ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

ZAPISNIK SA SASTANKA
Ime i prezime
Sazivač

Naziv sastanka:

1.

2.

Potpis,v.r.

Upravno vijeće ŽLU OPATIJA-LOVRANMOŠĆENIČKA DRAGA

Marin Starčić

21. sjednica Upravnog vijeća Županijske Lučke uprave OpatijaLovran-Mošćenička Draga održane 31. svibnja 2019. godine, u
prostorijama ŽLU-OLMD, s početkom u 16.30 sati.

Mjesto:

Opatija, prostorije ŽLU OLMD

Dan i datum:

Srijeda, 31. svibnja 2019 godine

Početak:

16:30

Završetak: 19:00

Prisutni:
1.
2
3.
4.
5.

Marin Starčić - predsjednik Upravnog vijeća ŽLU OLMD
Damir Lovreković - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD
Vladimir Malnar - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD
Josip Brkić - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD
Robert Dundara – član Upravnog vijeća ŽLU OLMD

Ravnatelj:

Fernando Kirigin

Zapisničar:

Alessandra Selak

3.

Odsutni:

4.

Dnevni red:

1.) Verifikacija zapisnika s 19. sjednice i 20. sjednice Upravnog
vijeća;
2.) Informacija ravnatelja o radu između sjednica;
3.) Zahtjevi za korištenje lučkih područja;
4.) Godišnje izvješće za predmet koncesija prema čl. Zakona o
koncesijama NN 69/17, točka 4 za 2018. godinu;
5.) odluka o oslobađanju od plaćanja uništenog sidrenog sustava u
luci Opatija – privezište Ičići;
6.) Odluka o jednokratnom oslobađanju od plaćanja lučkih pristojbi
i naknada u svrhu promocije turizma;
7.) Razno.
List 1 / 4

Predsjednik
UPRAVNOG
VIJEĆA

Predlaže se dopuna dnevnog reda pod točkom 7. Prijedlog
izmjene Lučkih tarifa. Svi članovi vijeća se jednoglasno slažu s
predloženim dnevnim redom kao i s predloženom dopunom
dnevnog reda.

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave
Predsjednik UV Marin Starčić predložio je članovima UV usvajanje zapisnika s 19. i 20.
sjednice Upravnog vijeća ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga.
Ad 1. Zaključak
Zadužena osoba
Rok
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili
zapisnik s 19. i 20. sjednice Upravnog vijeća ŽLU
Odmah
Opatija – Lovran – Mošćenička Draga.
Ravnatelj

Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave
Ravnatelj je detaljno informirao prisutne o radu Županijske lučke uprave u razdoblju
između sjednica.
Ad 2. Zaključak
Članovi Upravnog vijeća su informaciju primili na
znanje.

Zadužena osoba
Ravnatelj

Rok
Odmah

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave
Ravnatelj je prisutne članove obavijestio o pristiglim zahtjevima za korištenjem lučkih
područja kao i podnesenim zahtjevima za uporabu lučkog područja za postavljanje
ugostiteljskih terasa i ostale namjene.
Ad 3. Zaključak
Zadužena osoba
Članovi Upravnog vijeća su informaciju primili na
znanje i jednoglasno dali dozvole za korištenje lučkog
područja ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Ravnatelj

Rok
Odmah

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave
Nakon izvješća i kraće rasprave jednoglasno je usvojeno Godišnje izvješće (za predmet
koncesije prema čl. 8. Zakona o koncesijama NN69/17, točka 4.) za 2018. godinu.
Ad 4. Zaključak
Zadužena osoba
Rok
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Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili
Godišnje izvješće (za predmet koncesije prema čl. 8.
Zakona o koncesijama NN69/17, točka 4.) za 2018.

Ravnatelj

Odmah

Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave
Ravnatelj je obrazložio članovima Upravnog vijeća da je prilikom radova na
produbljivanju privezišta Ičići došlo do oštećenja manjeg dijela sidrenog sustava
korisnika vezova. Nakon rasprave donesena je Odluka da se neće teretiti izvođača
radova jer zbog nelogično postavljenih sidrenih lanaca korisnika vezova se nije moglo
predvidjeti pozicije sidrenog sustava što je izvođaču prouzrokovalo štetu na sredstvima
za rad već je dan nalog ravnatelju da angažira stručnu osobu koja će uništeni dio
sidrenog sustava dovesti u prvobitno stanje.
Ad 5. Zaključak
Zadužena osoba
Rok
Nakon rasprave donesena je Odluka da se neće
teretiti izvođača radova jer zbog nelogično
postavljenih sidrenih lanaca korisnika vezova se nije
Ravnatelj
moglo predvidjeti pozicije sidrenog sustava što je
Odmah
izvođaču prouzrokovalo štetu na sredstvima za rad
već je dan nalog ravnatelju da angažira stručnu osobu
koja će uništeni dio sidrenog sustava dovesti u
prvobitno stanje.

Ad 6. Sažetak izlaganja I rasprava
Ravnatelj je prisutne članove UV obavijestio o zaprimljenoj molbi TZ Opatija kojom traže
jednokratno oslobađanje od lučkih pristojbi i naknada za brod iz flote tvrtke Katarina line
d.o.o. koji će imati stranu novinarsku i snimateljsku ekipu koja će snimati promotivne
filmske materijale za Opatijski turizam. Nakon rasprave donesena je Odluka o
jednokratnom oslobađanju od plaćanja lučkih pristojbi za brod iz flote Katarina line d.o.o.
Ad 6. Zaključak
Zadužena osoba
Donesena je Odluka o jednokratnom oslobađanju od
plaćanja lučkih pristojbi za brod iz flote Katarina line
d.o.o.
Ravnatelj

Rok
Odmah

Ad 7. Sažetak izlaganja I rasprava
Kako je Državna revizija utvrdila da je u Lučkim tarifama ŽLUOLMD naveden
protuzakonit način naplate turističkog veza predložena je izmjena članka 11. Lučkih
tarifa ŽLU OLMD na način de se briše dio koji omogućuje sezonsku naplatu turističkog
veza i da se unese dodatni popust od 20% za sve brodove/brodice/jahte koje koriste
turistički vez u kontinuitetu dulje od četiri mjeseca, da se unese dodatni popust od 40%
za brodove/brodice/jahte koje koriste vez u nautičkom dijelu luke u kontinuitetu dulje od
tri mjeseca te da se za sve brodove/brodice/jahte koje koriste sidrište nautičkog dijela
luke pristojba za vez smanji za 30%.
Ad 7. Zaključak
Zadužena osoba
Rok
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Donesena je Odluka o izmjeni Lučkih tarifa ŽLU
OLMD:
- brisana je cijena za sezonsku naplatu veza;
- dodano je: 20% za sve brodove/brodice/jahte
koje koriste turistički vez u kontinuitetu dulje od
četiri mjeseca;
- dodano je: 40% za brodove/brodice/jahte koje
koriste vez u nautičkom dijelu luke u
kontinuitetu dulje od tri mjeseca;
- dodano je: brodove/brodice/jahte koje koriste
vez u nautičkom dijelu luke u kontinuitetu dulje
od tri mjeseca te da se za sve
brodove/brodice/jahte koje koriste sidrište
nautičkog dijela luke pristojba za vez smanji za
30%.

Ravnatelj

Odmah

Ad 8. Sažetak izlaganja i rasprave
Pod točkom razno nije bilo rasprave.
Ad. 8. Zaključak
Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Zapisnik
sastavio:

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime
Alessandra Selak

Potpis

Ime i prezime

Potpis

Marin Starčić dipl. oec
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