
ZAPISNIK SA SASTANKA

~ ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPA TlJA-LOVRAN-MOŠČENIČKA DRAGA

Naziv sastanka:

Ime i prezime Potpis,v.r.
Sazivač Upravno vijeće ŽLU OPATIJA-LOVRAN-

MOŠCENIČKA DRAGA Marin Starčić

10. sjednica Upravnog vijeća Županijske Lučke uprave Opatija
Lovran-Mošćenička Draga održane 15. lipnja 2018. godine u
prostorijama ŽLU-OLMD, s početkom u 12,00 sati.

1. Mjesto: Opatija, prostorije ŽLU OLMD Početak: 12,00

Dan i datum: Četvrtak, 15. lipnja 2018. Završetak: 16,08

2. Prisutni:
1. Marin Starčić - predsjednik Upravnog vijeća ŽLU OLMD
2. Josip Brkić - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD
3. Damir Lovreković - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD
4. Robert Dundara - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD
5. Vladimir Malnar - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD

Ravnatelj: Fernando Kirigin

Zapisničar: Silvana Brnečić

3. Odsutni:

4. Dnevni red:
1.} Verifikacija zapisnika sa 08. sjednice Upravnog vijeća

održane 14. svibnja i telefonske sjednice održane 9.
svibnja 2018. godine;

2.} Informacija ravnatelja o radu između sjednica;
3.} Dopuna pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji

radnih mjesta ŽLU OLMD;
4.) Odluka o angažiranju volontera za poslove na radnom

mjestu knjigovođa administrator;
5.} Izdavanje dozvole za privremeno korištenje lučkog

područja za postavljanje mobilnog štanda uprivezištu
lčići;

List 1/7 



6.) Izdavanje dozvole za privremeno korištenje lučkog
područja za ugostiteljsku terasu u luci Volosko;

7.) Dopune Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada za
2018. godinu;

8.) Odluka o godišnjem odmoru ravnatelja ŽLU OLMD;

9.) Odluka o korištenju operativnog gata luke Opatija bez
naknade;

10.)Informacija o pismu namjere Hrvatskog Telekoma;

11.) Razno.

Predsjednik Svi članovi Upravnog vijeća se jednoglasno slažu s predloženim
UPRAVNOG dnevnim redom.
VIJEĆA

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave
Ad 1.) Verifikacija zapisnika 8. sjednice održane 14.svibanj 2018. godine. Predsjednik
UV Marin Starčić tražio je da se dopuni zapisnik 8. Sjednice UV pod točkom razno sa
sljedećom._ rečenicom: Predsjednik UV traži da mu se dostavi popis svih ugovornih
obaveza ZLU OLMO sa financijskim iznosima.

Zapisnik sa S.sjednice su članovi UV jednoglasno prihvatili.
Verifikacija zapisnika 9.telefonske sjednice održane 30. svibanj 2018. godine.

Zapisnik sa 9. telefonske sjednice su članovi UV jednoglasn jednoglasno prihvatili.

Ad 1. Zaključak Zadužena osoba Rok

Zapisnici s 8. i 9. sjednice Upravnog vijeća održane Marin Starčić,
14. i 30. svibnja 2018. godine jednoglasno se predsjednik
prihvaćaju. Upravnog vijeća

ŽLU OLMD.

2.) Informacija ravnatelja o radu između dvije sjednice
Ravnatelj je iscrpno izvijestio članove Upravnog vijeća o radu između dvije sjednice te
naveo:

koje mjere su poduzete za uvođenje reda u opatijskoj luci po pitanju odvoza
otpada, informirao je članove UV o održanim manifestacijama na lučkom području
i o manifestacijama za koje je dana suglasnost, informirao prisutne o poduzetim
radnjama za organiziranje i naplatu parkiranja na lučkom području luke Opatija;
da je učestvovao na 1.sjednici Upravnih odbora zajednice Županijskih upravnih
odbora na Malom Lošinju .

Ad.2.Sažetak izlaganja i rasprave
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- da je učestvovao na sastanku udruge brodara u sjedištu Ministarstva pomorstva
prometa i infrastrukture;

- da je sudjelovao na sastanku ŽLU u organizaciji ŽLU Novi Vinodolski;
-

Ad .2. Zaključak Rok
CIanovi UV su informaciju primili na znanje

UV članovi

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave
3.)Oopuna pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU OLMO

Ravnatelj je izvjestio članove UV da je izvršen još po nalogu bivšeg ravnatelja Oebelića
servis dizalice u L(!,vranu. Kako godinama dizalicom upravljaju osobe koje nemaju
ugovorni odnos s ZLU OLMD ravnatelj je predložio dopunu Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU OLMO s radnim mjestom dizaličar kako bi
se ubuduće moglo zaposliti osobu koja može upravljati dizalicom za plovila. Na
prijedlog člana UV Vladimira Malnara dogovoreno je da se neće Pravilnik dopuniti s
novim radnim mjestom dizaličara već će se u Pravilniku uz radon mjesto pomoćni lučki
redar dodati dizalićar tako da će naziv radnog mjesta sada biti Pomoćni lučki
redarldizaličar.
Ad .3. Zaključak Rok
Nakon kraće rasprave članovi UV su jednoglasno
donijeli Odluku o dopuni Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ZLU OLMO
za radno mjesto:

Odmah-Pomoćni lučki redar od sada će glasit Ravnatelj
-Pomoćni lučki redar Idizaličar.

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave
4.) Odluka o angažiranju volontera za poslove na random mjestu knjigovođa
administrator.

Ravnatelj je izvjestio da je zbog povećanog obima posla, a i najavljenog odlaska u
mirovinu djelatnice Silvane Brnečić uspio nači volontera za mjesto knjigovođa
administrator.
S osobom će se potpisati Ugovor o volontiranju u ŽLU OLMO .
Članovi UV se jednoglasno slažu s prijedlogom.

Ad .4. Zaključak I I Rok
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Članovi UV jednoglasno donose Odluku o
angažiranju volontera za poslove na radnom mjestu ravnatelj

Odmahknjigovođa administrator radi povećanog obima posla
i najavljenog odlaska djelatnice Silvane Brnečić u
mirovinu.

Nakon rasprave UV je jednoglasno doneslo odluku o
izdavanju Dozvole za privremeno korištenje lučkog
područja za postavljanje mobilnog štanda-dimenzije
4 m2 za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga Predsjednik UV
na lučkom području privezišta lčići u razdoblju od 01. odmah
srpnja - 15. rujna 2018. godine. Za obrt .Uniquestar"
u vlasništvu Juraja Kašića ,Poljanska
cesta33.51414Ičići.OIB: 444456329552.

Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave
5.) Izdavanje dozvole za privremeno korištenje lučkog područja za postavljanje

mobilnog štanda na privezištu lčići.
Ravnatelj je izvjestio da je zaprimio zahtjev Juraja Kašića u ime ugostiteljskog obrta
Uniquestar u njegovom vlasništvu, Poljanska Cesta 33, lčići za postavljanje pokretnog
štanda na lučkom području privezišta lčići veličine 4 m2 u razdoblju od 01. srpnja do 15.
rujna 2018. godine.
Na štandu bi se nudile jednostavne ugostiteljske usluge, a u ponudi bi bili prženi
krumpirići, slani čips te osvježavajući napitci.
Nakon rasprave UV je jednoglasno doneslo odluku o izdavanju Dozvole za privremeno
korištenje lučkog područja za postavljanje mobilnog štanda-dimenzije 4 m2 za pružanje
jednostavnih ugostiteljskih usluga na lučkom području privezišta lčići u razdoblju od 01.
srpnja - 15. rujna 2018. godine.
Ad.5.Zaključak Rok

Ad 6. Sažetak izlaganja i rasprave
6. Izdavanje dozvole za privremeno korištenje lučkog područja za ugostiteljsku terasu u

luci Volosko
Ravnatelj je članove Upravnog vijeća izvjestio o zahtjevu ugostiteljski obrt "Surf' kojim
traže dozvolu za korištenje lučkog područja u luci Volosko (dio operativnog gata - malog
mula) za postavljanje ugostiteljske terase na površini od 20m2.
Nakon rasprave donesena je odluka o izdavanju Dozvole za privremeno korištenje
lučkog područja za ugostiteljski obrt "Suri " Andrije Mohorovičića 38,01B :40518052288
za postavljanje ugostiteljske terase u luci Volosko (operativni gat - mali mul) veličine 20
m2 u razdoblju od 15. lipnja do 31. prosinca 2018. godine.
Ad .6. Zaključak I I Rok
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Donesena je odluka o izdavanju Dozvole za
privremeno korištenje lučkog područja za
ugostiteljski obrt "Surf" Andrije Mohorovičića 38,018
40518052288 za postavljanje ugostiteljske terase u Predsjednik UV
luci Volosko (operativni gat - mali mul) veličine 20
m2 u razdoblju od 15. lipnja do 31. prosinca 2018.
godine.

Ad 7. Sažetak izlaganja i rasprave
7. Dopuna Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada za 2018.godinu .
U cilju lakšeg povezivanja djelatnosti koje se planiraju obavljati na lučkom području i
Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada za 2018.godinu pod V Ostale usluge ravnatelj
predlaže:

- da umjesto Naknada za uporabu operativne obale za postavljanje reklamnog
panoa/info punkt piše

- Naknada za uporabu lučkog područja za postavljanje info punktova, ugostiteljskih
štandova, ugostiteljskih pokretnih štandova i štandova ostale namjene.

Cijene ostaju nepromijenjene.
Ad .7. Zaključak Rok
UV jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o
visini lučkih pristojbi i naknada za 2018.godinu te
prihvaća da Ravnatelj
- da umjesto Naknada za uporabu operativne
obale za postavljanje reklamnog panoa/info punkt

Odmahpiše
- Naknada za uporabu lučkog područja za
postavljanje info punktova, ugostiteljskih štandova, Predsjednik UV
ugostiteljskih pokretnih štandova i štandova ostale
namjene.

Ad 8. Sažetak izlaganja i rasprave
8.) Odluka o godišnjem odmoru ravnatelja ŽLU OLMD.
Ravnatelj je zatražio korištenje godišnjeg odmora u razdoblju od 09. -13. srpnja 2018.
godine. Predsjednik UV Marin Starčić je rekao da će UVovaj put donesti ovakvu Odluku
ali ubuduće nije potrebna suglasnost Upravnog vijeća za redovan godišnji odmor
ravnatelja već je potrebno da ravnatelj članove Upravnog vijeće obavijesti putem
elektroničke pošte o planiranom korištenju i trajanju godišnjeg odmora.
Ad .8. Zaključak Rok
Članovi UV su jednoglasno donijeli Odluku o
korištenju godišnjeg odmora ravnatelja u razdoblju od Ravnatelj Odmah
09. - 13. srpnja 2018. godine.
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Ad 9. Sažetak izlaganja i rasprave
9.) Odluka o korištenju operativnog gata luke Opatija bez naknade;
Ravnatelj predlaže UV da donese Odluku o korištenju operativnog gata luke Opatija i
svim ostalim lučkim područijima kojima upravlja ŽLU OLMO kojom ravnatelj ima ovlasti
izdati dozvolu korištenja bez naknade samo ako je podnositelj zahtjeva u svojstvu
organizatora ili suorganizatora: regionalna i lokalna samouprava na čijem se području
nalazi lučko područje, turističke zajednice regionalnih i lokalnih samouprava na čijem se
području nalazi lučko područje, mjesni odbor s područja u kojem se nalazi lučko područje
i udruga registrirana na području lokalnih samouprava na kojima se nalazi lučko područje
te koja se u največem djelu financira iz lokalnih proračuna.
Nakon krače rasprave, članovi UV su ieanoatesno podržali prijedlog ravnatelja.
Ad.9.Zakliučak Rok
Jednoglasno je donesena Odluka o korištenju
operativnog gata luke Opatija i svim ostalim lučkim Ravnatelj
područjima kojima upravlja ŽLU OLMD kojom
ravnatelj ima ovlasti izdati dozvolu korištenja bez Ravnatelj
naknade samo ako je pod nositelj zahtjeva u svojstvu
organizatora ili suorganizatora: regionalna i lokalna
samouprava na čijem se području nalazi lučko
područje, turističke zajednice regionalnih i lokalnih
samouprava na čijem se području nalazi lučko Predsjednik UV
područje, mjesni odbor s područja u kojem se nalazi
lučko područje i udruga registrirana na području
lokalnih samouprava na kojima se nalazi lučko
područje te koja se u najvećem djelu financira iz
lokalnih proračuna.

Ad 10. Sažetak izlaganja i rasprave
10. Informacije o pismu namjere Hrvatskog Telekoma.
Ravnatelj je informirao članove UV o pismu namjere Hrvatskog Telekoma kojim se poziva
ŽLU OLMD da sudjeluje u pilot projektu digitalizacije nautičkog poslovanja u svrhu boljeg
upravljanja i prodaje unutar sidrišta, lučica, lučke uprave marina, kampova/hotela. Radi se
o tome da bi se postavio senzori na nekoliko plutača čime bi se moglo kontrolirati
zauzetost veza.
Ad .10. Zaključak Rok

Članovi su informaciju primili na znanje.

Ad 11. Sažetak izlaganja i rasprave
Razno.
Udruga lađara PGŽ-a dala je molbu za donaciju radi pokrića sudjelovanja njihovih
članova na manifestaciji" Maraton Lađara " koja se održava na rijeci Neretvi od
Metkovića do Ploča. Navedena manifestacija je dio kulturnog nasljeđa Republike
Hrvatske te smatraju sudjelovanje članova korisnim obzirom da se na toj manifestaciji
promiče osnivač ŽLUOLMD - Primorsko Goranska Županija, što je ujedno velika
promocija našeg kraja.
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Nakon krače rasprave jednoglasno je donesena Odluka kojom se Udruzi lađara PGŽ
za nastup njihovih članova na "Maratonu lađa" donira iznos od 3.500,00 kn.

Ad.11.Zaključak

Donesena Odluka kojom se Udruzi lađara PGŽ za
nastup njihovih članova na "Maratonu lađa" donira
iznos od 3.500,00 kn.

Zapisnik Ime i prezime _l?9tpisv- ,/ ::::::=-=-sastavio: Silvana Brnečić »: _.c:=-

Ime i prezime PotI? iS}
Zapisnik odobrio:

Marin Starčić I-::j ~ mag .oec
~ {J"'- -'I 
//
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