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ZAPISNIK
27. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
održane u prostorijama Općine Malinska ~ Dubašnica dana 22. veljače 2016. godine

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko Cerović u 18:06 sati te je utvrdio da postoji
kvorum jer je prisutna većina članova Vijeća. Vijećnica Lidija Kovačić opravdala je izostanak.
Sjednici su osim vijećnika prisustvovali Općinski načelnik Robert Anton Kraljić, zamjenik
Miroslav Topić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Bernard Cvelić.

Općinskog načelnika

Prvom dijelu sjednice (Prezentacija Strategije razvoja) prisustvovali su izrađivači
Studije i Stručni tim za izradu Studije, a na točki i Prezentacija idejnog rješenja nogometnog
igrališta sjednici je prisustvovala BARBARA TURČIĆ GAJZLER d.i.a izrađivačica idejnog
rješenja nogometnog igrališta. Na navedene dvije točke prisutan je bio i novinar Novog Lista
gosp. Mladen Trinajstić.
Dopunu dnevnog reda predložio je Općinski
izradi ID PPU-a i 13)-2 - Odluka o izradi ID UPU-l.

načelnik

i to sa dvije

točke:

13)-1 - Odluka o

Usvajanje Strategije razvoja odgođeno je za slijedeću sjednicu zbog potrebe ishođenja
mišljenja Ministarstva na potrebu izrade Studije utjecaja na okoliš, radi čega će se na sjednici
održati samo prezentacija Strategije.
Budući

da su u dnevnom redu dvije prezentacije predsjednik Vijeća predložio je da se iste
održe na samom početku sjednice, što je prihvaćeno.
Na dnevni red nije bilo primjedbi te usvojen sa navedenom dopunom kako slijedi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Prezentacija Strategije razvoja Općine Malinska-Dubašnica
Prezentacija idejnog rješenja nogometnog igrališta uMalinskoj
Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća
Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća
Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu
Izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretnina Općine Malinska - Dubašnica
IMOVINSKI PREDMETI
1. Odluka o prihvaćanju ponude za zamjenu/prodaju zemljišta u k.o. Sveti Anton

Z7. sle dni ca

Op ć inskog

vile ć a

ZZ. velja l e ZOl6.

11) Izmjena Odluke o visini plaće Općinskog nalelnika i zamjenika Općinskog nalelnika
12) Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obralun plaća službenika i namje§tenika
13) PROSTORNO PLANIRANJE
1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine MalinskaDuba§nica
2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanistilkog plana uređenja UPU 1 Malinska,
Radići (GP-l)
14) Vijećnilka pitanja
ToČka

1.

Prezentacija Strategije razvoja Općine Malinska-Duba§nica

Prezentaciji su nazočili predstavnici izrađivača Strategije (Fakultet za menadžment u
turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije) na čelu sa prof.dr.sc. Brankom Blaževićem koji je održao
prezentaciju. Osim izrađivača na prezentaciji su sudjelovali i članovi Stručnog tima Općine
uključenog u izradu Strategije.
Prof. Blažević u prezentaciji je dao informacije o izrađivaču Strategije i drugim tijelima
koja su sudjelovala u izradi, te o svrsi i cilju izrade ovog dokumenta. Zatim je objasnio proces
kroz sve faze izrade Strategije (l - analiza stanja, II - definiranje misije, vizije i strateških ciljeva te
mjera za provedbu istih i lli - implementacija Strategije). Dalje je dao informacije o utvrđenim
elementima: viziji, strateškim ciljevima i strateškim prioritetima, te mjerama koje konkretno
Strategija definira.
U raspravi je vijećnica Sanja Mi šetić pohvalila rad izrađivača ali smatra da je za javnost i
za rad Vijeća bilo potrebno izraditi sažetak materijala. Studija je naime vrlo obimna i stručno
izrađena u propisanom obliku koji je dosta težak za Čitanje i za razumijevanje ljudima koji nisu
od struke. Stoga smatra da je Studiju trebalo vijeću dostaviti u sažetku.
Prof. Blažević navodi da je Strategija izrađena prema propisanoj metodologiji, ali kako se
na ovoj sjednici ne usvaja Strategija izrađivač se obvezao izraditi sažetak i naknadno ga dostaviti
sa prezentacijom svim vijećnicima.
Općinski načelnik

je zahvalio izrađivaču na kvalitetnom radu i uloženom trudu na izradi
ovog strateškog dokumenta. Strategija će Općini biti putokaz u kojem smjeru će se planirati
razvoj, te podloga za financiranje iz različitih fondova. Što se tiče sažetka Studije navodi da se
usvajanje Strategije neće održati danas iz razloga što se još očekuj e mišljenje Ministarstva o
potrebi izrade Studije utjecaja na okoliš, tako da vijećnici do usvajanja imaju još vremena
detaljno proučiti materijal.
Vijećnik Anton Spicijarić pozdravio je izradu Studije i izrazio zadovoljstvo što je ista
prepoznala naj zna čajnije probleme, te uvažila dosadašnje prostorno planske i druge podloge.
Konstatira da je Studija utvrdila mnogo projekata koje zbog broja i financijske težine neće biti
moguće provesti u cijelosti u promatranom periodu, radi čega treba definirati prioritete. Prof.
Blaževi ć navodi da su Studijom određeni strateški ciljevi i mjere, te da su isti rangirani prema
važnosti. Usvajanjem Studije projekte moguće financirati iz drugih izvora (županija, država, EU).
Vijećnik

Anton Spicijarić primijetio je da se razvojnim mogućnostima predviđa razvoj
kampova što do sada nije bilo u prioritetima Općine, te traži OČitovanje o tome. Napominje da se i
izvan Općine pokreću inicijative za gradnjom kampova u do sada neurbaniziranim područjima
kojima gravitira Općina (Cavlena).U predlaganju navedene mjere izrađivač i stručni tim povodili
su se današnjim trendovima na turističkom tržištu tako da je ostavljena mogućnost razvoja ovog
vida turizma, ne kroz Širenje područja, već unutar postojećih turističkih zona (npr. Haludovo ll).
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Načelnik navodi da Studija ne predviđa širenje zona gradnje izvan postojećih turističkih
zona te se posebno inzistira na zaštiti izvan-građevinskog područja (Rajska cesta, Čavlena).

Barbara Turčić Gajzler postavila je pitanje dali je Studijom predviđen razvoj zdravstvenog
turizma na području Općine budući da se radi o području za koje ima interesa a sadašnji
prostorni plan je prepreka za kvalitetan razvoj ovog segmenta turističke ponude. Također se
interesira dali je Studija ostavila mogućnost da se unutar izgrađenog područja naselje provode
mjere rekonstrukcije i sanacije prostora. Odgovor je daJa doc.dr.. sc. Marinela Krstinić Nižić koja
navodi da je mjerom l.l.D) predviđeno: kontinuirano prilagođavati prostornu dokumentaciju te
provoditi monitoring i evaluaciju prostornih planova, te da je mjerom 11.3.F) predviđeno: uskladiti
turističku ponudu sa suvremenim trendovima (razvoj zdravstvenog, kongresnog, ruralnog, lovnog,
kamping i drugih inovativnih oblika turizma), tako da postoji otvorena mogućnost razvoja
zdravstvenog turizma kao i mogućnost usklađenja prostorno-planske dokumentacije.
Zaključno

na održanu prezentaciju i raspravu dogovorena je dostava sažetka Studije i

prezentacije svim vijećnicima.

Totka 2.
Prezentacija idejnog rjdenJa nogometnog igrališta uMallnskoJ

Kako je u Proračunu za 2015. godinu bilo planirano pokretanje projekta uređenja igrališta
u području između Markata i ulice Nikole Tesle, za što su bila osigurana sredstva za izradu
projektne dokumentacije pristupilo se izradi idejnog rješenja uređenja navedene sportske zone.
Izrada idejnog rješenja povjerena je Uredu ovlaštene arhitektice Barbare Turčić Gajzler d.La.
Idejno rješenje prezentirala je gđa. Barbara Turčić Gajzler d.i.a. Inicijativa za uređenjem
malonogometnog igrališta potaknuta je od strane Malonogometnog kluba Malinska, kojemu bi se
realizacijom projekta osigurao prostor za djelovanje.
Projektni zadatak obuhvatio je područje od 4.940 m2, koje je planovima definirano kao
zona sportsko - rekreacijske namjene (Rl), tj. zona u kojoj je moguća realizacija planiranih
sadržaja.
Idejnim rješenjem predloženo je uređenje zone koja bi se sastOjala od 3 dijela. Na prvom
(donjem) dijelu koji je najveće površine, predlaže se uređenje otvorenog malonogometnog
igrališta sa pratećim sadržajima (4 montažna objekta: klupske prostorije, svlačionice sanitarije,
svlačionice). Igralište bi imalo mogućnost postavljanja montažnih tribina. Planirana podloga je
umjetna trava. Drugi (srednji) dio zone bio bi uređen kao javna i zelena površina sa manjim
pratećim montažnim ugostiteljskim objektom i drugim javnim sadržajima. U trećem (gornjem)
dijelu uredilo bi se manje igralište (košarka, odbojka, tenis) te okolne površine za boravak i
rekreaciju.
Nakon izlaganja uslijedila je rasprava.
Vijećnik Anton Spicijarić informirao se je oko cijene projekta. Smatra da se radi o
financijski zahtjevnom projektu kojega je u realizaciji potrebno podijeliti u više faza gradnje.
Izrađivačica idejnog rješenje odgovara da su predviđeni grubi troškovi realizaCije cijelog
projekta oko 100 €jm2.
Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je da se u slijedećima fazama razvoja projekta u obzir
uzme multifunkcionalnosti prostora a ne određivanja jedne podloge (umjetna trava) čime se
korištenje prostora vezuje na samo jednu aktivnost
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Općinski načelnik pohvalio je prikazano rješenje koje mu se osobno sviđa, te navodi da će
se nastaviti sa razradom projekta pri prilikom čega će se definirati konačni oblik i sadržaji.
Navodi mogućnost kandidiranja realizacije projekta na razne izvore financiranja (fondove).

ločka

3.

Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Na predloženi tekst zapisnika prihvaćene su dvije dopune:
u točki 3. stavak 4. gdje se navodi dvojba oko pokretanja ciljane izmjene PPU-a ili sveobuhvatne
izmjene PPU-a, potrebno je dopuniti da se radi o dvojbi koju je izrazio Općinski načelnik
točku 3. stavak 1. potrebno je preformulirati u dijelu u kojem se opisuje
izrade UPU-a

Zapisnik sa 25. sjednice

Vijeća

način

financiranja

usvojen je jednoglasno sa navedenim dopunama.
ločka

4.

Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog

vijeća

Po temi dnevnog reda nije bilo rasprave.
Zapisnik sa 26. sjednice

Vijeća

usvojen je jednoglasno bez rasprave.

lotka 5.
Informacija

načelnika

o aktivnostima u proteklom razdoblju

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić dao je informacije o aktivnostima u njegovom
radu od protekle sjednice Vijeća kako slijedi:
1. informacija o početku provedbe postupka Obnove zemljišnih knjiga, o broju pokrenutih
postupaka i dosadašnjim troškovima
2.

informacija o raspisu natječaja za Čišćenje (pometa nje) javnih površina - planiralo se
djelatnost povjeriti Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. ali se za sada odustalo od toga
zbog nemogućnosti organiziranja i ekipiranja

3. dana je informacija kako se ispituje mogućnost organizacije i povjeravanja poslova prinudne
uprave u stambenim zgradama Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. iz razloga što u Općini
navedena djelatnost nije kvalitetno uređena
4.

informacija o održanoj manifestaciji proglašenja sportaša godine PGŽ-a u sportskoj dvorani
u Malinskoj, te dodijeljenim nagradama i priznanjima sportašima i sportskim djelatnicima iz
Opći ne Malinska - Dubašnica
5. dana je informacija o tijeku provedbe javnog natječaja za financiranje javnih potreba u
Općini za 2016. godinu - okončanje postupka ugovaranja predviđeno je za početak ožujka
6. informacija o donesenom Planu prijma na stručno usavršavanje kojim se 2016. godini
planira prijem 5 osoba na stručno usavršavanje (4 u upravu i 1 na Izmjeru)
7.

upućen

je poziv vijećnicima na promociju filma autora Bernardina Modrića o akademiku
Branku Fu čiću - izradu filma je sufinancirala Općina Malinska - Dubašnica - promocija filma
će se održati 31.3.2016. u Art kinu Croatia u Rijeci
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lotka 6.
Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora

Obrazloženje prijedloga odluke dao je Općinski načelnik. Radi se o odluci za dva poslovna
prostora u vlasništvu Općine koja bi se putem natječaja dala u najam.
Prvi prostor je ugostiteljski objekt u poslovnom centru Markat za koji je raskinut
dosadašnji zakup. Predlaže se zadržavanje sadašnje namjene i određivanje početne cijene u
visini od 45.000.00 kn što odgovara dosadašnjoj zakupnini uvećanoj za površinu terase.
Drugi prostor se nalazi u prizemlju zgrade Dubašljanska 78 koji je nedavno uređen. a
predložena je namjena uredskog prostora. knjigovodstvenog servisa i sličnih "mirnih obrta".
Početna cijena predložena je u visini od 32.000.00 kn što odgovara zakupnini koju plaćaju drugi
zakupnici u Općini za iste namjene.
Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je informaciju o ostalim prostorima u zgradi
Dubašljanska 78 koji nisu navedeni u odluci a nisu izdani u najam (voćarna. prednji prostor u
prizemlju). Odgovoreno je da zakup za voćarnu ističe 2017. godine jer je zakup ugovoren na
dvije godine. a u prednjem prostoru prizemlja još dovršena adaptacija niti utvrđena točna
namjena. Odluka za ostale prostore će se dostaviti naknadno kada se zadovolje uvjeti za raspis
natječaja.
Vijećnik

Anton Spicijarić zatražio je da se za ugostiteljski prostor odredi minimalno
trajanje obavljanja djelatnosti u kalendarskoj godini jer se radi o objektu u poslovnoj zgradi u
kojoj su smješteni druge javne djelatnosti (FINA. javni bilježnik. uredi i dr.) te je javni interes da
navedeni lokal posluje tijekom cijele godine. Sa prijedlogom su se složili vijećnici te se prijedlog
odluke dopunjuje sa odredbom da lokal mora poslovati minimalno 11 mjeseca u godini.
Odluka je usvojena jednoglasno sa navedenom dopunom.
lotka 7.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazloženje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi dao je
koji navodi da je isto potaknuto žalbama vlasnika suhih marina na visinu
komunalne naknade. posebno na obračun komunalne naknade na otvoreni prostor. što im
otežava poslovanje i u pitanje dovodi rentabilnost poslovanja. Navodi da se komunalna naknada
navedenim objektima do 2015. godine nije obračunavala iako posluju već duži niz godina.
Vijećnik Anton Spicijarić navodi da se komunalna naknada za otvorene prostore do sada
nije obračunavala. što je praksa i u drugim jedinicama lokalne samouprave. Ukoliko se uvede
takva praksa potrebno je revidirati plaćanje komunalne naknade i za druge poslovne prostore.
jer smatra da je potrebno ujednačiti postupanja prema svima (parkirališta. ugostitelji i dr.).
Međutim navodi da u tome treba biti oprezan jer će se time bitno opteretiti poslovanje
gospodarskih subjekata. Dao je primjer još nekoliko prostora koji se koriste u poslovne svrhe a
vjerojatno ne plaćaju naknadu (Siesta. Sidro. korištenje zemljišta u poslovne svrhe kod obrtnika i
sl.). Načelnik odgovara da će izvršiti provjeru zaduženja.
Rasprava se nastavila vezano za naplatu komunalne naknade poslovnim prostorima i
naplate otvorenih prostora koji se koriste u poslovne svrhe. Po raspravi su vijećnici (osim
vijećnice Mirjane Maršić) prihvatili predloženo smanjenje naknade za suhe marine. Zatraženo je
od načelnika da se izvrši analiza Odluke o komunalnoj naknadi i za druge poslovne djelatnosti te
da se usporedi odluka sa drugim jedinicama lokalne samouprave. prema čemu i po prema
utvrđenoj potrebi uskladila naša Odluka za sve djelatnosti.
Odluka je usvojena sa jednim suzdržanim glasom (vijećnica Mirjana Maršić).
Općinski načelnik.
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Točka

8.

Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog Interesa za Općinu

Kratko obrazloženje je dao Općinski načelnik koji navodi da se radi o usklađenju Popisa
pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu budući je komunalno društvo Ponikve d.o.o.
podijeljeno na 3 nove tvrtke.
Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave.
Točka

2.

Izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretnina Općine Malinska -

Duba~nica

Obrazloženje prijedloga dao je Općinski načelnik. Navodi da je prijedlog iniciran
dosadašnjom praksom gdje nije bilo mogućnosti odobrenja obročne otplate iako je bilo interesa
za time, te je cilj predloženim izmjenama Odluke olakšati poslovanje sa Općinom. Navodi da bi se
navedena odredba primjenjivala samo na transakcije u ingerenciji Vijeća.
Vijećnik

Anton Spicijarić smatra da navedeno nije potrebno, jer se time produžava rok
plaćanja za sve. Smatra da i sada Vijeće može pojedinačno odlukom odobriti način otplate. U
slučaju obročne otplate ne bi trebalo odobravati upis kupcu u zemljišne knjige.
Po kraćoj raspravi prijedlog Odluke povučen je na doradu.
Točka

10.

IMOVINSKI PREDMETI
1.

Odluka o prihvaćanju ponude za zamjenu/prodaju zemlji~ u k.o. Sveti Anton

Kratko obrazloženje prijedloga dao je Općinski načelnik. Navedenom odlukom, temeljem
rezultata javnog natječaja, prihvaća se ponuda Josipa Pivarića iz Donje Zeline za
zamjenu/prodaju zemljišta za formiranje parcele i formiranje javnih prometnih povrŠina na
području Rova.
Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave.
Točka

11.

Izmjena Odluke o visini plaće Općinskog načelnika I zamjenika Općinskog načelnika

Navodi da se predlaže usklađenje Odluke o visini
plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika sa Zakonom u skladu sa Uputom za
postupanje Ministarstva uprave. Radi se o usklađenju kojim se prava dužnosnika iz radnog
odnosa ograničavaju samo na pravo na plaću i staž osiguranja, te se ukidaju druga prava koja
ostvaruju službenici.
Obrazloženje je dao

Općinski načelnik.

Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave.
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Jotka 12.
Izmjena i dopuna Odluke o koeftdJentima za obračun plaća službenika I namJdtenlka

Predloženom izmjenom Odluke o koeficijentima predlaže se za radno mjesto tajnika
smanjenje koeficijenta za obračun plaće sa 2,72 na 2,58, jer je novom sistematizacijom radnih
mjesta u upravnom odjelu za navedeno za radno mjesto određen uvjet srednje stručne spreme
umjesto dosadašnje više spreme.
Vijećnik Anton Spicijarić dao je prigovor na Odluku i zabrinjava ga povećanje broja
zaposlenih u upravi. Navedeno je bilo vidljivo i pod informacijama načelnika gdje se planira
prijem novih osoba.

U odgovoru na primjedbu dodatno obrazloženje kadrovskih potreba obrazložili su
i Pročelnik. Predloženom Odlukom se ne povećava broj planiranih radnih
mjesta već se usklađuje (smanjuje) bod za postojeće upražnjeno mjesto. Navode je da je planiran
prijem 5 osoba na stručno usavršavanje troškovi kojih se financiraju iz državnog proračuna tako
da navedeno ne predstavlja financijsko opterećenje za Općinu . Primljene osobe će se rasporediti
na sređivanju pisarnice, arhive, komunalne naknade, legalizacije, razreza poreza na kuće za
odmor budući da u svim navedenim odjelima ima velikih zaostataka. Od navedenih 5 osoba 1
osoba na stručnom usavršavanju ustupit će se prema sporazumu Sudu na poslovima obnove
zemljišnih knjiga.
Općinski načelnik

Nastavno na raspravu vijećnik Anton Spicijarić zatražio je
učinku komunalnih reda u od nove godine do danas.

izviješće

o aktivnostima i

Odluka Je usvojena Jednoglasno.

Jotka 13.
PROSTORNO PLANIRANJE
1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Proswrnog plana uređenja Općine Mallnska·Duba~nlca

Kratko obrazloženje dao je Općinski načelnik koji navodi da je temeljem Zaključka Vijeća od 21.
prOSinca 2015. godine izrađen je prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Malinska - Dubašnica.
Odluka Je usvojena Jednoglasno bez rasprave.
2. Odluka o izradi Izmjena I dopuna Urbanlsti&og plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (CP·l)

Kratko obrazloženje prijedloga kao i pod 13.1. dao je Općinski

načelnik.

Odluka Je usvojena jednoglasno bez rasprave.

Jotka 14.
PITANJA VIJEĆNIKA

1.

Vijećn i k Mate Spicijarić dao je primjedbu na provedbu postupka obnove zemljišnih knjiga. U
dosadašnjem poslu promijenjeni su nazivi, odnosno toponimi što je nedopustivo. Zaključeno
je da se Općina nositeljima postupka treba pismeno obratiti sa prigovorom na navedeno
postupanje.
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27. sjednica Op t inskog vl/eta

2.

22 . veljale Z016.

Vijećnik Mate Spicijarić primijetio da je u zadnje vrijeme izgrađeno više objekata sa
jednostrešnim krovom te postavlja pitanje dali je to dozvoljeno. Također, daje primjedbu da
se objekti grade sa limenim krovovima, fasadama i sl. što se ne uklapa u primorski ambijent

Po navedenom će se zatražiti informacije od Ureda za graditeljstvo.
3.

Vijećnik

Mate Spicijarić daje prigovor na dinamiku dogradnje Osnovne škole i sporo
odvijanje posla.

4.

Vijećnik

5.

Vijećnik

Anton Spicijarić informirao se je o načinu financiranja udruga od nove godine do
zaključenja javnog natječaja. Načelnik je odgovorio da do zaključenja natječaja nisu
isplaćivane potpore. Postupak natječaja okončati će se početkom ožujka kada će započeti i
transferi prema udrugama.

6.

Vijećnik

Mate Spicijarić zatražio je informaciju o imenu nove matične škole, na što je dana
informacija kako to još nije određeno te da će se o tome obavijestiti Vijeće.

zatražio je informaciju o načinu izbora Povjerenstva za provedbu
je na zadnjem Vijeću najavljeno da će se u isto imenovati i predstavnici
Vijeća. Načelnik je odgovorio da propisano kako Povjerenstvo imenuje Načelnik. Iako je
zatražio od Vijeća prijedloge, do imenovanja nije zaprimio ni jedan.
Anton

Spicijarić

natječaja budući

7.

Vijećnik

Anton Spicijarić nastavno na zaključak sa prošle sjednice, pita zašto nije ustrojen
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša kao radnog tijela Općinskog vijeća, jer su i na
ovoj sjednici razmatrane teme iz djelokruga ovog Odbora.
Općinski načelnik

se je obvezao dostaviti prijedlog za osnivanje i imenovanje ovog Odbora

do druge sjednice.
8.

U kraćoj raspravi razmotrena tematika otvaranja turističkih zona (kamp, marina) u uvali
Cavlena slijedom iniCijativa koje se razmatraju u Gradu Krku. Općina Malinska-Dubašnica na
svojem području Cavlene nema planiranih sadržaja i interes je da se Cavlena zadrži u
sadašnjem obliku kao zelena zona bez turističkih i drugih sadržaja. Stoga se treba aktivno
uključiti u proces, zauzeti stav i biti aktivan u zaštiti interesa Općine Malinska -Dubašnica.

9.

Vijećnik

Anton Spicijarić zatražio je informaciju dali se je izvršila provjera usklađenosti
prometne studije i prostornog plana. Po navedenom su dali odgovor Općinski načelnik i
Zamjenik načelnika, koji navode da nije izvršena provjera.

Vijećnik

Anton Spicijarić je ujedno zatražio mišljenje o inicijativi stanara iz Samoborske ulice
i ulice Nikole Tesle koji izražavaju nezadovoljstvo predloženim prometnim rješenjem.
Odgovoreno je da se u navedenoj zoni promet neće mijenjati dok se ne riješi spoj ulice Nikole
Tesle i Markata, a tada će se saslušati mišljenje stanara.
Zapisnik sastavio:
Bernard eve'

Sjednica je

Zapisnik sa ispravcima usvojen na sjednici 23.3.2016.
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