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Zapisnik sa 2. sjednice
Općinskog vijeća Općine Vrbnik

Sjednica je održana dana 03. srpnja 2013. godine u prostorijama općinske vijećnice s početkom u
20.30 sati.
Sjednici prisustvuju vijećnici: Slavko Zahija, Ivan Juranić, Ivan Volarić, Dragan Zahija, Dominik
Gršković, Josip Brusić, Franjo Toljanić, Ivan Lukarić, Petar Gršković, Matej Polonijo i Igor Justić
Sjednici nisu prisustvovali: Sjednici prisustvuju: općinska načelnica Marija Dujmović-Pavan, zamjenica načelnice Marina
Polonijo-Grdinić, predsjednik VMO Vrbnik Marko Soldatić, predsjednik VMO Risika Silvano Brusić,
te Mirjana Polonijo pročelnica Općine Vrbnik-zapisničar
Sjednicu otvara predsjednik Općinskog vijeća Slavko Zahija, konstatira da je nazočno jedanaest
(11) vijećnika te se može pravovaljano donositi odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže usvajanje Dnevnog reda s nadopunama kako slijedi
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Pitanja vijećnika
Verifikacija Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća
Prijedlog III.Izmjena i dopuna Statuta Općine Vrbnik
Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine
Vrbnik
5. Prijedlog Zaključka o ograničenju prometana pješačkim zonama općine Vrbnik
6. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju izrade I.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
UPU-1 Vrbnik-Na1
7. Prijedlog Odluke o osnivanju stožera zaštite i spašavanja Općine Vrbnik
8. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u skupštinu Ponikve d.o.o. Krk
9. Razno
Predloženi dnevni red s dopunom usvaja se jednoglasno.
Ad.1.
Pitanja vijećnika:
1.) G. J. Brusić postavlja pitanje vezano uz uređenje Vajavine – koliko je utrošeno za uređenje,
kao i što znači upotreba na vlastitu odgovornost;
– odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan – uređenje je financirano u 2012.g. i
prikazano je u izvršenju proračuna a što se tiče korištenje na vlastitu odgovornost postavljen
je natpis budući da nisu postavljeni rukohvati kako se ne bi narušila vizura s mora;
posađeno je zelenilo krajem 2012.g. te postavljen kamen u 2013.g.
2.) G.P.Gršković postavlja pitanje završetka mrtvačnice, uređenje okoliša na groblju Vrbnik,
kada će biti u funkciji
– odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan – mrtvačnica je završena, primopredaja
će biti 05.07.2013.g., struja nije spojena te se nije pristupilo opremanju (odar, hladnjak) –
HEP nije stigao dovesti struju – obećali su ovaj mjesec;okoliš će biti uređen u drugoj fazi
3.) G.I.Lukarić postavlja pitanje u kojoj je fazi rješavanje imovinsko pravnih odnosa hotela
Vrbniče nad morem, odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan – odvjetnici požuruju
rješavanje ali sud ne zakazuje ročišta; pripremiti dokumentaciju za slijedeću sjednicu.

4.) G. J. Brusić predlaže način sanacije niša na groblju Risika – podići zid iza niša koji će
spriječiti prodiranje vode do niša te betoniranje gornje ploče niša. Načelnica navodi da su
dostavljene već tri ponude ali da ni nakon sastanka na MO nema potpisanih suglasnosti da
se može pristupiti sanaciji, predlaže da VMO Risika pokuša problem riješiti.

Ad.2.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik usvaja zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća sa 7 glasova ZA i 4
suzdržana nakon pitanja g.F.Toljanića vezano uz Ad.8.- zašto se žuri s izradom I. izmjena i dopuna
UPU 1 – Vrbnik i II. Izmjena i dopuna PPUO Vrbnik, zašto su ukidane turističke zone uz naselje
Vrbnik. Pročelnica odgovara da se izmjenama pristupilo vezano uz donošenje novog PPU PGŽ i II.
Izmjene i dopune PPUO Vrbnik kojima se ukidaju turističke zone uz naselje Vrbnik te postaju dio
građevinskog područja naselja Vrbnik kao i na inicijativu Vrbenke d.d. u likvidaciji sve je u skladu s
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji koji dozvoljava mogućnost istovremenog donošenja
planova višeg i nižeg reda. Zastalo se s procedurom donošenje dok PPU PGŽ ne dobije suglasnost
a tada će se ponoviti javna rasprava i zatražiti suglasnosti na II. Izmjene i dopune PPUO Vrbnik a
izradom I. izmjena i dopuna UPU 1 – Vrbnik nastavit će se u skladu s planovima višeg reda.
Ad.3.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik jednoglasno usvaja III. Izmjene i dopune Statuta Općine Vrbnik.
Ad.4.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu Općine Vrbnik te ga jednoglasno usvaja. Vijećnik g. J. Brusić predlaže
smanjenje komunalnog doprinosa za legalizaciju za 50%. Konkretna prijedlog će dostaviti na
slijedeću sjednicu vijeća.
Ad.5.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Zaključka o ograničenju prometa na
pješačkim zonama općine Vrbnik te ga jednoglasno usvaja nakon diskusije u kojoj je predloženo da
ograničenje vrijedi cijelu godinu te da je za potrebe adaptacija i prometovanje vozila maksimalne
težine veće od 3,5 tone potrebno zatražiti prethodnu suglasnost Općine, za hitne slučajeve
kontaktirat će se komunalni redar.
Usvojene su izmijene kako slijedi:
U članku 2. „dozvoljeno za dostavu od 6-11“
U članku 3. Briše se zadnja rečenica:“Ovo ograničenje vrijedi u razdoblju od 15.06. do 31.08.tijekom
godine.“
U članku 4. dodaje se:“komunalne službe“
Nakon ove točke vijećnik F.Toljanić napustio je sjednicu.
Ad.6.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Ugovora o sufinanciranju I. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbnik te ga nakon rasprave jednoglasno usvaja.
Ad.7.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju stožera
zaštite i spašavanja Općine Vrbnik te ga jednoglasno usvaja.
Ad.8.
Općinskom vijeću Općine Vrbnik dostavljena je Odluka o imenovanju Marije Dujmović-Pavan za
predstavnika Općine Vrbnik u skupštinu Ponikve d.o.o. Krk.
Ad.9.
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Vijećnik Ivan Volarić izjavio je da se odriče naknade za sudjelovanju na sjednicama općinskog
vijeća te su mu se pridružili kako slijedi:Dominik Gršković, Slavko Zahija, Dragan Zahija, Marina
Grdinić-Polonijo, Ivan Juranić i Matej Polonijo. Predlažu da se obračunati iznos naknade namijeni za
izvanredne potrebe dječjeg vrtića i osnovne škole (uređenje igrališta, nabava didaktičke opreme i
sl.). Navedeno će se definirati prvim izmjenama Proračuna.

Sjednica je završila u 21,57 sati
Zapisničar:

Predsjednik Općinskog vijeća:

Mirjana Polonijo

Slavko Zahija
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