REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK
NAČELNICA

IZVJEŠĆE OPĆINSKE NAČELNICE
za period srpanj-prosinac 2015. godine

1. Komunalna infrastruktura

1.1. U sklopu odobrenog IPA projekta „ Oživljeni kras“ sukcesivno se
predaju izvješća za refundaciju sredstava. Do sada su verificirana dva
izvješća prema dinamici koju određuje zajedničko tijelo za provedbu.
Nastavak radova na postavljanju javne rasvjete očekuje se kada
FZEU raspiše natječaj ali s obzirom na kašnjenje donošenja državnog
proračuna realno je za očekivati da će natječaji biti objavljeni
polovicom 2016.g.
1.2. Krajem godine dovršeni su radovi na podmorskom ispustu u
sklopu sanacije Ul. Braće Trinajstić a lukobran i školjera vraćeni su u
prvobitno stanje. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 4,4 miliona
kuna od čega je općina financirala 2,8 miliona kuna a preostali dio
podmiren je iz sredstava Hrvatskih voda. Sve su situacije do kraja
proračunske godine podmirene u cijelosti.
1.3. U sklopu ENU projekta sanirani su krovovi na staroj školi u
Risiki i Vrbniku, a vanjska ovojnica škole u Garici izvedena je
početkom 2016.g. Ukupna vrijednost radova iznosila je 463 tisuće
kuna od čega je FZEU refundirao 60%.
Pripremljena je projektna dokumentacija za sanaciju krova zgrade
Općine gdje će se također tražiti sudjelovanje Fonda.
U organizaciji udruge „ Moj otok bez azbesta“ prezentirali smo
potrebu zamjene azbestnih krovova na privatnim kućama. Definirani
su kriteriji za dodjelu sredstava i putem oglasnih ploča obaviješteni
su građani na mogućnost potpore kod zamjene azbestnih krovova.
1.4. Na temelju izrađenog projekta sanacije i geotehničkih ispitivanja
na dijelu ulice Retec, Fond za zaštitu okoliša odobrio je Hrvatskim
cestama financiranje sanacije u 100% iznosu ( projektantska
vrijednost 700 tisuća kuna ) uz uvjet da Općina izradi sanacijski
program. Rok završetka radova je 30.09.2016. g. S obzirom na

dugotrajan postupak javne nabave radovi bi se mogli produžiti i na
početak lipnja mjeseca.
1.5. Za vodoopskrbu više zona Vrbnika ishodovana je građevinska
dozvola. Projektantska vrijednost ukupne investicije procijenjena je
na 2 miliona kuna. S Hrvatskim vodama i KD Ponikve dogovoreno je
njihovo sufinanciranje s cca 50% tako da će vodoopskrba biti
realizirana u prvoj polovici 2016. g.
Naručena je projektna dokumentacija za cestu na trasi više zone u
duljini cca 2 km pa planiramo da ćemo istu aplicirati na sredstva
namijenjena ruralnom razvoju kao i projekt vodoopskrbe Risike.
1.6. Krajem 2015. g započeli smo sanaciju dijela kupališta Zgribnica.
Ukupna vrijednost radova iznosi 350 tisuća kuna u čemu nas prati
PGŽ sa 100 tisuća kuna i Ministarstvo turizma sa 116 tisuća kuna.
1.7. U cilju sanacije ribarskih kućica proveli smo postupak
legalizacije i urisa objekata, izradili projekat sanacije i pribavili
suglasnost i uvjete konzervatorskog odijela u Rijeci.
Prva faza sanacije u vrijednosti od 500 tisuća kuna planirana je u
prvoj polovici 2016.g.

2. Projektna i prostorno planska dokumentacija
2.1. Temeljem primjedbi ŽZZPP izvršene su korekcije na PPU Općine
koji je predan krajem godine a početkom 2016. g. dobivena je
suglasnost te je plan poslan na usvajanje u Ministarstvo.
2.2. Projekt ukupnog razvoja Općine dovršen je i usvojen a potreba
izrade strateške procjene utjecaja na okoliš donosit će se po svakom
pojedinom projektu, odnosno ovisno o vrsti zahvata u prostoru.
2.3. Nakon načelne suglasnosti PGŽ izrađen je projekat za dječji vrtić
i predan geodetski projekt na ovjeru u katastar. Nakon ovjere
geodetskog projekta dokumentacija će se proslijediti na odjel
graditeljstva za ishodovanje uvjeta gradnje.
Paralelno s time izrađuje se potrebna dokumentacija za apliciranje
projekta na ruralni razvoj iz sredstava EU.
2.4. Projektna dokumentacija za potrebe revitalizacije stare jezgre je
gotova ali nisu usuglašeni stavovi s Konzervatorskim odjelom u
Rijeci glede opločenja. Naime postoji potreba za iznalaženjem
kompromisnog rješenja u pogledu očuvanja postojećeg opločenja ali

i njegove prilagodbe u cilju tehničke i sigurnosne uporabe hodnih
površina.

3. Kulturne, obrazovne i ostale aktivnosti
Manifestacija „ Popi i pojedi“ koja se tradicionalno odvija kroz turističku
sezonu sufinancirana je u iznosu od 50 tisuća kuna iz sredstava Centra za
brdsko-planinsku poljoprivredu.
U suradnji s PGŽ sufinancirali smo dva nastupa klapa u prostorijama doma.
Financirali smo obilježavanje godišnjice VKD Frankopan. Zalaganjem i
aktivnošću članova ovog društva obogaćuje se kulturni i društveni život naše
zajednice.
Financijski smo potpomogli održavanje ljetne glazbene škole i škole glagoljice.
Sufinancirali smo nabavku udžbenika osmoškolaca i srednjoškolaca, kao i rad
udruga od interesa za opće dobro.
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