
 
 

ZAPISNIK 

s 2. sjednice Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane 9. listopada 2013. godine 
u Velikoj vijećnici Općine Malinska-Dubašnica s početkom u 9.00 sati. 

 

Sjednici su nazočili: 

1. Darijo Vasilić – gradonačelnik Grada Krka 
2. Robert Anton Kraljić – načelnik Općine Malinska-Dubašnica  
3. Mirela Ahmetović – načelnik Općine Omišalj 
4. Marija Dujmović-Pavan – načelnica Općine Vrbnik 
5. Toni Juranić – načelnik Općine Baška 
6. Marinko Žic – načelnik Općine Punat 
7. Neven Komadina – načelnik Općine Dobrinj 

 

Robert Anton Kraljić, kao domaćin sjednice pozdravio je prisutne i predložio da Darijo 
Vasilić predsjeda koordinacijama do kraja ove godine, a da od 2014. godine predsjedatelj uvijek 
bude načelnik domaćin. Svi prisutni slažu se s navedenim. Darijo Vasilić predlaže da se ubuduće 
Koordinacije održavaju jednom mjesečno i to svaku srijedu sredinom mjeseca, ovisno o dogovoru. 
Svi prisutni se slažu s prijedlogom te je usuglašeno da iduća koordinacija bude 20. studenog 2013. 
godine u Omišlju. 

Z A K LJ U Č A K 

1. Koordinacije će se održavati srijedom u sredini mjeseca. Prema dogovoru,  to će biti druga ili 
treća srijeda u mjesecu. Iduća Koordinacija održati će se 20. studenog 2013. godine u 
Omišlju. 

2. Do kraja ove godine Koordinacijama će predsjedavati Darijo Vasilić, a od 2014. godine 
predsjedavatelj Koordinacije biti će načelnik domaćin. 

 

Utvrđen je dnevni red s nadopunama kako slijedi: 

1. Ponuda tvrtke Okorak d.o.o. za podizanje kompetentnosti i certificiranje LAG-a te priprema 
JLS-a otoka Krka za natječaje fondova EU. 

2. Turistička zajednica otoka Krka; informacija o provedenom natječaju za izbor direktora. 
3. Zračna luka Rijeka; suradnja na realizaciji razvojnih programa. 
4. Marina Punat d.o.o.; prigovor na postupanje Ponikve d.o.o. u postupku ishođenja lokacijske 

dozvole za rekonstrukciju gatova unutar akvatorija luke nautičkog turizma „Marina Punat“. 
5. Poljoprivredna zadruga Otok Krk; projekt izgradnje klaonice i sirane. 
6. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; ponuda za izradu specifikacije za oznaku 

zemljopisnog porijekla ili oznaku izvornosti za Krčki sir. 
7. Inicijativa GP Krk-a za izgradnju postrojenja za preradu građevinskog otpadnog materijala. 

 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A  

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  

K O O R D I N A C I J A  G R A D A  K R K A   
I  O P Ć I N A  O T O K A  K R K A  
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8. HAK, Auto klub Krk; podrška JLS-a otoka Krka u obavljanju djelatnosti SPI službe. 
9. Neformalna skupina mladih Punat; sufinanciranje projekta „Mladi za mlade“. 
10. Akademik Petar Strčić; sufinanciranje ugovornog radnog odnosa u Akademijinu Zavodu za 

povijesne i društvene odnose Rijeka. 
11. Tamburaški sastav Boduli; prijedlog da se nerealizirani ugovoreni nastup u New Yorku za 

iseljenike, zamjeni s nastupima po svim JLS-ima na otoku Krku. 
12. Crveni križ PGŽ-a; donacija za prijenosne ležajeve za KBC Rijeka. 
13. Poslovna zona Rijeka d.o.o.; projekt „Zdrav za pet“ u šk. god. 2013./14. 
14. Autotrans d.o.o.; sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. 
15. Institut za etnologiju i folkloristiku; sufinanciranje „Izabranih djela“ Nikole B. Rožina. 
16. Naklada Kvarner; sufinanciranje knjige „Otok Krk i domovinski rat, neispričana povijest“. 
17. Klinika za psihijatriju KBC-a „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu; podrška Klubu liječenih 

ovisnika otoka Krka „Gromače“. 
18. Općina Malinska-Dubašnica; Komunalna naknada objekata koji nisu u funkciji 
19. Zrakoplovni klub „Krk“; Sufinanciranje programa udruge 
20. Prijedlog za sufinanciranje knjige „Antologija pjesništva otoka Krka“ prof. dr. sc. Katice 

Ivanišević 
21. Odvjetnici otoka Krka: Inicijativa za zadržavanje Općinskog suda u Krku 
22. Gradska knjižnica Rijeka; Modeli osiguranja knjižničnih usluga stanovnicima općina otoka 

Krka  
23. Visoki troškovi financiranja izborne nastave OŠ „Fran Krsto Frankopan“ 
24. Projekt - solarna elektrana na području Općine Baška 

 

 

Točka 1. 

Ponuda tvrtke Okorak d.o.o. za podizanje kompetentnosti i certificiranje LAG-a te  priprema JLS-a 
otoka Krka za natječaje fondova EU. 

 
Darijo Vasilić ukratko iznosi informacije o ponudama tvrtke Okorak d.o.o. koje su dostavljene svim 
JLS otoka Krka. Također ističe kako će Grad Krk financirati samo onaj dio projekta koji se odnosi 
na zajedničku otočnu situaciju, tj. dio ponude koji se odnosi na izradu strategije te certificiranje 
LAG-a. Priključuje se Marinko Žic te govori kako će se Punat uključiti po pitanju LAG-a, međutim 
smatra kako ponuda tvrtke Okorak nije dovoljno detaljna. Smatra kako je edukacija kadrova 
potrebna, posebno dio koji se odnosi na izradu studija predizvodljivosti i cost benefit analiza 
projekata. Raspravi se priključuje Mirela Ahmetović koja se također slaže s aktiviranjem LAG-a 
„Bjeloglavi sup“. Smatra da strategija zahtjeva doradu te da joj je trebalo posvetiti više vremena. 
Svi čelnici JLS otoka Krka suglasni su da će prihvatiti dio ponude koji se odnosi na aktivaciju i 
certificiranje LAG-a. Neven Komadina smatra kako Okorak ima veliku prolaznost projekata te da 
ima dobre reference. Smatra kako je trenutno najbitnije da se ostvari certificiranje LAG-a te da će 
se kasnije prilagoditi strategija. Svi nazočni se slažu da se od tvrtke Okorak traži ponuda za 
formiranje i certificiranje LAG-a te izradu strategije. Po pitanju eventualnih ostalih suradnji 
Okoraka s pojedinim Općinama, svaka će Općina tražiti ponude za sebe pojedinačno.  
 
Darijo Vasilić napominje kako se sada javlja problem kod koordinacije LAG-a. Do sada je te 
poslove obavljao profesionalni tajnik udruge „Drobnica“, kojega je financirao Grad Krk. Međutim, 
od 2014. godine Grad Krk više ne može financijski pratiti tajnika „Drobnice“ te se sada javlja 
problem obavljanja poslova u udruzi Drobnica i u LAG-u. Predlaže  da se tajnika Drobnice od 1. 
siječnja 2014. zaposli na radnom mjestu tajnika LAG-a i da sve JLS otoka Krka u tome sudjeluju. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donosi se sljedeći: 
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ZAKLJUČAK: 

1. Odgovoriti tvrtki Okorak d.o.o. u vezi ponude  te tražiti da se izdvoji dio koji se odnosi na:  

a) strategiju, certificiranje LAG-a 

b) u ponudu uključiti i operativno-tehničke poslove koje trenutno obavlja tajnik udruge 
„Drobnica“. 

2. Svaka će JLS otoka Krka pojedinačno odrediti koji je dio ponude tvrtke Okorak zanima te 
sukladno s time samostalno surađivati sa Okorakom. 

 

Točka 2. 

Turistička zajednica otoka Krka; informacija o provedenom natječaju za izbor direktora. 
 

Darijo Vasilić iznosi informacije o provedenom natječaju te opisuje tijek natječajnog postupka. 
Navodi kako je bilo pet kandidatura za navedeni posao te kako su svi kandidati zadovoljili 
natječajne uvjete, nakon čega su svi upućeni na testiranje koje se održava 9.10.2013. u OŠ Fran 
Krsto Frankopan Krk. Testiranje se odvija iz stranog jezika te informatike. Nakon kraće rasprave u 
kojoj su sudjelovali svi prisutni donesen je sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK: 

Svi nazočni primili su na znanje informaciju o provedenom natječaju za direktora TZ otoka Krka i 
o proceduri koja će slijediti. 

 

Točka 3. 

Zračna luka Rijeka; suradnja na realizaciji razvojnih programa. 
 
Toni Juranić, načelnik Općine Baška navodi kako ima saznanja da određene Općine nisu 
sudjelovale u sufinanciranju letova, te da je nastalu razliku podmirila Turistička zajednica 
Kvarnera. Predlaže da se kontaktira direktora Zračne luke Rijeka, Tomislava Palalića, te da ga se 
zamoli da za iduću Koordinaciju pripremi tablicu s podacima iz kojih je vidljivo koliko je koja JLS 
uplatila za program sufinanciranja letova. Svi nazočni prihvaćaju prijedlog te se donosi sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK: 

Moli se direktor Zračne luke Rijeka Tomislav Palalić da za iduću Koordinaciju pripremi podatke o 
sufinanciranju avio prijevoza tijekom 2013. godine te da dostavi planove ulaganja vezano za 
sudjelovanje države u razvojnim projektima aerodroma, i usporedne količine prometa za 2012. i 
2013. godinu. 

 

 

Točka 4. 

Marina Punat d.o.o.; prigovor na postupanje Ponikve d.o.o. u postupku ishođenja lokacijske 
dozvole za rekonstrukciju gatova unutar akvatorija luke nautičkog turizma „Marina Punat“. 

 

Darijo Vasilić objašnjava kako Marina Punat nastoji ishoditi dokumentaciju za rekonstrukciju 
gatova Marine te da su oni po građevinskoj dozvoli koju im je izdao Ured za graditeljstvo PGŽ u 
Krku realizirali jedan dio projekta. Međutim, ta građevinska i lokacijska dozvola stavljene su van 
snage budući da ih je izdalo nenadležno tijelo. Za takve objekte infrastrukture lokacijsku i 
građevinsku dozvolu treba izdati Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, a ne Ured za 
graditeljstvo. Darijo Vasilić nastavlja kako se trenutno vodi novi postupak za građevinsku i 
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lokacijsku dozvolu; lokacijska je već od Ministarstva izdana i sad se radi na postupku ishođenja 
potvrde glavnog projekta. Ponikve d.o.o. kao isporučitelj javnih usluga pri ishođenju potvrde 
glavnog projekta treba dati suglasnost za vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje. Ministarstvo je 
obaviješteno da Ponikve ne može dati pozitivnu suglasnost na priključenje objekta na vodu i 
kanalizaciju iz razloga što je u saznanju da Grad Krk, kao jedan od vlasnika Ponikve d.o.o., protiv 
lokacijske dozvole koju je izdalo Ministarstvo vodi upravni spor. Na taj je dopis Marina Punat 
reagirala te poslala mišljenje svim JLS Otoka Krka smatrajući da je ponašanje direktora 
neprofesionalno i protuzakonito te od njih traži da se kao vlasnici i osnivači tvrtke Ponikve o tome 
očituju. Marinko Žic ističe kako je direktor Ponikve u početku, pri izdavanju lokacijske dozvole 
kada je izdana od nenadležnog tijela dao svoju suglasnost. Navodi kako Marina zapošljava oko 400 
radnika te smatra kako bi se trebale poticati ovakve investicije. Još se spominje kako bi ne 
dobivanje građevinske dozvole više koštalo Marinu, nego što je koštala već izvršena prva faza 
izgradnje. Marija Dujmović Pavan mišljenja je da se ova diskusija treba voditi na skupštini 
Ponikve, te da ovo nije tema za Koordinaciju. Mirela Ahmetović smatra da je direktor Ponikve 
trebao informirati svoje vlasnike o takvoj odluci. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi 
prisutni, donosi se sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK: 

Direktor Ponikve d.o.o. dužan je zatražiti prethodno mišljenje skupštine kod svih odbijanja ili 
davanja suglasnosti za projekte koji  su od strateškog interesa lokalne samouprave. 
 
 

Točka 5. 

Poljoprivredna zadruga Otok Krk; projekt izgradnje klaonice i sirane. 

 
Darijo Vasilić ističe kako ulaskom Republike Hrvatske u EU Otok Krk više nema uvjeta za ozbiljnu 
proizvodnju janjetine i sira budući da nema klaonice i sirane. Predlažu se dvije mogućnosti koje se 
tiču izgradnje klaonice i sirane. Jedna je mogućnost da se klaonica izgradi u jednoj od JLS otoka 
Krka u poslovnoj zoni, dok se druga opcija odnosi na pretvaranje postojećeg zatvorenog 
proizvodnog pogona tvrtke „Krajani d.o.o.“ u klaonicu i siranu. Gradonačelnik Grada Krka, Darijo 
Vasilić prilaže studiju gdje će je vidljiva vrijednost investicije pretvaranja proizvodnog pogona 
„Krajani“ u siranu i klaonicu. Ukupna vrijednost investicije bila bi 164.979,00 EUR za pretvaranje 
pogona + 1.400.000,00 EUR za otkup pogona. U raspravi koja je uslijedila utvrđeno je da je za prvu 
opciju (izgradnju nove klaonice) prikladno zemljište “Sv. Petar“ u vlasništvu Grada Krka u 
poslovnoj zoni, veličine 10.000,00 m2, te da Grad Krk po urbanističkom planu ima uvjete za 
izgradnju klaonice i sirane. Grad je spreman kroz pravo građenja zemljište staviti u funkciju 
klaonice i sirane. Zemljište bi ostalo gradsko, a zadruga bi imala pravo građenja na dogovoreni 
broj godina. Ova varijanta još nije detaljno financijski razrađena. Darijo Vasilić prezentira e-mail 
koji mu je uputila ravnateljica PZ Otok Krk Iva Radošević u kojem se okvirno spominje vrijednost 
investicije izgradnje novog pogona klaonice u vrijednosti od 1.000.000,00 EUR. Međutim, svi 
prisutni se slažu kako bi trebalo detaljnije financijski analizirati ovu opciju te kako trenutno nije 
prikazano dovoljno parametara. Marija Dujmović Pavan predlaže da se ovakav projekt treba 
kandidirati za financiranje putem EU fondova. Robert Anton Kraljić ukazuje na mogućnost već 
gotovog objekta „Krajani“ i štetu propadanja takvih neiskorištenih pogona. Svi nazočni se slažu da 
je ovo strateški bitan projekt za Otok Krk. Spominju se mogućnosti financiranja samog projekta, te 
kako postoji mogućnost da se od Županije dobiju sredstva za izradu projektne dokumentacije, a 
eventualno kasnije iz EU fondova i sredstva za financiranje same izgradnje. Utvrđeno je da ukoliko 
bi se odabrala opcija „Krajani“ da bi se teško dobila sredstva iz EU fondova budući da se radi o 
rekonstrukciji postojećeg pogona, te da bi se kroz EU fondove lakše financirala nova zgrada na 
lokaciji Sv.Petar. 
  
Koordinacija donosi: 
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ZAKLJUČAK: 

Svi načelnici JLS otoka Krka ocjenjuju nužnim izgradnju klaonice na području otoka Krka. U vezi 
sa navedenim PZ otoka Krka treba intenzivirati sve pripreme u smislu ishođenja dokumentacije i 
pripreme za financiranje iz EU fondova. Također, vezano za odabir lokacije „Krajani“ ili „Sv. 
Petar“ Krk, PZ otoka Krka treba napraviti ekonomsku analizu jedne i druge lokacije koju će 
dostaviti na sljedeću sjednicu Koordinacije.  

 
Točka 6. 

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; ponuda za izradu specifikacije za oznaku 
zemljopisnog porijekla ili oznaku izvornosti za Krčki sir. 

 

Točku otvara Darijo Vasilić te napominje kako su oznake izvornosti iznimno bitna stvar za 
budućnost očuvanja autohtonog proizvoda. Spominje kako na Otoku postoji jedan zaštićen 
proizvod zaštićenog zemljopisnog podrijetla, pršut te kako se javlja inicijativa da se zaštiti krčki 
sir. Spominje se i ideja zaštite izvornosti šurlica i slastice presnac. Nadalje, prezentira se ponuda 
Nataše Mikulac sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja bi za zaštitu izvornosti 
krčkog sira iznosila 36.000,00 kn. Marija Dujmović-Pavan predlaže da svaka JLS Otoka sudjeluje u 
plaćanju navedenog iznosu sukladno s brojem grla ovaca u svakoj JLS otoka Krka. Svi prisutni se 
slažu s prijedlogom te se donosi sljedeći: 

 
ZAKLJUČAK: 

Prihvaća se ponuda Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za oznaku izvornosti i 
zemljopisnog podrijetla za krčki sir. Vezano za financiranje od 36.000,00 kn, sve JLS otoka Krka će 
s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu potpisati ugovor u kojem će se kriterij 
financiranja svesti na broj grla ovaca u svakoj pojedinoj JLS otoka Krka. 

 

Točka 7. 

Inicijativa GP Krk-a za izgradnju postrojenja za preradu građevinskog otpadnog materijala. 
 
Prezentirana je ponuda tvrtke GP Krk d.d. koja je izrazila želju da s jedinicama lokalne uprave i 
samouprave otoka Krka sklopi ugovore u vezi izgradnje postrojenja za zbrinjavanje građevinskog 
otpadnog materijala te prerade istog. Ističu da su spremni obavljati posao na najvišoj EU razini, te 
kako su prikupljali iskustva Švicarskoj od tamošnjih tvrtki. Također, GP Krk d.d. poziva sve čelnike 
JLS otoka Krka da osobno prisustvuju obilasku takvih postrojenja u Švicarskoj. Svi prisutni 
podržavaju inicijativu za izgradnju postrojenja te smatraju da je svakako otoku Krku potrebno 
takvo rješenje kako bi se otklonili problemi građevinskog otpadnog materijala.  
 
Koordinacija donosi sljedeći: 

 
ZAKLJUČAK: 

1. Podržava se inicijativa poduzeća GP Krk d.d. da se na području otoka Krka izgradi postrojenje 
za preradu građevinskog otpadnog materijala  

2. Ocjenjuje se nužnim da se uz izgradnju postrojenja organizira i mreža sabirnih mjesta  koje 
su dužne osigurati JLS otoka Krka 

3. Prihvaća se poziv tvrtke GP Krk d.d. na obilazak postrojenja za preradu građevinskog 
otpadnog materijala u Švicarskoj. 
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Točka 8. 

HAK, Auto klub Krk; podrška JLS-a otoka Krka u obavljanju djelatnosti SPI službe. 
 

U raspravi je načelno iskazano kako bi Auto klub Krk trebao imati prednost u smislu nadležnosti 
odnosu na HAK na području otoka Krka. Nakon rasprave Koordinacija donosi sljedeći: 

 
ZAKLJUČAK: 

1. Načelnici JLS nisu u mogućnosti sufinancirati troškove u obavljanju djelatnosti SPI službe 
Auto kluba Krk. 

2. Daje se podrška Auto klubu Krk u smislu da na području otoka Krka ima veću nadležnost i da 
u potpunosti preuzme SPI službu. 
 
 

Točka 9. 

Neformalna skupina mladih Punat; sufinanciranje projekta „Mladi za mlade“. 
 

Marinko Žic kao predlagatelj točke ukratko prezentira projekt „Mladi za mlade“. Nakon rasprave 
Koordinacija donosi: 

 
ZAKLJUČAK: 

Preporuča se svakoj pojedinoj JLS otoka Krka da u skladu sa svojim mogućnostima sufinancira 
projekt. 

 

Točka 10. 

Akademik Petar Strčić; sufinanciranje ugovornog radnog odnosa u Akademijinu Zavodu za 
povijesne i društvene odnose Rijeka. 

 
Akademik dr. sc. Petar Strčić predlaže svim JLS otoka Krka da razmotre mogućnost sufinanciranja 
ugovornog radnog odnosa za Danijela Cikovića koji je trenutno na doktorskom studiju povijesti 
umjetnosti Sveučilišta u Zadru. 
 

ZAKLJUČAK: 

Koordinacija podržava ovakvu inicijativu, ali nije u financijskoj mogućnosti sudjelovati u 
sufinanciranju ugovornog radnog odnosa Danijela Cikovića u Akademijinu Zavodu za povijesne i 
društvene odnose Rijeka. 

 

Točka 11. 

Tamburaški sastav Boduli: prijedlog da se nerealizirani ugovoreni nastup u New Yorku za 
iseljenike, zamjeni s nastupima po svim JLS-ima na otoku Krku. 

 
Darijo Vasilić ukratko prezentira prijedlog tamburaškog sastava Boduli. Sve JLS otoka Krka platile 
su tamburaškom sastavu Boduli održavanje koncerta u Americi, no zbog problema pri izdavanju 
viza koncert nije mogao biti održan. Budući da je dio novca već potrošen na pokušaj izdavanja 
viza, tamburaški sastav Boduli ponudio je održavanje jednog nastupa u svakoj JLS otoka Krka. 
 

ZAKLJUČAK: 

Prihvaća se prijedlog tamburaškog sastava Boduli na način da se sredstva uplaćena za koncerte 
u Sjedinjenim Američkim Državama realiziraju tako da se održi po jedan nastup u svakoj JLS 
otoka Krka tijekom 2013. ili 2014. godine. 
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Točka 12. 

Crveni križ PGŽ-a; donacija za prijenosne ležajeve za KBC Rijeka 

 

Nakon kraće rasprave donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK: 

Preporuča se svim JLS otoka Krka da po svojim mogućnostima sudjeluju u donacijama. 

 

Točka 13. 

Poslovna zona Rijeka d.o.o.; projekt „Zdrav za pet“ u šk. god. 2013./14. 

 

Koordinacija donosi: 

ZAKLJUČAK: 

Primljen je na znanje izvještaj o provedenim aktivnostima projekta „Zdrav za pet“ za Primorsko-
goransku Županiju u školskoj godini 2013./14. 
 

Točka 14. 

Autotrans d.o.o.; sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. 

 

Nakon rasprave Koordinacija donosi: 

ZAKLJUČAK: 

Sve JLS otoka Krka nastavljaju sudjelovati u sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola kao i 
u protekloj godini. 

 

Točka 15. 

Institut za etnologiju i folkloristiku; sufinanciranje „Izabranih djela“ Nikole B. Rožina. 

 

Koordinacija donosi: 

 

ZAKLJUČAK: 

Primljena na znanje informacija o izdavanju knjige „Izabrana djela“ Nikole B. Rožina. 

 

 

Točka 16. 

Naklada Kvarner; sufinanciranje knjige „Otok Krk i domovinski rat, neispričana povijest“. 

 
Željko Drinjak moli za pomoć pri sufinanciranju knjige „Otok Krk i domovinski rat, neispričana 
povijest“, ali nije spreman da rukopis prolazi kroz javnu raspravu. Koordinacija predlaže da se 
knjiga prethodno prezentira Udruzi veterana domovinskog rata otoka Krka i donosi sljedeći: 

ZAKLJUČAK: 

1. Očekuje se podrška Udruge veterana domovinskog rata otoka Krka, na temelju koje će 
Koordinacija zauzeti konačan stav o sufinanciranju izdavanja knjige. 
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2. Koordinacija moli da se definira cijena knjige po primjerku kako bi se moglo odlučiti koliko će 
primjeraka otkupiti svaka pojedina JLS otoka Krka. 

 

Točka 17. 

Klinika za psihijatriju KBC-a „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu; podrška Klubu liječenih ovisnika 
otoka Krka „Gromače“. 

 

Darijo Vasilić smatra kako bi ovakva institucija trebala biti u sustavu javnog zdravstva, međutim 
trenutno to nije tako. Grad Krk je Klubu liječenih ovisnika otoka Krka „Gromače“ osigurao prostor 
od 50 m2 te ih sufinancira sa 20.000,00 kn godišnje. Nakon kraće rasprave koja je uslijedila donosi 
se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK: 

Podržava se rad udruge Gromače te se predlaže da svaka JLS u sufinanciranju sudjeluje prema 
svojim mogućnostima, uzimajući u obzir važnu ulogu koju udruga ima u liječenju ovisnosti na 
otoku Krku. 

 

Točka 18. 

Općina Malinska-Dubašnica; Komunalna naknada objekata koji nisu u funkciji.  

Robert Anton Kraljić kao predlagatelj ove točke napominje kako Općina Malinska-Dubašnica ima 
problem gospodarskih subjekata koji u vlasništvu imaju objekte izvan funkcije te za to ne plaćaju 
komunalnu naknadu. Izložio je Koordinaciji prijedlog za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnom 
gospodarstvu kako bi se u obvezu plaćanja komunalne naknade obuhvatili i takvi objekti. Neven 
Komadina, načelnik Općine Dobrinj predlaže da se u prijedlogu trebaju obuhvatiti i nekorišteni 
objekti stambene namjene. Nakon kraće rasprave u koju su svi nazočni bili uključeni, donosi se 
sljedeći: 

ZAKLJUČAK: 

Čelnici JLS otoka Krka su upoznati s inicijativom Općine Malinska-Dubašnica za pokretanje 
postupaka izmjene i dopune Zakona o komunalnom gospodarstvu te će se sve JLS otoka Krka 
priključiti navedenoj inicijativi kada se detaljnije analiziraju prijedlozi za promjenu Zakona. 

 

 Točka 19. 

Zrakoplovni klub Krk; Sufinanciranje programa udruge. 

 
Nakon kraće rasprave Koordinacija donosi sljedeći:  

 

ZAKLJUČAK: 

Koordinacija upućuje Zrakoplovni klub „Krk“ da se javi na godišnji javni natječaj za 
sufinanciranje udruga u jedinicama lokalne samouprave. 

 

Točka 20. 

Prijedlog za sufinanciranje knjige „Antologija pjesništva otoka Krka“  

prof. dr. sc. Katice Ivanišević 

 
Nakon rasprave Koordinacija donosi sljedeći:  
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ZAKLJUČAK: 

Koordinacija podržava izdavanje knjige „Antologija pjesništva otoka Krka“. Pojedina će  JLS otoka 
Krka sudjelovat će u sufinanciranju na sljedeći način: 

Općina Omišalj 20.000,00 kn 

Općina Dobrinj 5.000,00 kn 

Grad Krk 4.000,00 kn 

Općina Punat 4.000,00 kn 

Općina Vrbnik 4.000,00 kn 

Općina Baška 4.000,00 kn 

Općina Malinska-Dubašnica 4.000,00 kn 

 

 

Točka 21. 

Odvjetnici otoka Krka: Inicijativa za zadržavanje Općinskog suda u Krku 

 

Nakon kraće rasprave Koordinacija donosi sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK: 

Čelnici JLS Otoka Krka podržavanju pismo odvjetnika otoka Krka te će, nakon utvrđivanja postoje 
li ozbiljne namjere Ministarstva pravosuđa za drugačije organiziranje Općinskih sudova u 
Primorsko-goranskoj županiji, poduzeti određene korake u smislu da se zadrži autonomija 
krčkog suda. 

 

Točka 22. 

Gradska knjižnica Rijeka; Modeli osiguranja knjižničnih usluga stanovnicima općina otoka Krka  

 

Nakon kraće rasprave Koordinacija donosi sljedeći: 

ZAKLJUČAK: 

Pozivaju se predstavnici Gradske knjižnice Rijeka na sljedeću Koordinaciju kako bi prezentirali 
svoj program. 

 

Točka 23. 

Visoki troškovi financiranja izborne nastave OŠ „Fran Krsto Frankopan“ 

Neven Komadina, predlagatelj ove točke, ističe kako su sredstva koje Općine izdvajaju za 
održavanje izborne nastave velika te smatra da su troškovi neopravdano visoki. Nakon rasprave 
koja je uslijedila donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK: 

Načelnici JLS otoka Krka slažu se kako su troškovi financiranja izborne nastave visoki te kako se 
treba pronaći adekvatno rješenje kako bi se ti troškovi smanjili, a zadržala kvaliteta edukacije te 
kako bi se u financiranje uključili  Primorsko-goranska županija i Ministarstvo.  

 

Točka 24. 

Projekt - solarna elektrana na području Općine Baška 
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Predlagatelj točke, Toni Juranić, ukratko je prezentirao projekt izgradnje solarne elektrane od 
5MW na području Općine Baška. Naglašava kako bi 5MW bilo dovoljno za opskrbljivanje čitave 
Baške u vrhuncu turističke sezone. Opisuje financijske aspekte projekta te kako bi u prosjeku 
nakon 7 godina u potpunosti isplatio kompletnu investiciju. 

 

ZAKLJUČAK: 

Svi su načelnici upoznati s inicijativom Općine Baška za izgradnju solarne elektrane. 

 

 
Sjednica je završena u 15,05 sati. 
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