REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK

Općinsko vijeće
KLASA:021-06/15-01/08
URBROJ:2142-07-03-15-1
Vrbnik,1.listopada 2015.
Zapisnik sa 13. sjednice
Općinskog vijeća Općine Vrbnik

Sjednica je održana dana 29. rujna 2015. godine u prostorijama općinske vijećnice s
početkom u 19.30 sati.
Sjednici prisustvuju vijećnici: Slavko Zahija, Ivan Juranić, Ivan Volarić, Dragan Zahija,
Dominik Gršković, Ivan Lukarić, Franjo Toljanić, Igor Justić, Matej Polonijo
Sjednici nisu prisustvovali: Josip Brusić i Petar Gršković i zamjenica načelnice Marina
Polonijo-Grdinić
Sjednici prisustvuju: općinska načelnica Marija Dujmović-Pavan, član VMO Vrbnik Vlado
Šušak, predsjednik VMO Risika Silvano Brusić, Alenčica Butković računovodstveno
administrativni referent te Mirjana Polonijo pročelnica Općine Vrbnik-zapisničar
Sjednicu otvara predsjednik Općinskog vijeća Slavko Zahija, konstatira da je nazočno
devet vijećnika te se može pravovaljano donositi odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže usvajanje Dnevnog reda s dopunama kako slijedi
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Pitanja vijećnika
Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za 2015.godini
Prijedlog Odluke o započinjanju postupka o potrebi strateške procjene za Strategiju –
Program ukupnog razvoja Općine Vrbnik 2015. – 2020.
5. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje,
socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
6. Prijedlog - Odluka o darovanju nekretnine za potrebe izgradnje dječjeg vrtića
7. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu
8. Prijedlog - Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području
Općine Vrbnik
9. Prijedlog – Odluka o dozvoljenom prekoračenju dopuštene razine buke na otvorenim
prostorima Općine Vrbnik na kojima se pružaju ugostiteljske usluge
10. Razno
Pod rednim brojem 10. dodaje se Izvješće načelnice za razdoblje siječanj-lipanj 2015., a
točka 10. postaje 11.točka dnevnog reda
Predloženi dnevni red s nadopunom jednoglasno se usvaja.
Ad.1.

Pitanja vijećnika:
1.) G.D.Gršković postavlja pitanje vezano uz II. ponovljenu javnu raspravu – načelnica
odgovara da su primjedbe kod izrađivača plana koji ima obvezu odgovoriti na iste.
2.) G.F.Toljanić konstatira da bi javna rasprava trebala biti transparentna procedura, na
što mu se odgovara da je javna rasprava bila javno objavljena i da su materijali PPU
bili tjedan dana javno dostupni i izloženi u općinskoj vijećnici na koje je svatko
mogao dati primjedbe. JU PGŽ Zavod za prostorno uređenje dao je svoje primjedbe
kad smo mu plan dostavili na mišljenje, s primjedbama smo morali uskladiti plan i
na to se moglo davati primjedbe. Nigdje u proceduri nije zakonska obveza da se
mišljenja dostavljaju vijećnicima ali smo bez obzira na to na upit jednog vijećnika
mišljenje ZZPP dostavili istom.
3.) G.I.Justić postavlja pitanje eksploatacijskog polja Zakojnica – odgovara mu
pročelnica da je isto predviđeno za sanaciju a K zona je predviđena za postavljanje
postrojenja koja bi služila u svrhu sanacije.
4.) G.I.Lukarić pita vezano uz rekonstrukciju Ulice braće Trinajstić u kojem se navodi
da su temelji potpornog zida izgrađeni na nekretnini označenoj kao k.č. 142/1 k.o.
Vrbnik u površini od 144 m² te da u zamjenu traže izmjenu UPU-a na način da im
se dozvoli umanjenje izmicanja građevina od prometnice i ustupanje nekretnine
oznake k.č. 144/3 k.o. Vrbnik u površini od 205 m² koju su dostavili Vrbnički
vrtovi. Načelnica je odgovorila da se nisu očitovali na naš prijedlog da se u UPU
Vrbnika navede da se investitoru koji gradi na području bivše tvornice Vrbenka
dozvoljava gradnja objekata na udaljenosti od 3 m od Ulice braće Trinajstić u cijeloj
dužini potpornog zida već su tražili zamjensku parcelu.
Ad.2.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik jednoglasno usvaja zapisnik sa 12. sjednice Općinskog
vijeća nakon što je g.F.Toljanić konstatirao da je pod AD1.t3. rekao da smo izuzeti iz
projekta sustava kanalizacije Otoka Krka iako smo s 5% učestvovali u izradi dokumentacije
na temelju koje je ishodovana građevinska dozvola. Isti vijećnik pod AD.8. navodi da je
predložio da se donese odluka u kojoj će se regulirati kriteriji po kojima će se odlučivati
koji je projektom o osobitog značenja za gospodarski razvoj Općine Vrbnik. Pod AD9.t. 6.
isti vijećnik navodi da je u diskusiji kao primjer naveo Grad Krk.
Ad.3.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Vrbnik za 2015. čiji sastavni dio čine:
- Bilješke uz obračun proračuna
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz stavka 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za
razdoblje siječanj-lipanj 2015. u Općini Vrbnik
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
st.1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj-lipanj
2015. u Općini Vrbnik
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-lipanja
2015.godine
- Odluku o izvršenju Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci,
športa i socijalne skrbi za razdoblje siječanj-lipanj 2015.g.u Općini Vrbnik
te ga usvojilo sa 8 glasova ZA i jednim suzdržanim nakon diskusije u kojoj su učestvovali:
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-

G.I.Lukarić postavio je pitanje probijanja pojedinih stavki Proračuna na koje mu je
odgovorila gđa.A.Butković, pojasnila je da se sudskom nagodbom kompenzirao
komunalni doprinos sa vrijednošću nekretnina kojima je prošla nerazvrstana cesta
za Potovošće za Milovčiće, rekonstrukcija ulice Braće Trinajstić zatvorena je
viškom prihoda nad rashodima rebalansom. G.I.Justić postavio je pitanje zašto je
nenaplaćeno 1 milino komunalnog doprinosa na što mu je odgovorila gđa. A.
Butković da je to komunalni doprinos za legalizirane objekte koji temeljem zakona
mogu plaćati u ratama godinu dana od dana uručenja rješenja.

Ad.4.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o započinjanju postupka o
potrebi strateške procjene za Strategiju – Program ukupnog razvoja Općine Vrbnik 20152020. te je jednoglasno usvaja.
Ad.5.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o izboru predsjednika i
članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu te je usvaja sa 8
glasova ZA i jednim suzdržanim. Za predsjednicu imenovana je Alenčica Butković, za
članove Dragan Kirinčić i Igor Justić.
Ad.6.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik jednoglasno je usvojilo Prijedlog Odluke o darovanju dijela
nekretnine oznake k.č. 536 k.o. Vrbnik pašnjak u naravi školsko dvorište, površine 678 m²
za potrebe izgradnje dječjeg vrtića Osnovnoj školi F.K.Frankopan.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik, razmatrajući prijedlog Odluke o darovanju nekretnina za
potrebe rekonstrukcije osnovne škole i izgradnje dječjeg vrtića razmotrilo je i problematiku
nepropisnog parkiranja na školskom igralištu, te donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Općina Vrbnik školi je darovala nekretnine na kojima je izgrađena škola, dvorište i
igralište, tj. nadoknadila je stvarne vlasnike istih, te zato smatra da navedena površina ne
može služiti u svrhu parkiranja već je prvenstveno namijenjena školskoj djeci. Zato se od
škole traži da popravi vrata na ulazu u dvorište te se prema namjenski darovanoj nekretnini
odnosi pažnjom dobrog gospodara i spriječi parkiranje na istom.
Ove godine u obilježavanje – iscrtavanje igrališta uložilo se 6.250,00 kuna. Javno
parkiralište za automobile nalazi se u neposrednoj blizini škole i vrtića te nema potrebe
parkiranja na školskom igralištu.
Ad.7.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o radnom vremenu u
ugostiteljstvu, te je jednoglasno usvaja.
Ad.8.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o privremenoj zabrani
izvođenja građevinskih radova na području Općine Vrbnik te je JEDNOGLASNO usvaja.
Ad.9.
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1.) Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmotrilo je prijedlog Odluke o dozvoljenom
prekoračenju dopuštene razine buke na otvorenim prostorima Općine Vrbnik na
kojima se pružaju ugostiteljske usluge te se s 8 glasova ZA i jednim suzdržanim
usvaja prijedlog da se u članku 2. i 3. „do 24.00 sata“ mijenja u „do 02,00 sata“.
Ad.10.
Općinskom vijeću Općine Vrbnik općinska načelnica dostavila je pismeno Izvješće za
period siječanj-lipanj 2015.g te ga i usmeno obrazložila. Vijećnike je zanimalo zatvaranje
financijske konstrukcije rekonstrukcije ulice Braće Trinajstić na što je pojasnila da su
rekonstrukciju vodovoda financirale Ponikve voda d.o.o., fekalnu kanalizaciju Hrvatske
vode a Općina ostatak. Pri okončanju radova i konačnom obračunu definirat će se ukupna
vrijednost investicije i učešće svakog sudionika pojedinačno.

Sjednica je završila u 21,40 sata
Zapisničar:
Mirjana Polonijo, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Slavko Zahija, v.r.
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