preko
400 m2. U Op ćini Malinska - Dubašnica većina stanovnika ima veće kuće izgrađen e za
iznajmljivanje turistima i stoga sa više stambenih jedinica, te su onemogućeni sudjelovati u
ovo m n atj ečaju.
Na čelnik je upoznat sa problemom ali napominj e da se radi o natječaju Ministarstva zaštite
okoliša i Fonda za energetsku učinkovito st koji su propisali uvjete natječaja . U budućim
natječajim a nastojat će se dogovoriti druga čij i uvjeti.

S.

upitala je Načelnika dali je upozn at da je vezarina u lu čica ma od Lučk e uprave
povećana sa 10,00 na 20,00 kn po metru što je preveliko poskupljenje. Pita dali se je Op ć ina
očitova l a po navedenom.

Lidija

Kovačić

tia n Vijeća LU Franko Kraljić obrazložio je da je cijena doista povećana na 20,00 kn ali
navodi da je isto donekle amortiziralo sniženom cijenom od 15,00 kn za goste koji borave u
privatnim kućama . Ista tema nije bila na Vijeću Lučke uprave i nije upoznat sa načinom na
koji je Lučka uprava navedeno provela.
·8 ·
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Vijećnik

Anton Spicijarić ističe da Općina II odnosu sa Lučkom upravom mora imati
proaktivan stav prema Lučkoj upravi, s osnova što je lu čke kapacitete izgradila zajednica
koja je kvalitetno upravljala istima, te da je Lučka uprava bez troška preuzela iste.
6.

Anton Spicijarić dao je primjedbu na informaciju koju je dobio iz Ministarstva
graditeljstva kako se iz Općine upućuju poruke o stavljanju van građevinske zone područja
Haludova, što je kontraproduktivno I nije moguće bez znanja nadležnih tijela Općine kao ni
Općinskog vijeća u čijoj je nadležnosti donošenje prostornih planova.

7.

Lidija

Vijećnik

Kovačić postavila je pitanje dali Općina ima rješenje za problem neupisane djece II
Dječjem vrtiću za narednu godinu II kojima je ostalo neupisano 19 djece, te je ujedno

predložila da se kao rješenje privremeno otvori jedna vrtićka grupa II društvenom domu
Svetom Vidu. Navedeno je moguće ostvariti uz manja ulaganja budući je prostor uređen.

II

Načelnik je u odgovoru istaknuo da broj neupisane djece varira jer su se već neki roditelji
snašli s upisom djece na drugim lokacijama a što se tiče prostora postavlja se pitanje dali je
to tehnički izvedivo i dali zadovoljava pedagoške standarde. Načelnik pozdravlja ideju i
navodi da će se ispitati navedenu mogućnost, na što je vijećnica Kovačić odgovorila da je
potrebno brzo reagirati i djelovati.

8.

Nastavno na prethodnu točku vijećnica Kovačić dala je osvrt na planiranu investiciju
izgradnje novog vrtića. Vijećnica i dalje smatra kako je predložena lokacija novog vrtića
promašena jer omogućava izgradnju vrtića koji zadovoljava današnje standarde dok će u
skoroj budućnosti zbog povećanja broja djece i pooštrava nja pedagoških standarda brzo
postati ograničen i nedostatan. Primjer tome je grad Krk koji je nedavno izgradio puno veći
vrtić i ima problem nedostatka kapaciteta za svu djecu. Upozorava da na navedenoj lokaciji i
okolišu predložene zgrade nije moguće kvalitetno osigurati sve potrebne sadržaje za vrtić
koji bi zadovoljavao današnje i buduće standarde, te moli predlagatelje da zbog ozbiljnosti
situaCije ponovno razmotre lokacijU.
Načelnik

ne smatra shodnim ponovno otvarati raspravu o navedenoj temi jer su izvršene
analize potreba i prostora te su projektanti dali pozitivno mi šljenje na predloženu lokaciju.
9. Anton
10.

Spicijarić

je dao primjedbu da tuševi na Haludovu (Maestral, Grata) nisu u funkciji.

Vijećnica

Sanja Mišetić zatražila je da nakon otvaranja plaže za pse na Ribarskom Selu
druge plaže sa zabranom za pse, te da se započne sa sankcioniranjem osoba koje
svoje ljubimce dovode na ostale plaže.
označe

11. Nadalje vijećnica Mišetić daje primjedbu na javni red i mir na Haludovu gdje nakon uvođenja
reda i poboljšanja stanja u centru mjesta eskalirala situacija. Ova lokacija postala je mjesto
noćnog okuplj anja mladih i u česta l og narušavanja javnog reda i mira i uništavanja javne i
privatne imovine, te daje primjedbu kako zaštitari ne obilaze navedeno područje već dolaze
samo do lukob rana.
Načelnik

je odgovoriO da će provjeriti situaciju. Navodi da je na održavanju javnog reda i
mira angažirana nova zaštitarska tvrtka sada sa dva zaštitara, te da će od 15/7 angaŽirati
dodatna dva zaštitara što bi trebalo poboljšati situaciju.

.
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12. Vijećnik Anton Spicijarić dao je komentar da nakon užurbane provedbe izbora za mjesne
odbora nema nikakve aktivnosti na tom području te nema informacije da je ni jedan mjesni
odbor počeo djelovati. Stoga konstatira da je njegovo protivljenje ishitrenom raspisivanju
izbora pred turističku sezonu bilo opravdano čemu je dokaz minimalna zainteresiranost i
izlaznost birača na izbore. Navedeni izbori mogli su se kvalitetnije organizirati na jesen sa
puno većim odazivom birača što bi lelegitimitet izabranih mjesnih odbora povećalo. Stoga
traži od Načelnika oČitovanje po navedenom.
Načelnik navodi da će Vijeću dati informaciju o tome na jednoj od narednih sjednica nakon
konstituiranja mjesnih odbora.

13.

Vijećnik

Anton Spicijarić postavio je pitanje o nabavi novih WC-a u Malinskoj što ga raduje,
ali primjedbu daje na provedeni način nabave istih budući da Vijeće nije uopće bilo upoznato
te da investicija nije iskazana u financijsko planskim dokumentima. Stoga daje primjedbu na
praksu da se kapitalne investicije Općine provode na navedeni način mimo nadležnog
Općinskog vijeća i suprotno financijsko planskoj dokumentaciji.

14.

Vijećnik

Anton Spicijarić dao je primjedbu Općinskom načelniku na činjenicu da je kao član
uredništva općinskog glasila bez informacije i najave izbačen iz istog tijela, na što je Općinski
načelnik dao informaciju da se je od Spicijarića očekivalo aktivno sudjelovanje u radu
uredništva ali nakon izbora od njega nije bilo nikakvog doprinosa te je to razlog što više nije
član uredništva.
Nastavno na obrazloženje vijećnik Spicijarić prigovara da nakon pIVe sjednice u radu koje je
sudjelovao, nikada više nije pozivan na uredništvo tako da nije ni mogao sudjelovati u radu.
Žalosti ga odnos nove vlasti prema njemu nakon 20-godišnjeg sudjelovanja u pokretanju i
uređivanju općinskog glasila.

15.

Vijećnica

Kovačić

zatražila je informaciju o temi naknade za razvoj koju naplaćuje
Komunalno društvo Ponikve d.o,o. od građana na što je Načelnik odgovorio da će informaciju
O tome dati na jesen nakon sezone. Nastavno na pitanje vijećnik Spicijarić daje primjedbu na
činjenicu da nije dobio zatraženo pismeno izviješće o istoj temi u propisanom roku,

16. Predsjednik Vijeća konstatira da će se zatražena izviješća o radu Turističke zajednice i
Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. dostaviti Vijeću i uvrstiti u raspravu na sjednicama
nakon turističke sezone.
17. Predsjednik Vijeća dao je informaciju o sastanku koji je održan prošli tjedan između
predstavnika općine (Predsjednik Vijeća, Općinski na čelnik) i ravnatelja Agencije za
Investicije i konkurentnost je agencija Vlade RH gosp. Novinića o čemu ne može u Cijelosti
dati informacije ali obavještava Vijeće da se po pitanju Haludova radi i da se vrše pritisci na
vlasnika vezano na pokretanje investicije, Po navedenom će također pokrenuti medijske
pritiske na vlasnike i zauzeti aktivni stav, stoga će slijedećih dana uputiti i otvoreno pismo
premjeru RH vezano na rješavanje pitanja Haludova,
18. Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da se odazovu svečanoj sjednici vijeća kOja
u petak 18.7.2014. s početkom u 18:00 sati, kao i popratnom programu.
Vijećnici će

dobiti pismeni poziv za sjednicu i program obilježavanja dana

će

se odriati

Općine.
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