REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK
OPĆINSKA NAČELNICA

IZVJEŠĆE OPĆINSKE NAČELNICE
za period siječanj-prosinac 2013. godine

2013. godina obilježena je održavanjem izbora za općinskog načelnika i
članove Općinskog vijeća čime je započelo novo mandatno razdoblje planiranja
i rada na ostvarenju zacrtanih ciljeva u smjeru poboljšanja uvjeta življenja u
našoj lokalnoj zajednici.
U sklopu post-izbornih aktivnosti pripremljen je materijal za konstituirajuću
sjednicu OV. Rad općinske načelnice i JUO ogleda se kroz pripremu materijala
donošenje i provođenje odluka na Općinskom vijeću.
OV u novom sazivu održalo je ukupno pet sjednica.
Na drugoj sjednici donijete odluke o Izmjenama Statuta Općine Vrbnik,
Izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu i osnivanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Vrbnik.
Na trećoj sjednici donijeta je odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o
izvršenju proračuna za 2013.g. kao i svih pratećih Programa u komunalnoj
djelatnosti, djelatnosti na području kulture, društvene brige o djeci i socijalnoj
skrbi. Prihvaćena je odluka o priključenju komunalnih vodnih građevina a
diskutiralo se i zauzeo stav o vremenu prometovanja u pješačkim zonama.
Na četvrtoj je sjednici donijeta Odluka o izmjenama i dopunama proračuna za
2013. g s Programima i dopunjena je Odluka o komunalnom redu.
Prihvaćene su Odluke o izdvajanju komunalnih i uslužnih djelatnosti iz Ponikve
doo i formiranje tri odvojene tvrtke u vlasništvu svih otočnih JLS a sve
sukladno Zakonu o vodama.
Na petoj sjednici OV usvojen je Prijedlog proračuna i Programi za 2014.g,
donijeta Odluka o odabiru ponude za održavanje javne rasvjete, usvojena je
Strategija nulte emisije stakleničkih plinova kao i Smjernice za organizaciju
sustava zaštite i spašavanja za period 2013-2016.g.
S obzirom da načelnica obnaša vlast u kontinuiteu u nastavku ću se osvrnuti na
aktivnosti odrađene tijekom cijele godine.

1. Komunalna infrastruktura

1.1. U prvoj polovici godine rekonstruirana je Vitezićeva ulica.
Postavljena je sva potrebna podzemna infrastruktura ( oborinska i fekalna
odvodnja, zamjenjene vodovodne i elektro cijevi ) kao i opločenje partera.
Postavljen je podizni stupić zbog ograničenja prometa prema trgovima.
Ukupna vrijednost investije iznosila je 1,3 mil kuna uz sufinanciranje dijela
investicije od Hrvatskih voda u iznosu od 186 tis. kn.
1.2. Započeti su radovi na proširenju Vinogradske ulice. Prva faza bit
dovršena početkom 2014. g s obzirom da su radovi stali zbog revizije projekta.
Investiciju u vrijednosti od 1 mil kuna financira ŽUC a Općina sudjeluje s 130
tis. kn. ŽUC uključila je u svoj godišnji plan za 2014.g. nastavak radova na
proširenju ceste prema „Jiru“ što će Općina sufinancirati s 50 tis. kn.
1.3. Na obalnoj cesti Vrbnik-Javna izgrađeni su propusti za vodu s
obzirom da su vodene bujice odnosile dijelove ceste. Radove u vrijednosti od
400 tis. kuna u cjelosti su financirale Hr. vode.
1.4. Adaptirana je škola u Garici i nabavljeni klima uređaji, uređena
zelena površina oko groblja, asfaltiran je dio ulice u centru ( Kozarin )i
izvedene „rigole“ uz puteve gdje su oborinske vode uništavale asfalt. Uređen je
prostor pored škole za dječje igralište za koje se u 2014.g. planiraju nabaviti
igrala.
1.5. Za mrtvačnicu koja je u cjelosti opremljena izvršen je tehnički
prijem, uređen je okoliš i omogućen priključak na elektromrežu.
1.6. U Risiki je asfaltirana ulica (lokacija Risika-kućica) i dio ispred
groblja, rigole uz cestu, nastavljeni radovi na mjesnoj vodovodnoj mreži u
Donjem selu, popravljen jedan rafulin u Sv. Marku, zamjenjena vrata na staroj
školi, postavljena javna rasvjeta u uvali Sv. Marak.
Od ostalih radova na javnim objektima i infrastrukturi izvedeni su slijedeći
zahvati:
- temelji za stupove javne rasvjete u ulici Vrani
- postavljeni usporivači prometa u ulici B. Trinajstić
- saniran pristup knjižnici osnovne škole
- izvršeni arheološki iskopi crkve Sv. Mavra
- uređen i dokumentiran dio partera na utvrdi Gradec
- asfaltiran dio ulice Bočina, sanirana oborinska odvodnja Pod keštel
- izvedena nužna sanacija starog hotela kako bi se osposobio za
održavanje maškaranih zabava
- nabavljene su klupe i postavljena ograda na Vajavini
- izvršeni nužni podvodni radovi na sanaciji sunčališta Zgribnica
- nabavljen razglas za potrebe prezentacija i manjih događanja
- nabavljen jedan PC za radnika zaposlenog bez zasnivanja radnog odnosa
čije troškove u cjelosti pokriva HZZO

-

s Hrvatskim vodama dogovoreno je produbljivanje i čišćenje postojećih
odvodnih kanala u polju, ali zbog kišovitog proljeća isto je dogovoreno
da se odgodi za proljeće 2014. G.

2. Projektna i prostorno planska dokumentacija
2.1. PPU Općine Vrbnik usklađen je s PPU PGŽ i spreman za javno
izlaganje početkom 2014.g.
2.2.Izrađen je projekt sanacije sunčališta Zgribnica koji je uništen uslijed
orkanske bure krajem 2013.g. a natječaj za radove bit će raspisan u veljači
2014. g. PGŽ sufinancira uređenje pomorskog dobra s 110 tis. kuna.
2.3. Izrađena je konzervatorska podloga za potrebe izrade PPU kao i podloga za
opločenje stare jezgre. Oba dokumenta dostavljena su na verifikaciju u
Konzervatorski odjel u Rijeci.
2.4. Naručen je projekt vodoopskrbe više zone Vrbnika koji ćemo nakon
ishodovanja dozvole kandidirati za sufinanciranje iz sredstava EU za
ruralni razvoj.
2.5. U tijeku je izrada projekta sanacije dijela ulice Retec i Namori.
2.6. Uvjet za izradu projekta za nadogradnju dječjeg vrtića jesu i riješeni
imovinsko-pravni odnosi. Podnijete se tužbe za rješavanje istog, nakon
toga potrebno je izraditi geodetsku podlogu pa tek tada naručiti projekat.
2.7. Izrađen je PGP za groblje u Risiki kako bi se isto moglo evidentirati na
postojećoj prostorno-planskoj dokumentaciji.
2.8. Naručena je izrada Projekta razvoja kulturnog turizma, dokumenta koji bi
bio apliciran na EU fondove.
2.9. Zajedno s PGŽ uključili smo se u projekat „Putevima Frankopana“ koji je
Apliciran na EU fondove. U prvoj fazi zatraženo je financiranje izrade
projektne dokumentacije za izgradnju prilaznog puta prema Gracu .

3. Kulturne, obrazovne i ostale aktivnosti
3.1.U dijelu organizacije i financiranja događanja u sezoni 2013.g. Općina se
uključila u aktivnosti manifestacije „Popi i pojedi“ i obilježavanja
svetkovina zaštitnika naselja. Organizirano je kulturno događanje na
Gracu, nastup klape, ljetna glazbena škola, dan iseljenika, škola glagoljice.
U organizaciji VKD Frankopan obilježena je 120- godišnjica tamburaštva u
Vrbniku uz gostovanje tamburaškog orkestra HRT.
3.2. I ove godine sufinancirani su udžbenici za osnovnu i srednju školu a
nastavilo se sa stipendiranjem studenata i sufinanciranjem djece
predškolske dobi u drugim otočnim vrtićima. Donirano je 4.000,00 kn
dječjem vrtiću za nabavu didaktičkog materijala.
3.3. Uključili smo se u aktivnosti Ministarstva turizma ( Hot spot )i
uspostavili pristupnu točku na kupalištu Zgribnica a dogodine ćemo
kandidirati uspostavu novih dviju točaka u luci Vrbnik i Sv. Marek.

3.4. Općina je izradila nove web stranice kako bi informacije o radu u Općini
na kvalitetniji način učinila dostupnima svojim građanima.
3.5. Uz redovno financiranje DVD i JVP dodatno smo financirali opremanje
DVD u iznosu od 80.000,00 kn.
3.6. U organizaciji tvrtke Rea Kvarner uključili smo se u sufinanciranje
aktivnosti „Zelena energija u mom domu“.
3.7. Za uređenje Župne crkve u Vrbniku donirano je 30.000,00 kn i po
10.000,00 kn za Garicu i Risiku.
3.8. Obitelj Sparožić-Medić donirala je u crkvenu zbirku kip Majke Božje a
Općina će za uzvrat ( a na prijedlog Konzervatorskog odjela )restaurirati
posvetne križeve u prizemlju njihove kuće.
S obzirom da je ovo poslovni prostor, križevi će biti dostupni i široj
javnosti.
3.9. Sudski postupak vezan na sređivanje vlasništva bivšeg hotela redovno se
požuruje, problemi su s uručivanjem pismena nasljednicima u inozemstvu.
Posljednji prijedlog sudu odnosi se na postavljanje skrbnika te očekujemo
imenovanje istog.

Načelnica:
Marija Dujmović-Pavan, dipl.oec., v.r.

U Vrbniku, 03. veljače 2014.

