REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/10
URBROJ: 2156/03-02-15-3
M. Draga, 27. veljače 2015.

ZAPISNIK
sa 16. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 12. veljače 2015. godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7.
Sjednicu je u 18,05 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Boris
Škalamera, koji je pozdravio sve nazočne.
Zapisnik vodi: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Filčić.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga prozvala
je vijećnike Općinskog vijeća te je utvrđeno da su na sjednici nazočni vijećnici Boris
Škalamera, Robert Dundara, Sanja Knapić, Ferucio Senčić, Nedeljko Dražul, Edvin
Rutar, Kristijan Dražul, Vanda Smolić, Jasenka Rutar, Robert Marinac.
Odsutan je Tin Armanda.
Osim vijećnika, na sjednici su nazočni: općinski načelnik, Ratko Salamon,
dr.med., zamjenik općinskog načelnika, Rikardo Staraj, pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela, Sanja Filčić, komunalni redar, Robert Kosmić, te izvjestitelji po 2.
toč. dnevnog reda, mr.sc. Koviljka Aškić, dipl.ing.kem.teh. i Iva Šebelja, dipl.san.ing.
iz trgovačkog društva EKO-ADRIA d.o.o. Pula, te Duško Kulaš, rukovoditelj radne
jedinice Usluga „Komunalac“ d.o.o. Jurdani.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da nije bilo primjedbi ni
prigovora na predloženi dnevni red, te se sukladno članku 61. stavak 3. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga smatra usvojenim slijedeći
Dnevni

red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća
2. Plan gospodarenja otpadom Općine Mošćenička Draga za razdoblje 2014. –
2019.
Izvjestitelji: mr.sc. Koviljka Aškić, dipl.ing.kem.teh.,
Duško Kulaš, rukovoditelj radne jedinice Usluga „Komunalac“
d.o.o.
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3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja
djece kod dadilja
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
5. Prijedlog Odluke o prodaji k.č. 887/1 k.o. Mošćenice
6. Prijedlog Odluke o prodaji k.č. 805 k.o. Mošćenice
7. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 3194/4 k.o. Brseč
8. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 2815/9, k.č. 2815/12, k.č. 2815/28,
k.č. 2817/3, grč. 167/3, k.č. 2815/29, k.č. 2815/32 k.o. Martina
9. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 1960/1, k.č. 1960/5, k.č. 2478/2,
k.č. 2481, k.č. 2485/1, k.č. 2488 k.o. Kalac
10. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 2121/1 k.o. Kraj
11. RAZNO
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća upitao je da li netko od nazočnih ima primjedbu na
zapisnik.
Kako nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik Općinskog vijeća dao je na
glasanje zapisnik s 15. sjednice Općinskog vijeća, te je jednoglasno donesena
ODLUKA o usvajanju zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga.
Ad. 2. Plan gospodarenja otpadom Općine Mošćenička Draga za razdoblje
2014. – 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je izvjestitelje po ovoj toč. dnevnog reda
i dao im riječ.
Mr.sc. Koviljka Aškić, dipl.ing.kem.teh. u svom je izlaganju navela da je svaka
jedinica lokalne samouprave dužna donijeti Plan gospodarenja otpadom temeljem
Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Plan je sačinjen za razdoblje 2014. –
2019., a donosi se 2015. godine jer se čekala suglasnost na prijedlog Plana nadležnog
upravnog odjela Primorsko-goranske županije. Suglasnost nije dana s obrazloženjem
da još nije donesen Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, za koji je
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano da ga je Republika Hrvatska
dužna donijeti do 31. prosinca 2014. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
bio je na snazi do 31. prosinca 2014., te je do kraja 2014. trebao biti donesen novi
Plan gospodarenja otpadom koji je trebao biti u primjeni do 01. siječnja 2015.
Međutim, samo tri županije u Republici Hrvatskoj, između njih i Primorsko-goranska,
ne daju suglasnost na Planove gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave
donesene tijekom 2014. godine, i to s obrazloženjem da nije donesen novi Plan
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Ostale županije izdaju uvjetnu suglasnost,
time da se svaki put kad dođe do izmjena u Zakonu održivom gospodarenju otpadom
ili Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, radi se revizija Plana
gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave. Ističe se da jedinica lokalne
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samouprave Plan gospodarenja otpadom mora imati jer je to zakonska obveza, a
Plan je ujedno i uvjet za dobivanje sredstava Fonda za zaštitu okoliša, bilo da se radi o
sredstvima za projektnu dokumentaciju, za izgradnju reciklažnih dvorišta, nabavku
mobilnih reciklažnih dvorišta i kontejnera za otpad i sl.
Pojasnila je odredbe Plana gospodarenja otpadom Općine Mošćenička Draga.
Planom je opisano postojeće stanje, uneseni su, između ostalog, podaci koji se odnose
na odvojeno sakupljanje otpada, kao i na odvojeno sakupljanje komponente iz
komunalnog otpada. U planu je nadalje navedena lokacija za reciklažno dvorište. U
pripremi su izmjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom, prema kojima možda
Općina Mošćenička Draga više neće biti u obvezi izgradnje reciklažnog dvorišta. Plan
sadrži ciljeve sustava gospodarenja otpadom, mjere, aktere i rokove. Obveze jedinice
lokalne samouprave je informiranje građanstva i edukacija svih sudionika u procesu
gospodarenja otpadom. Također, biti će potrebno izmijeniti i općinsku Odluku o
komunalnom redu i uskladiti je sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i
Planom upravljanja gospodarenja otpadom. Pri kraju je izgradnja Županijskog centra
za gospodarenje otpadom Marišćina.
Utvrđuje se da je u 18,15 minuta na sjednicu je pristupio Tin Armanda.
Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je na izlaganju i otvorio raspravu.
Kristijan Dražul postavio je pitanje da li se Plan donosi u veljače 2015. za
razdoblje 2014. – 2019.
Mr.sc. Koviljka Aškić, dipl.ing.kem.teh. odgovorila je da se Plan donosi za
razdoblje 2014. – 2019. i napravljen je 2014. godine, ali je zbog procedure traženja
suglasnosti Primorsko-goranske županije sam postupak donošenja prenesen u 2015.
godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća najavio je izlaganje slijedećeg izvjestitelja po ovoj
toč. dnevnog reda, Duška Kulaša, rukovoditelja radne jedinice Usluga „Komunalac“
d.o.o.
Duško Kulaš, rukovoditelj radne jedinice Usluga „Komunalac“ d.o.o. naveo je da
donošenje Plana gospodarenja otpadom prvi uvjet za kretanje u realizaciju samog
projekta odvojenog sakupljanja otpada. Strateški plan tog projekta „Komunalac“ ima,
treća faza projekta je nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada. Za tu namjenu
„Komunalac“ će dati prijedlog obrasca zahtjeva za nabavu posuda Općini Mošćenička
Draga, koji zahtjev će Općina potom uputiti u Fond za zaštitu okoliša. Nakon što
Fond odobri nabavu posuda, krenut će se u proces nabave. Očekuje se da bi posude za
odvojeno prikupljanje otpada bile nabavljene do početka turističke sezone. Sustav
odvojenog prikupljanja otpada je koncipiran na način da se izdvaja komunalni otpad u
dvije frakcije, korisnu i nekorisnu frakciju. Za tu namjenu će svaki od korisnika,
odnosno svako domaćinstvo dobiti posude. U jednu posudu ide nekorisni otpad i bio
frakcija, a upravo će nekorisni otpad biti osnova za obračun naknade za gospodarenje
otpadom. Ovisno o tome koliko korisni ima takvog otpada, toliko će i plaćati, time da
će se uz varijabilnu naknadu, plaćat i fiksni mjesečni dio naknade, bez obzira na
količinu otpada. Iz fiksnog dijela naknade financira se sam sustav. Za korisnu frakciju
se neće plaćati naknada. Sam sustav je jednostavan u dijelovima naselja gdje ljudi
mogu držati posude za sakupljanje otpada u svojim okućnicama. Na području Općine
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Mošćenička Draga postoje međutim mikrolokacije na kojima će realizacija ovakvog
sakupljanja otpada teško ostvariti. Radi se o lokacijama Stari grad u Mošćeničkoj
Dragi, Mošćenice i Stara jezgra Brseča. „Komunalac“ je predvidio da bi na tim
lokacijama korisnici umjesto posuda imali vrećice za otpad. Takve vrećice su predmet
pilot projekta u Općini Matulji. Mana tih vrećica je što je iste lako oštetiti, ako
primjerice stoje duže vremena na mjestu gdje su dostupne kućnim ljubimcima jer ih
oni mogu probiti i rastresti sadržaj. Prednost vrećica je nizak trošak koji ne opterećuje
sam sustav odnosno korisnika. Što se tiče nabave posuda, očekuje se da će Fond
sufinancirati nabavu posuda u omjeru od 40 % pune cijene, ostatak od 60 %
financirali bi jedinica lokalne samouprave i korisnik (30 % jedinice lokalne
samouprave, a 30 % korisnici). Sustav je zamišljen na način da se otpad sakuplja
jednom mjesečno, time da bi na području Općine Mošćenička Draga intenzitet
sakupljanja otpada bi različit za vrijeme turističke sezone, kada je potreba sakupljanja
veća i izvan turističke sezone. Ali u svakom slučaju, neće više biti sustava
svakodnevnog sakupljanja otpada. Intenzitet skupljanja će diktirati konačnu cijenu
koju će korisnici plaćati. Otpad će se sakupljati „od vrata do vrata“, više neće biti
odlaganja otpada na javnu površinu. Namjera je da se na području Općine Mošćenička
Draga stacionira kamion za skupljanje otpada, a da se otpad skuplja po naseljima sa
manjim vozilima. Problem će predstavljati krupni komunalni otpad, kao i
problematične komponente komunalnog otpada, kao npr. žarulje, baterije, lijekovi,
doze sa sprejevima i sl. Takav otpad morat će se odlagati na reciklažno dvorište. Za
reciklažno dvorište postoji mogućnost da Općina Mošćenika Draga isto zajednički
napravi sa Općinom Lovran, što bi znatno smanjilo troškove. Za takvo rješenje
potrebno je ispunjenje zakonskih pretpostavki. Naime, prema postojećem Zakonu,
jedinica lokalne samouprave sa više od 1500 stanovnika mora imati fiksno reciklažno
dvorište. Prema prijedlogu novog Zakona, postoji mogućnost da se ta granica smanji.
Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je na izlaganju i otvorio raspravu.
Nedeljko Dražul zatražio je pojašnjenje obračuna naknade za odvoz otpada.
Duško Kulaš odgovorio je da tu materiju precizno rješava Uredba o komunalnom
otpadu, koja još nije donesena. Fiksni dio naknade u načelu je sam trošak
funkcioniranja sustava, sustav pokriva troškove vozila, nabave i sl., organizacije
zaposlenika, dok se varijabilni dio naknade odnosi na troškove zbrinjavanja otpada.
Predviđa se da će naplata biti prema volumenu posude. Fiksni dio je srazmjeran
volumenu zadužene posude.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali Nedeljko Dražul, Boris Škalamera,
Robert Dundara, Edvin Rutar, Jasenka Rutar, općinski načelnik,
Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje prijedlog
Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Mošćenička Draga za
razdoblje 2014. – 2019. te je jednoglasno donesena
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Draga za razdoblje 2014. – 2019.

Mošćenička

5
Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je izvjestiteljima po ovoj toč. dnevnog reda
na izlaganju.
Ad. 3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova
smještaja djece kod dadilja
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.
Jasenka Rutar postavila je pitanje zašto u odluci ne piše iznos ekonomske cijene
troška smještaja djece kod dadilja.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i predsjednik Općinskog vijeća
odgovorili su da kod svih dadilja nije ista ekonomska cijena smještaja djece, te da
sukladno prijedlogu Odluke roditelji plaćaju uvijek 700,00 kuna, a razliku do pune
ekonomske cijene snosi Općina. Prema dopisu Hrvatske udruge dadilja, troškovi
smještaja djece kod dadilja ne bi trebali biti veći od prosječne cijene smještaja djece u
vrtićima.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o
sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece kod dadilja te je
jednoglasno donesena
ODLUKA o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja
djece kod dadilja.

Ad. 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da je detaljno obrazloženje
prijedloga Odluke dostavljeno uz prijedlog Odluke, te pozvala vijećnike na
postavljanje pitanja.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je prijedlog
Odluke na glasanje. Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
Ad. 5. Prijedlog Odluke o prodaji k.č. 887/1 k.o. Mošćenice
Uvodno obrazloženje iznio je Boris Škalamera, predsjednik Općinskog vijeća i
predsjednik Komisije za nekretnine. Naveo je da je za prodaju predmetne nekretnine
proveden postupak prodaje i objavljen javni natječaj u „Novom listu“ od 28. studenog
2014. Početna cijena bila je 11.183.000,00 kuna. Dana 12. siječnja 2015. provedeno je
javno otvaranje ponuda, za kupnju navedene nekretnine zaprimljena jedna ponuda, i
to ponuda trgovačkog društva ELCON GERATEBAU d.o.o. Rijeka. Navedena
ponuda, koja je uredna i sadrži sve potrebne isprave, glasi na iznos od 11.187.300,00
kuna. Stoga se predlaže donošenje Odluke o prodaji – izboru ponuditelja kojom će se
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najpovoljnijim ponuđačem za kupoprodaju k.č. 887/1 k.o. Mošćenice utvrditi
trgovačko društvo ELCON GERATEBAU d.o.o.
Nakon kraće rasprave, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasovanje
prijedlog Odluke o prodaji k.č. 887/1, k.o. Mošćenice te je sa deset glasova „za“ i
jednim „suzdržanim“ glasom donesena
ODLUKA o prodaji k.č. 887/1 k.o. Mošćenice
Ad. 6. Prijedlog Odluke o prodaji k.č. 805 k.o. Mošćenice
Uvodno obrazloženje iznio je Boris Škalamera, predsjednik Općinskog vijeća i
predsjednik Komisije za nekretnine. Naveo je da je za prodaju predmetne nekretnine
proveden postupak prodaje i objavljen javni natječaj u „Novom listu“ od 28. studenog
2014. Početna cijena bila je 2.700.000,00 kuna. Dana 12. siječnja 2015. provedeno je
javno otvaranje ponuda, za kupnju navedene nekretnine zaprimljena jedna ponuda, i
to ponuda trgovačkog društva ELCON GERATEBAU d.o.o. Rijeka. Navedena
ponuda, koja je uredna i sadrži sve potrebne isprave, glasi na iznos od 2.701.000,00
kuna. Stoga se predlaže donošenje Odluke o prodaji – izboru ponuditelja kojom će se
najpovoljnijim ponuđačem za kupoprodaju k.č. 805 k.o. Mošćenice utvrditi trgovačko
društvo ELCON GERATEBAU d.o.o.
Nakon kraće rasprave, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasovanje
prijedlog Odluke o prodaji k.č. 805 k.o. Mošćenice te je sa deset glasova „za“ i jednim
„suzdržanim“ glasom donesena
ODLUKA o prodaji k.č. 805 k.o. Mošćenice
Ad. 7. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 3194/4 k.o. Brseč
Uvodno obrazloženje iznio je Boris Škalamera, predsjednik Općinskog vijeća i
predsjednik Komisije za nekretnine. Naveo je da je prema nalazu i mišljenju vještaka
tržišna vrijednost predmetne nekretnine k.č. 3194/4 k.o. Brseč, površine 360 m2,
iznosi 123.685,63 kuna. Navedena nekretnina nalazi se na lokaciji Zagorje, ispod
Stepče.
Uslijedila je rasprava, u kojoj su sudjelovali Vanda Smolić, predsjednik
Općinskog vijeća, Nedeljko Dražul.
Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje prijedlog
Odluke o pristupanju prodaji k.č. 3194/4 k.o. Brseč s početnom cijenom od
136.685,00 kuna.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
ODLUKA o pristupanju prodaji k.č. 3194/4 k.o. Brseč
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Ad. 8. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 2815/9, k.č.
2815/12, k.č. 2815/28, k.č. 2817/3, grč. 167/3, k.č. 2815/29, k.č. 2815/32 k.o.
Martina
Uvodno obrazloženje iznio je Boris Škalamera, predsjednik Općinskog vijeća i
predsjednik Komisije za nekretnine. Naveo je da prema nalazu i mišljenju vještaka
tržišna vrijednost predmetnih nekretnina k.č. 2815/9, k.č. 2815/12, k.č. 2815/28, k.č.
2817/3, grč. 167/3, k.č. 2815/29, k.č. 2815/32 k.o. Martina, sveukupne površine 1.234
m2, iznosi 81.843,57 kuna. Navedene nekretnine prodaju se isključivo kao cjelina.
Uslijedila je rasprava, u kojoj su sudjelovali Vanda Smolić, predsjednik
Općinskog vijeća, Nedeljko Dražul, zamjenik općinskog načelnika, Robert Marinac,
Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje prijedlog
Odluke o pristupanju prodaji k.č. 2815/9, k.č. 2815/12, k.č. 2815/28, k.č. 2817/3, grč.
167/3, k.č. 2815/29, k.č. 2815/32 k.o. Martina s početnom cijenom od 237.545,00
kuna.
Utvrđuje se da je sa osam glasova „za“, jednim glasom „protiv“ i dva „suzdržana“
donesena
ODLUKA o pristupanju prodaji k.č. 2815/9, k.č. 2815/12, k.č. 2815/28, k.č.
2817/3, grč. 167/3, k.č. 2815/29, k.č. 2815/32 k.o. Martina
Ad. 9. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 1960/1, k.č. 1960/5, k.č.
2478/2, k.č. 2481, k.č. 2485/1, k.č. 2488 k.o. Kalac
Uvodno obrazloženje iznio je Boris Škalamera, predsjednik Općinskog vijeća i
predsjednik Komisije za nekretnine. Naveo je da je Općina Mošćenička Draga vlasnik
1/3 dijela k.č. 1960/1, k.č. 1960/5, k.č. 2478/2, k.č. 2481, k.č. 2485/1, k.č. 2488 k.o.
Kalac. Prema nalazu i mišljenju vještaka tržišna vrijednost 1/3 dijela navedenih
nekretnina iznosi 119.896,01 kuna. Navedene nekretnine prodaju se isključivo kao
cjelina.
Uslijedila je rasprava, u kojoj su sudjelovali Vanda Smolić, predsjednik
Općinskog vijeća, Nedeljko Dražul.
Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje prijedlog
Odluke o pristupanju prodaji 1/3 dijela k.č. 1960/1, k.č. 1960/5, k.č. 2478/2, k.č. 2481,
k.č. 2485/1, k.č. 2488 k.o. Kalac, s početnom cijenom od 119.896,01 kuna.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
ODLUKA o pristupanju prodaji k.č. 1960/1, k.č. 1960/5, k.č. 2478/2, k.č.
2481, k.č. 2485/1, k.č. 2488 k.o. Kalac
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Ad. 10. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 2121/1 k.o. Kraj
Uvodno obrazloženje iznio je Boris Škalamera, predsjednik Općinskog vijeća i
predsjednik Komisije za nekretnine. Naveo je da je Općina Mošćenička Draga vlasnik
1/6 dijela k.č. 2121/1 k.o. Kraj. Prema nalazu i mišljenju vještaka tržišna vrijednost
1/6 dijela navedene nekretnine iznosi 14.235,75 kuna.
Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje prijedlog
Odluke o pristupanju prodaji 1/6 dijela k.č. 2121/1 k.o. Kraj s početnom cijenom od
14.235,75 kuna.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
ODLUKA o pristupanju prodaji k.č. 2121/1 k.o. Kraj
Ad. 10. RAZNO
1. Kristijan Dražul naveo je da je dobio informaciju da će se u pet jedinica lokalne
samouprave sakupljati potpisi za raspisivanje referenduma vezano za Termoelektranu
Plomin. Općina Mošćenička Draga je, iako administrativno odvojena, vrlo blizu
termoelektrani pa smatra da je korisno o navedenom biti informiran.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, predsjednik
Općinskog vijeća, Nedeljko Dražul, Edvin Rutar,
2. Robert Marinac zatražio je da ga se na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća
izvijesti što je učinjeno po pitanjima koja je u više navrata postavio na proteklim
sjednicama Općinskog vijeća, a odnose se na problem prometovanja kamiona velike
tonaže koji prometuju državnom cestom D66, problem divljih krava na širem
području Općine Mošćenička Draga, koji još nije riješen, smeća u Sv. Jeleni, čišćenje
ceste, kao i da se izvidi mogućnost automatskog produženja pokazne karte za djecu kod
Autotroleja, budući sada svaki mjesec treba produžiti pokaznu karticu i to u Opatiji, što
za roditelje koji ne rade u Opatiji predstavlja problem.
Nedeljko Dražul naveo je da su se divlje krave približile i zaseoku Rovini gdje
živi, pa je očito da iste se približavaju naseljima.
3. Zamjenik općinskog načelnika izvijestio je nazočne da je bio u Ministarstvu
turizma sa Emilom Priskićem, savjetnikom Općine Mošćenička Draga za prijavu
projekata na natječaje Ministarstva turizma. Općina Mošćenička Draga prijavila je
projekt izgradnje i uređenja sunčališta, koja se sastoje od 14 platoa, a nalaze se
između dvije plaže. Ministarstvo turizma uputilo je Općini poziv za sastanak radi
prezentacije navedenog projekta, koji je ušao u uži izbor za dodjelu financijskih
sredstava. Uvjet za dodjelu sredstava je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode
o utjecaju navedenog zahvata u prostoru na okoliš. Ukoliko Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode da pozitivan odgovor, nastavit će se s realizacijom projekta, ukoliko
ne izda pozitivno mišljenje, projekt bi se mogao realizirati postavom drvenih platoa za
sunčanje.
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4. Zamjenik općinskog načelnika izvijestio je nazočne da je Općina
Mošćenička Draga na natječaj Ministarstva turizma kandidirala i projekt uređenja
šetnice oko Starog grada Mošćenice, troškovi realizacije navedenog projekta iznose
oko 900.000,00 kuna. Ministarstvo turizma je iznijelo „pozitivan stav“, te postoji
mogućnost sufinanciranja navedenog projekta od strane Ministarstva turizma sa 50 %.
5. Zamjenik općinskog načelnika izvijestio je nazočne da sa Robertom
Mohovićem bio u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku. Tema sastanka bila je
Mala barka – tradicionalne barke na jedra. Navedeni projekt predstavlja zajednički
projekt Krka, Mošćeničke Drage i Izole, dakle radi se o europskom projektu. Troškovi
realizacije navedenog projekta iznose 675.000,00 eura, koje troškove sufinancira
Europski fond sa 85 %, time da je potrebno da Primorsko-goranska županija kao
organizator izvrši 100 % plaćanje i realizira projekt, a nakon realizacije izvršio bi se
povrat 85 % uloženih sredstava
od strane Europskog fonda. Mala barka
podrazumijeva, u odnosu na Mošćeničku Dragu, organizaciju same regate,
brendiranje barke, manifestacije, obnovu i uređenje Eko muzeja kao sjedišta. Rok
realizacije projekta je 31.08.2016.
6. Jasenka Rutar postavila je pitanje ima li novosti vezano za ideju realiziranja
novih parkirališnih mjesta u Mošćenicama.
Zamjenik općinskog načelnika odgovorio je da postoji mogućnost otkupa
zemljišta od fizičkih osoba, radi se o zemljištu od oko 900 m2, koje je locirano uz
restoran „Perun“ neposredno iznad dječjeg igrališta. Problem su tereni koji čine
pristup tom zemljištu, a vlasnici tih terena su osobe koje ne žive u Hrvatskoj. Kada
dođu u Hrvatsku, s istima će se razgovarati o mogućnosti prodaje terena za realizaciju
parkirališta.
7. Općinski načelnik obavijestio je nazočne da zaprimio poziv gradonačelnika
Grada Rijeka na sastanak vezano za Riječku aglomeraciju. U pozivu se navodi da
prema Zakonu o regionalnom razvoju predviđeno ustrojavanje urbanih područja radi
učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja. Urbana
područja ustrojavaju se kao urbane aglomeracije, veća urbana područja te manja
urbana područja. Jedna od četiri Zakonom definirane urbane aglomeracije je urbana
aglomeracija Rijeka, sa sjedištem u Rijeci. Jedinice lokalne samouprave, odnosno
gradovi i općine koje ulaze, odnosno koje će ući u sastav pojedine urbane
aglomeracije utvrdit će nadležni ministar odlukom, na prijedlog grada-sjedišta urbane
aglomeracije, uz prethodno mišljenje svih lokalnih jedinica uključenih u pojedinu
aglomeraciju i ministarstva nadležnog za prostorno planiranje. Kako bi se dogovorile
daljnje aktivnosti vezano za Riječku aglomeraciju, u Gradu Rijeci održat će se 19.
veljače 2015. sastanak. O navedenom će se izvijestiti vijećnici na slijedećoj sjednici
Općinskog vijeća.
8. Općinski načelnik nadalje je izvijestio nazočne da se u odnosu na aglomeraciju
Mošćenička Draga, a misli se na kanalizaciju i vodovod, za Kraj radi jedan projekt
kojeg plaća Europska banka za obnovu i razvoj. Navedeni projekt odnosi se na
priključenje kanalizacijskog sustava Kraj na sustav Ičića odnosno Lovrana. Za
Mošćeničku Dragu je predviđena posebna aglomeracija sa pročišćivačem na mjestu
današnje taložnice.
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9. Općinski načelnik izvijestio je nazočne da postoji vjerojatnost da će doći do
izmjena Zakona o održivom gospodarenju otpadom, prema kojim izmjenama Općina
Mošćenička Draga ne bi bila više u obvezi izgradnje reciklažnog dvorišta, već bi bilo
dovoljno imati mobilno reciklažno dvorište.
10. Općinski načelnik izvijestio je nazočne da je 12. veljače 2015. u Općini održan
sastanak s predstavnikom Hrvatske pošte, a vezano za prigovore i peticiju građana
Brseča na način organizacije dostave poštanskih pošiljaka na području naselja Brseč.
Predstavnik Hrvatske pošte odgovorio je da Brseč spada u naselja u kojima se, prema
važećim zakonskim propisima, pošta dostavlja jednom tjedno. Predložili su
mogućnost „zajedničkog kovčežića“, svaki dan bi dnevno dostavljali poštu u jedan ili
dva zajednička kovčežića za cijelo naselje, pa bi se kasnije ta pošta raspodjeljivala,
odnosno sami građani bi iz zajedničkog kovčežića raspodijelili svoju poštu. Za
navedeno je potrebna suglasnost svih građana naselja.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zaključio je u
19,45 sati sjednicu Općinskog vijeća.
Zapisnik vodila:
Sanja Filčić
PROČELNICA
Sanja Filčić, dipl.iur.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Boris Škalamera

