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ZAPISNIK
9. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska - Duba~nlca
adriane u prostorijama Općine Malinska-Duba~nica dana 19. velja te 2014. godine
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko

Cerović

u 17:05 sati te je utvrdio da k.na

sjednici nazočna veĆina članQva Vijeća i da Vijeće može započeti s radom i donositi punovažne
odluke. Odsutna Je bila vijećnica Mirjana Gajz)er. Osim nazočnih vijećnika sjednici su

prisustvovali

Općinski n ačelnik

Robert Anton

Jedinstvenog upravnog odjela Bernard

rešenja novog
Marin

Dječjeg vrtića

FrankoviĆ

i Iva

Kraljić,

njegov zamjenik Miroslav Topić,

Cvelić. Točku

pročelnik

1. dnevnog reda - Prezentacija idejnog

izložili su predstavnici arhitektonske tvrtke MF ARHITEKTI d.o.o.

Kovačić.

te

točku

10. predstavnik Udruge veterana Domovinskog rata

gosp. Zlatko Potnar.
Od predlagatelja Općinskog načelnika zaprimljen je prijedlog za dopunom dnevnog reda
sa točkom: Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014. godinu. tako da je dnevni red prihvaćen sa dopunom kako slijedi :

Prezentacija idejnog re~enja novog Dječjeg vrtića
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća
Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima
Izmjena I dopuna Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska - Dubašnica
KONCESIJE
A/ Dopuna Plana davanja koncesija za 2014. godinu
8/ Dopuna Trogodišnjeg Plana davanja koncesija od 2014. do 2016. godine
8) Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju z. č. 1315/1 k.o. Sv. Anton u svrhu
formiranja građevinske parcele
9) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
10) Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu
11) Prezentacija prijedloga Udruge veterana Domovinskog rata otoka Krka - podružnice
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Malinska za obilježavanjem spomena na Domovinski rat i na sudionike Domovinskog rata

12)

Vijećnička

pitanja

9. sjednica

19. ve1jule 2014

Općinskog vi/eću

Točka

1.

Prezentacija Idejnog rdenja novog Dječjeg vrtića
Prezentaciju idejnog rje~enja novog dječjeg vrtića održali su predstavnici arhitektonske
tvrtke MF ARHITEKTI d.o.o. iz Rijeke, Marin Franković i Iva Kovačić.
Osnovni elementi predloženog idejnog rješenja jesu:
povrIina čestice je 3.700,00 m2 na kojoj se planira izgradnja objekta djetjeg vrtića u kojem će
biti smještene jaslice i dječji vrtić na dvije etaže,
tlocrtni oblik građevine je ortogonalnog ali nepravilnog oblika; tlocrtna povrfine 932,23 m2;
izgrađenost parcele iznosi cca 25%; maksimalna tlocrtna dimenzija građevine je 32,70 x 43,20
m; bruto povrfina svih etaža iznosit te cca 1.569,52 m2; po katovima je to 932,23 m2 u
prizemlju i 637,29 m2 na katu.
objekt je smješten na parceli tako da mu je omogućen pristup sa sjeverne strane, sa koje je
predviđen i parking za zaposlene i posjetitelje,
istočni, južni i zapadni dio parcele koristiti će se kao prostor za aktivnosti u prirodi,
nu južnoj strani objektu između dijelova zgrude formira se prostor trga, popločen kamenom,
koji zavrlava tribinama,
planirani tip gradnje je montažna gradnja od drvene konstrukcije ; elemenata i izgradnja
energetski održive zgrade.
U prezentaciji su opisani i ostali pojedini elementi građevine, te su davani odgovori na
pitanja vijećnika.
Vijećnici Spicijarić, Kovačić i TurčiĆ u svojim primjedbama istaknuli su da se radi o lokaciji
koja je dosta prostorno i prometno ograničena te bi bilo potrebno određenu provesti analizu
kako bi se utvrdila najbolja lokacija jer prostorni plan omogućuje gradnju vrtića i na drugim
lokacijama. Postavljeno je stoga pitanje dali je projektnim zadatkom obuhvaćeno šire područje ili
upravo navedena lokacija, na što je izrađivač odgovori da je projektnim zadatkom razmatrana
gradnja vrtića upravo na ovoj lokaciji koja je određena i prostorno planskim odredbama za
gradnju javnih sadržaja, te da kao takva zadovoljava uvjete za planirani zahvat.
Nadalje primjedbe imaju na prezentirani tip gradnje za koji je upitna opravdanost i za koji
smatraju da će biti skuplji od klasičnog oblika gradnje. U odgovoru na drugu primjedbu oko
planiranog načina gradnje istaknuo je prednosti ove vrste gradnje nad klasičnom gradnjom, te
unatoč potencijalnim a većim troškovima na početku isti če energetsku učinkovitost, niske
troškove održavanja, duži rok trajanja, veću otpornost, mogućnost premje~taja zgrade zbog
montažne gradnje i dr.

Totka 2.
Usvajanje zapisnika sa 7, sjednice Općinskog vijeća
Zapisnik sa 7. sjed nice je dopunjen i dorađen temeljem zahtjeva sa prošle sjednice a na
temelju preslu~avanja tonskog zapisa sa sjednice. Primjedbu na dopunjeni zap isnik imao je
vijećnik Spicijarić koji navodi da zapisnik nekorektno i jednostrano dorađen te ima jo~ pitanja
koje su nisu uvr~tene u zapisnik Stoga predlaže da se ponovno uputi na doradu i dopuni.
Nakon duže rasprave o načinu vođenja zapisnika predsjednik Vijeća dao je zapisnik na
glasovanje na ~to je vijećnik Spicijarić dao primjedbu na povredu poslovnika jer se zapisnik ne
usvaja već samo primjedbe na isti.
Predloženi zapisnik je usvojen sa 7 glasova za dok su oporbeni vijećnici odbili
glasovati.
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Nakon glasovanja predsjednik Vijeća zatražio je da se u zapisniku zabilježe razlozi za~to
oporbeni vijećnici nisu glasovali a to je da poslovnikom nije predviđeno glasovanje o zapisniku,
da zapisnik nije ispravljen i da nije korektno sastavljen, te budući da na zapisnik i dalje postoje
primjedbe zahtijevana je dorada i dopuna istoga.
Točka

3.
Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća
Vijećnik Spicijarić imao je primjedbe na zapisnik sa 8. sjednice u točkama 4., 6. ilO.
U točki 4. dnevnog reda (komunalni red) nije navedeno da je predložio da se usvajanje
ovih točaka odgodi zbog postavljenog pitanja zakonske utemeljenosti predloženih odluka, što
može u primjeni uzrokovati probleme. Nisu zabilježene brojne primjedbe koje su vijećnici
Spicijarić i Kovačić dali na zakonsku utemeljenost predloženih odluka.
U zapisniku kod točke 6. (izmjena i dopuna Odluke o porezu na kuće za odmor)
konstatirano je da je vijećn i ca Kovačić imala primjedbe na odluku te da ista nije usvojena, ali
stvarna činjenica je da se o tome nije glasalo ni usvajala.
U točki 10. (razno) nisu korektno zabilježene primjedbe viječnika Spieilariča na kašnjenje
radova na kanalizacijskom sustavu u Zidarićima, nije zabilježeno pitanje o dječjem igralištu u
Zidarićima, te nije zabilježena rasprava o geodetskoj izmjeri koja je pokrenuta bez osiguranih
sredstava u proračunu i bez ugovora o nabavi.
Predložen; zapisnik je usvojen sa 7 glasova za dok su oporbeni vijećnici kao i na
prethodnoj točki odbili glasovati.
Točka

4.
Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
Općinski načelnik

podnesao je Vijeću izvije~će o tekućim aktivnostima u radu OpĆinskog
načelnika i općinske uprave od protekle sjednice Vijeća do danas.
1. Izviješće komunalnog društva Ponikve
Načelnik je Vijeću dostavio izvijeUe komunalnog dru~tva Ponikve koje je Vjeće zatražilo na
zadnjoj sjednici o pitanjima tijeka kapitalnog projekata rješavanja kanalizacijske mreže
Opčine Malinska· Dubašnica u sklopu programa "Projekt ladran" i to o tijeku priprema
projekata, provedbi natječaja, tijeku izvođenja radova, o financijskoj konstrukciji projekta,
kao i sve druge bitne informacije o cijelom projektu, posebno glede ukidanja subvencije
cijene građanima . Zaprimljeno izvješće je podijeljeno vijećnicima u pisanom obliku.
2. Projekt uređenja parka između hotela Adria i ureda TZ·a
Načelnik je vijeću prezentirao idejni projekt uređenja parka između hotela Adria i ureda TZ·
a prema kojemu će uskoro započeti uređenje navedenog parka.
Vijećnica Kovačić postavila je pitanje o procijenjenoj vrijednosti investicije na što je Načelnik
dao informaciju da se radi o investiciji procijenjene vrijednosti građevinskih radova od
330.000,00 kn i hortikulturno uređenje do 130.000,00 kn, sve bez PDY·a, što je ispod praga
javne nabave.
Vijećnica Kovačić prigovorila je na pokretanje ovog većeg projekta prije arhitektonskog
natječaja koji se paralelno pokreće, na što je načelnik odgovorio da se arhitektonski natječaj
neće dovršiti do kraja godine a u centru je potrebno izvršiti određene investicije. Zbog toga
ov. 9 (2-14) -ispr.doc
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se pokreće uređenje parka kojim će se ostvariti određeno osvježenje u stilu prošle godine
uređenog parka na koji se uredio prošle godine i biti će u skladu sa budućim arhitektonskim
rješenjem.
3.

Plan nabave 2014.
Općinski načelnik

dao je obavijest da su stručne službe izradile pjan javne nabave za 2014.
godinu koji je trebalo donijeti do 19. veljače 2014. godine te je isti objavljen na web stranici
Općine.

Točka

S.

Izmjena l dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima
Kraće

obrazloženje prijedloga Odluke dao je Općinski načelnik koji navodi da se radi o
prijedlogu izmjena i dopuna Odluke u cilju povjeravanja djelatnosti uklanjanja nepropisno
zaustavljenih vozila na obavljanje komunalnom društvu Dubašnica.
Budući

da se zbog prezentacije na početku sjednice nije raspravljalo o dnevnom redu
Anton Spicijar ić dao je primjedbu na točku dnevnog reda koja nije predložena u skladu
sa odredbom članka 44. Poslovnika. Prijedlog odluke naime ne sadrži sve propisane sadržaje
koje odluke moraju sadržavati. Tako nedostaje financijski iskaz donošenja ove odluke, i nisu
OSigurana sredstva u proračunu ni financijskom planu KO Dubašnica, te stoga vijećnici ne mogu
argumentirano utvrditi opravdanosti ove odluke. Navodi da ne osporava namjeru povjeravanja
komunalne djelatnosti komunalnom društvu, već predlaže da se prijedlog odluke uputi na
doradu radi kvalitetnije pripreme i ocjene opravdanosti, a za što ima dovoljno vremena do
početka turističke sezone.
vijećnik

Općinski načelnik II odgovoru napominje da je svjestan da se kroz obavljanje ove
djelatnosti neće ostvarivati značajan financijski rezultat, ali napominje da mnogo važnija opća
korist i javni interes za uvođenje reda II mjestu.

U daljnjoj raspravi vijećnici Spicijarić i Kovačić ističu da je Općina od obavljanja ove
djelatnosti putem konceSije ostvarivala prihod, dok na predloženi način najvjerojatnije neće već
će generirati trošak. Stoga inzistiraju da je uz prijedlog ove odluke trebala biti priložen
financijski iskaz opravdanosti povjeravanja djelatnosti komunalnom društvu.

Na kraju Spicijarić napominje da oporbena lista n eće podržati usvajanje odluke jer
prijedlog nije podnesen u skladu sa poslovnikom i nema u obrazloženjU iskaza osiguranih
sredstava za obavlja nj e djelatnosti.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima usvojena
je sa 7 DIasova za i 5 suzdržanih glasova.

Točka

6.

Izmjena i dopuna Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska - Dubašnica
Kraće

obrazloženje prijedloga odluke dao je općinski načelnik. Nastavno na prethodnu
točku dnevnog reda predlaže se izmjena i dopuna odluke o uređenju prometa kako bi se odluka
uskladila sa Odlukom o komunalnim djelatnostima.
Odluka o izmjeni i dapuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska· Dubašnica
usvojena je jednoglasno bez rasprave.
ov. 9 (2.1 4)-ispr.doc

-.-

19. ve/jate 2014

9. sjednica Općinskog vijeća

lotka 7.
KONCESIJE

AI Dopuna Plana davanja koncesija za 2014. godinu
BI Dopuna Trogodl~nJeg Plana davanja koncesija od 2014. do 2016.godine
Prijedlog odluka obrazložili su općinski načelnik i predsjednik Viječa koji navode da se
navedenim dopunama utvrđuje da će se 2014. godine izdati nova koncesija za djelatnost
prijevoza putnika u javnom prometu na području Općine Malinska - Dubašnica, budući da je
iskazan interes za uvođenjem autobusne linije po Općini Malinska - Dubašnica u tijeku turističke
sezone. za djelatnost je navedeno u Odluci o komunalnim djelatnostima da se obavlja putem
koncesije ali Planom davanja koncesija nije bilo predviđeno vrijeme davanja konceSije.
U kraćoj raspravi Anton Spicijarić daje primjedbu kako se radi o druga čijem pristupu u
odnosu na djelatnost uklanjanja vozila o čemu se je raspravljalo pod točkom 5. Očekuje da će se
ova djelatnost teško realizirati bez subvencije cijene karte od strane Općine jer je već bilo
inicijativa za istim ali uz uvjet da Općina sufinancira djelatnost Zbog navedenog ne očekuje
financijsku dobit Općine od davanja ove koncesije, te smatra da je trebalo uz prijedlog ovo
odluke također dati određeni financijski iskaz.

AI Dopuna Plana davanja koncesija za 2014. godinu usvojena je jednoglasno
BI Dopuna trogodl~njeg P/ana davanja koncesija od 2014. do 2016. godine usvojena je
jednog/asno

lotka 8.
Prijedlog Odluke o raspisivanju

natječaja

za prodaju z.č. 131511 k.o.

Sveti Anton u svrhu formiranja građevinske parcele
Prijedlog odluke ukratko je obrazložio općinski načelnik. Navodi je zaprimljena molba za
otkupom općinske parcele z.č. 1315/1 u k.o. Sveti Anton koja se nalazi na ulazu u zonu Rova
prema Blue Waves Resortu od vlasnika susjedne parcele u svrhu objedinjavanja i formiranja
nove građevinske parcele.
Vijećnik Anton Spicijarić izrazio je protivljenje predloženoj prodaji iz razloga što je Općina
pred nekoliko godina stupila u vlasništvo navedene parcele otkupom od privatnih vlasnika u
svrhu uređenja javnih povrŠina pri čemu je uvjetovala ni žu cijenu. Predloženom odlukom parcela
se prodaje po tržnoj punoj cijeni tako da Općina ispada nekorektna prema bivšim vlasnicima
zarađujuĆi na jeftinoj kupnji i skupoj prodaji. Nadalje kupnjom ove parcele investitoru se
omogućava veća površina parcele te će se stoga i veća izgrađenost nove parcele što smatra da
nije primjereno navedenoj lokaciji.
Općinski načelnik kao predlagatelj navodi da nije bio upoznat sa načinom stjecanja
navedene parcele, te da je Vijeću proslijedio zahtjev budući je zaprimio takav zahtjev, a budući da
je Vijeće nadležno za raspolaganje imovinom ove vrijednosti. Nadalje u odgovoru vijećniku
Spicijariću i stiče da je koalicijska lista koje je član bila protiv donošenja UPU-a Rova upravo zbog
planiranja minimalnih površina zelenih zona od samo 3%, uz tumačenja da je u zoni planirana
mala Izgrađenost parcela. Kod donošenja UPU-a nisu uvažavane njihove inicijative da se zona
kvalitetnije planski definira u cilju zaštite prostora i podizanja standarda. Tako je i predmetna
parcela UPU-om definirana kao zona mjeŠOvite izgradnje a mogla je planski biti definirana kao
zelena površina. Navodi da ne inzistira na predloženOj odluci, ali navodi da je na Vijeću da odluči
o tome.

ov. 9 (2 ·14)·lspr.doc
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PO raspravi u kojoj su sudjelovali svi čla n ovi vijeća diskutirano je o opravdanosti prodaje
parcele ili zadržavanja parcele u vla s ni ~tvu u svrhu rješava nj a javni h površina, parkinga i dr.
Zaključen o je da se prijedlog odlu ke doradi na način da se ne daje u prodaju cijela parcela već dio
parcele koji je udaljen od glavne prometnice, te da se novi prijedlog odluke dostavi Vij eć u na
od lu č i vanje na s lij e d ećoj sjednici.
Općinski na čelnik kao predlagatelj točke povukao je prijedlog radi Izrade novog
prijedlaga Odluke na temelju zaključaka iz rasprave.
Točka

2.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Imenovanju

Vijeća

za dodjelu koncesIjskih odobrenja

Prijedlog odlu ke obrazložio o p ći n s ki n ače lni k koj i navodi da se predlaže da se donese
izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja iz razloga što je
Upravn i odjel za pomorsko dobro, promet i veze PGZ dostavio prijedlog novog čla na Odbo ra na
n ačin da se umjesto predstavnika Odj ela Zlata na Ma runi ća imenuje Mirja na Kovač i ć.
Odluka o izmjeni I dopuni Odluke o imenovanju

Vijeća

za dodjelu koncesijskih

odobrenja usvojena je jednoglasno.
To č ka

lO .

Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Prijedlog odlu ke obrazložio o p ćin ski n ačel n ik koji navod i da je predložiO dono~enj e ove
odluke iz razloga što su nakon donošenja Pro računa za 2014. godinu i Programa gradnje
objekata i uređaj a komuna lne infrastrukture za 2014. godinu u prosincu 2013. godine Izrađe n i
troškovnicl prema kojima su u tvrđe n a o dređena odstupanja u odnosu na usvojeni Progra m.
Napominje da se predloženi m izmjenama Programa ne mijenjaju pozicije II Pro računu već samo
vrijed nosti pojedi nih projekata iz Progra ma. Dono~enje izmjena i dopuna Programa gradnje
neophodno je radi izrade Plana nabave, te radi pokretanja samih projekata. I nače Plan nabave je
donesen i objavljen je na web stranicama Općine, a uskladit će se sa predloženim izmjenama
Programa gradnje nakon usvajanja istih.

Nakon krat e rasprave Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i
komunalne infrastrukture za 2014. godinu usvojena Je j ednoglasno.

uređaja

To č ka

11 .

Prezentacija prijedloga Udruge veterana Domovinskog rata otoka Krka - podružnice
Malinska za obilježavanjem spomena na Domovinski rat i na sudionike Domovinskog rata
Za htjev Udruge veterana Domovi nskog rata - Podružnice Malinska prezentirao je
predsjednik podružn ice gosp. Zlatko Potnar.
Navodi da je Podružnica još krajem 2011. godine uputila prijedloge projekata i aktivnosti
obilježavanja sudjelova nja otoča n a u Domovinskom ratu te je stoga zatražio da se
omogući prezentacija istih Opći n skom Vijeću .
na

po d ručju

ov_9 (2-14) -ispr.doc
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Općini

•

se predlaže da u spomen na sudionike Domovinskog rata:

predlaže se izgradnja/uređenje spo menika sudionicima i stradalima u Domovinskom ratu za
što je predloženo uređenje parka ispred restorana Obala kao Parka hrvatskih branitelja sa
izgradnjom spomenika braniteljima - po navedenom projektu Udruga se je već u većoj mjeri
angažirala te izvršila predradnje, očekuju se značajna sponzorstva, potpore i donacije, te
aktivnost samih branitelja u realizaciji projekta,
imenovanje ulice/parka hrvatskih branitelja: predlaže se preimenovanje sadašnje Ulice Obala
u Obala hrvatskih branitelja čime bi se stvorilo najmanje problema stanovnicima i zadržao bi
se naziv Obala
predlaže se imenovanje trga/parka hrvatski h branitelja na lokaciji gdje se uredi park i
postavi spomenik braniteljima
Po kraćoj raspravi nakon primljenih informacija na znanje, Vijeće je zatražilo od Udruge
veterana da izradi prijedlog financijske konstrukcije sa naznačenim očekivanim udjelom u
financiranju od Općine i da dostavi idejno rješenje predloženog spomenika.
ToČka
Vijećnička

12.

pitanja

1.

Općinski načelnik zatražiO je mišljenje Vijeća o zahtjevu zakupaca naših poslovnih prostora
koji su povodom uvođenja PDV-a na zakupnine koje daje Općina predali zahtjev za
smanjenjem zakupnine. U raspravi je naglašeno da je navedene zakonska odredba pogodila
samo zakupce koji nisu u sustavu PDV-a te se eventualno može razmotriti smanjenje
zakupnin e za iste dok obveznicima u sustavu PDV-a on ne predstavlja trošak.

2.

Vijećnik Spicijarić

3.

Vijećnik

dao je primjedbu na način obavljanja komunalne djelatnosti odvoza
fekalija iz septičkih jama koja je povjerena na obavljanje Ponikvi, čime je onemogućeno da
drugi subjekti mogu obavljati navedene poslove za vlastite potrebe.
Franko Kraljić zatražio je informaciju o plaćanju vode i struje u luci Malinska u
dosadašnjem razdoblju što trenutno ispituje interna revizija u 2.upanijskoj lučkoj upravi Krk,
na što je Općinski načelnik odgovorio da plaća Općina.

Nadovezao se je vijećnik Spicijarić koji navodi da je to rezultat loše postavljenog upravljanja
u lu ci Malinska koje datira još pred lS-tak godina kada je Lučka uprava preuzela upravu u
luci, te koncesionaru nije uvjetovala da OSigura navedene usluge, zbog čega je Općina je u
dogovoru sa lučkom upravom OSigurala i plaćala navedene priključke. Sa druge strane
Općina je koristila prostor lukobrana na njemu ostvarivala prihod od zakupa javne površine,
te same priključke vode i struje koristi za vlastite potrebe (polijevanje javnih povrŠina, struja
za štandove i dr.). Naglašava da na lučkom području postoje brojna neriješena pitanja vezana
uz ulaganja Općine i neriješena imovinska pitanja koja tek treba razrije~iti.
4.

Lidija Kovačić postavila je pitanje dali se vodi računa o prostornim ograničenjima osnovne
škole gdje se zbog nedostatka prostora javlja potreba za uvođenjem dvosmjenskog rada.
Odgovorio je Općinski načelnik da je upoznat sa navedenim pitanjem te se u kontaktima sa
ravnateljstvom škole razmatraju m ogu ćnos ti rj ešenje problema nedostatka prostora kroz
dogradnju škole.
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Nastavno na navedeno pitanje Spicijarić ističe pitanje vlasništva na škol skim objektima koji
su pod ingerencijom 2.upanije i navodi pitanje neriješenog vlasničkog statusa na sportskoj
dvorani koja nikada nije predana 2.upaniji iz razloga što Županija loše upravlja sa objektima
u njihovom vlasništvu.
5.

Vijećnik Spi cijarić

dao je primjedbu na činjenicu da kružni tok u Maršićima već duže vrijeme
stoji neuređen i zapušten te traži da se čim prije pokrene uređenje istog. Načelnik navodi da
je zastoj nastao zbog krađe postavljenog materijala na kružnom toku, te da se nastavak
uređenja priprema kroz sko ro vrijeme.

6.

Vijećnik Spicijarić

7.

Vije ćnik Spicijarić

dao je i primjedbu na neuređenost područja Petilokve koje se nalazi na
ulazu u Općinu te smatra da se isto treba okrčiti i očistiti.

zatražio je objašnjenje stavke iz Programa gradnje Nabava ku ćice za TIC.
dao je obrazloženje kako se planira nabava jedne kamene kućice koja bi se
postavila uz ured Turističkog informativnog centra a služila bi kao info punkt i prostor iz
kojeg bi se dijelili promidžbeni materijali i time rasteretio sam ured Turističke zajednice od
poslova davanja turističkih informacije. Nadajje, cilj je da se na navedenom punktu omogući
promidžba svih subjekata iz mjesta u cilju sprječavanja raznih neprimjerenih vidova
oglašavanja po mjestu (tabele, panoi i sL). Vijećnik Sp i cijarić dao je primjedbu na način
planiranja ovakvih projekata, jer smatra da se isti trebaju kvalitetnije prezentirati vijeću i
javnosti kroz određenu raspravu.
Općinski načelnik

8.

Vijećnik Spicijarić

dao je primjedbu na pokretanje većih projekata bez uključivanja vijeća i
javnosti u raspravu o njima, te se referira na projekt uređenja parka između TIC-a i hotela
Adria koji na prošlOj sjedn ici prezentiran vijeću pod točkom informacije načelnika bez
rasprave, te ponovno na ovoj sjednici. Smatra da svi veliki projekti zaslužuju odredenu
raspravu u cilju i s hođenj a primjedbi i prijedloga te iznalaženja najboljih rj ešenja.
U odgovoru je napomenuto da se radi o radnoj varijanti projekta koje se nastojalo
prezentirati Vijeću, dok će se konačno rješenje Izložiti javnosti.

9.

Anton Spicijarić dao je primjedbu na prošloj sjednici usvojen Plan gospodarenja otpadom
(PGO) pri čemu su vijećnici dovedeni u zabludu da je prethodno provedena propisana
zakonska procedura. Naime Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano je da se
po prijedlogu PGO-a obvezno provodi javna rasprava u trajanju od 30 dana što nije
provedeno i time je usvojen akt bez zakonskog temelja.

s.sta~fo.
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