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Zapisnik sa 4. sjednice
Općinskog vijeća Općine Vrbnik

Sjednica je održana dana 05. studenog 2013. godine u prostorijama općinske vijećnice s
početkom u 18.30 sati.
Sjednici prisustvuju vijećnici: Slavko Zahija, Ivan Juranić, Ivan Volarić, Dragan Zahija,
Dominik Gršković, Ivan Lukarić i Matej Polonijo
Sjednici nisu prisustvovali: Josip Brusić, Franjo Toljanić, Petar Gršković, Igor Justić i
predsjednik VMO Vrbnik Marko Soldatić,
Sjednici prisustvuju: općinska načelnica Marija Dujmović-Pavan, zamjenica načelnice
Marina Polonijo-Grdinić predsjednik VMO Risika Silvano Brusić, računovodstvenoadministrativni referent Alenčica Butković te Mirjana Polonijo pročelnica Općine Vrbnikzapisničar
Sjednicu otvara predsjednik Općinskog vijeća Slavko Zahija, konstatira da je nazočno
sedam (7) vijećnika te se može pravovaljano donositi odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže usvajanje Dnevnog reda slijedi
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija Zapisnika sa 03. sjednice Općinskog vijeća
3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2013.godinu
- Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013.
godini u Općini Vrbnik
- Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013.godini u Općini
Vrbnik
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013.godinu u Općini
Vrbnik
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci,
športa i socijalne skrbi za 2013. godinu u Općini Vrbnik
4. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskoj načelnici za potpisivanje
suglasnosti za osnivanje trgovačkih društava Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve
usluga d.o.o.
6. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o ukidanju namjenskog
(razvojnog) dijela cijene vode od 1,5 kn /m3 te uvođenja naknade za razvoj

7. Razno - Predstavka stanovnika stare gradske jezgre
- Duda, izgradnja karting staze
- Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika povjerenstva za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Ad.1.
Pitanja vijećnika:
1.) G.D.Gršković postavlja pitanje vlasništva parkirališta u krugu osnovne škole koje
koriste roditelji kada dovode djecu u vrtić.
– odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan –parkiralište je u vlasništvu
osnovne škole te bi ona trebala urediti način parkiranja.
2.) G.I.Lukarić ponovo postavlja pitanje polugodišnjeg izvješća načelnice.
odgovor daje Općinska načelnica gđa.M.D-Pavan – da za podnošenje izvješća ne
postoji zakonska obveza ali predlaže da će podnijeti izvješće za cijelu proteklu
godinu na prvoj sjednici Općinskog vijeća u 2014.godini.
Ad.2.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik usvaja zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća
jednoglasno nakon što je g. I. Lukariću odgovoreno da g.J.Brusić nije dostavio prijedlog
izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu te da su g.P.Grškoviću dostavljeni
podaci vezanu uz utrošak vode za Sv. Nediju, školu Garica i dom u Risiki i tko ih plaća.
Ad.3.
1. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je Izmjene i dopune Proračuna Općine
Vrbnik za 2013.godinu i:
- Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013.
godini u Općini Vrbnik
- Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013.godini u Općini
Vrbnik
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013.godinu u Općini
Vrbnik
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci,
športa i socijalne skrbi za 2013. godinu u Općini Vrbnik
te ih usvojilo s 6 glasova ZA i 1 PROTIV nakon diskusije i pojašnjenja gđe. A.Butković o
izvješću Ministarstva financija vezano uz kuće za odmor i porez na tvrtku ili naziv koje
nisu obuhvaćene bilješkama jer je isto izvješće došlo nakon što su bilješke bile napisane, te
odgovora na upit g.I.Lukarića da je iznos od 700.000,00 kn planiran na poziciji mrtvačnice
u Vrbniku obuhvaća troškove gradnje, uređenje okoliša i opremanje same mrtvačnice.
.Ad.4.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu te je jednoglasno usvaja.
Ad.5.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o davanju ovlasti Općinskoj
načelnici za potpisivanje suglasnosti za osnivanje trgovačkih društava Ponikve eko otok
Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o. te ga jednoglasno usvaja nakon pojašnjenja načelnice da
je navedeno uvjetovano Zakona o vodama prema kojem Ponikve d.o.o. Krk u svojstvu
javnog isporučitelja komunalnih vodnih usluga ne smije se baviti drugim nevodnim
2

djelatnostima jer će u protivnom izgubiti to svojstvo. Stoga je potrebno iz postojećeg
društva izdvojiti sve ostale djelatnosti.
Ad.6.
Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama
Odluke o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,5 kn /m3 te uvođenja
naknade za razvoj te ga nakon pojašnjenja načelnice jednoglasno usvaja. Do sada se
naknada za razvoj koristila samo za vodoopskrbu a ne i za kanalizaciju. Vodne građevine su
i jedno i drugo.
Ad.7.
1. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je predstavku stanovnika stare jezgre te
je jednoglasno zauzelo slijedeći stav:
- Zaključak o ograničenju prometa u pješačkim zonama naselja Vrbnik je donesen
i objavljen na internetskim stranicama Općine Vrbnik, usvojio se i prijedlog da
hidraulični podizni stup bude spušten i u vrijeme od 15 do 17 sati od
ponedjeljka-subote u razdoblju od 01.listopada-01.lipnja. Predložilo se strogo
kažnjavanje onih koji preko noći ostanu unutar pješačke zone. Sve hitne službe
imaju mogućnost same spustiti hidraulični podizni stup. Na zahtjev se
omogućava prolaz (u radno vrijeme i izvan, neki vijećnici smatraju i prečesto)
kad su u pitanju adaptacije, dovoz ogrjeva. Ustanovilo se i da nisu svi stanovnici
stare jezgre revoltirani već pojedinci a potpisali su iz solidarnosti. Druge
jedinice lokalne samouprave dale su mogućnost da građani sami spuštaju stupić
samo onima koji u staroj jezgri imaju osigurano vlastito parkiralište ili garažu.
2. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je zamolbu Duda Katice, Kras 140 i
Nade Grdinić, Kras 161 da im se odobri gradnja karting staze na nekretninama
oznake:k.č. 529/1, 532/1, 534/1, 536, 529/2, 532/2 i 534/2 k.o. Garica ukupne
površine 24.542 m2 te jednoglasno donijelo slijedeći zaključak:
-načelno se podržava projekt izgradnje karting staze na navedenim nekretninama
kao privremenog objekta
-podnositelj se obvezuje ishoditi zakonom propisane dozvole za građenje i
primijeniti ekološke i sigurnosne standarde,kao i osigurati zaštitu od buke prema
susjednim česticama ukoliko je to zakonski uvjet.
3. Općinsko vijeće Općine Vrbnik razmatralo je prijedlog Odluke o imenovanju
predstavnika povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske te jednoglasno donijelo odluku da se imenuje
SLAVKO ZAHIJA.
4. G.I.Lukarić postavlja pitanje što se događa s MO Vrbnik, već nisu prisustvovali na
dvije sjednice niti se očituju na problematiku koja se odnosi na naselje Vrbnik.
Predsjednik saziva sjednice ali ne može sastaviti kvorum.
Sjednica je završila u 19,15 sati
Zapisničar:

Predsjednik Općinskog vijeća:

Mirjana Polonijo

Slavko Zahija
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