REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŢUPANIJA
O P Ć I N A D O B R I NJ
Odbor za kulturu i šport
Dobrinj, 24. oţujka 2011. godine

Z A P I S N I K
s 3. sjednice Odbora za kulturu i šport
odrţane 24. oţujka 2011. godine u 18,00 sati,
u Vijećnici Općine Dobrinj u Dobrinju, Dobrinj 103
Nazočni članovi Odbora:
Odsutni članovi Odbora:
Ostali nazočni:

Zdenko Kirinčić, Dalibor Grţetić, Alen Šamanić i Luka Tabako.
Ivan Pavačić-Jecalić.
Neven Komadina, Općinski načelnik, Boris Latinović, direktor TZO
Dobrinj.
U nastavku još prisutni članovi MO i udruga. Slavko Mihajić (KU

Optimisti), Ivan Crnčić (MO Soline), Darko Škrabonja (MO
Čiţići i ŠRD Vela sten), Miljenko Fanuko (MO Klimno),
Miljenko Galanto (MO Suţan i KU Kataroška),Tatjana Radivoj
(KD Sveti Petar), Marino Šamanić (MO Kras), Ratko Turčić
(MO Sveti Vid i DVD Dobrinj), Ranko Pavačić (MO Polje i
Pjevački zbor Zvon), Sanjin Crnčić (Lovci), Miljenko Galanto
(MO Suţan i KU Kataroška);
Sjednicu je, pozdravivši nazočne, otvorio predsjednik Odbora, Zdenko Kirinčić. Nakon što je utvrdio

da je na sastanku nazočan potreban broj članova, zahvalio se na odazivu i predloţio dnevni
red kojega je Odbor jednoglasno prihvatio:
DNEVNI RED

1. Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Odbora,
2. Pitanja i prijedlozi članova- Realizacija zaključaka s 2. sjednice Odbora,
3. Priprema prijedloga za drugi dio sastanka odbora,
4. Sastanak sa Udrugama i MO koji odganiziraju fešte na području općine Dobrinj,
5. Maškare 2011. - financijsko izvješće,
6. Razno.
Ad 1./
Potvrđivanje/usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Odbora,
U Zapisniku s 2. sjednice Odbora za kulturu i šport, točki 3., podtočki 3.1. mijenja se datum te umjesto
„29. svibnja“ treba pisati „21. svibnja“.
U točki 6., podtočki 6.2. mijenja se posljednja rečenica prije donošenja Zaključka te ona glasi:
„Predloţio je ureĎenje vidikovaca u Dobrinju, Suţanu i Gabonjinu“.
U točki 6.3. ispravlja se ime iz gosp. „Cvetko“ u gosp. „Svetko“.
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Po utvrĎivanju izmjena, usvaja se i potvrĎuje Zapisnik s 2. sjednice Odbora za kulturu i šport, odrţane
25. veljače 2011. godine.

Ad 2./
Pitanja i prijedlozi članova - Realizacija zaključaka s 2. sjednice Odbora,
2.1. Temeljem Zaključka iz točke 2. Zapisnika s 2. sjednice Obora, Neven Komadina, načelnik Općine
Dobrinj ukazuje na visoke troškove izrade i postavljanja kipova dvaju sopaca u prostor parka „Jardin“
u Dobrinju, a koji za sada nisu predviĎeni Proračunom Općine Dobrinj za 2011. godinu. S obzirom na
još uvijek prisutno stanje krize, smatra da bi od projekta za sada trebalo odustati. Ukoliko bude
financijski moguće, pokušat će se isti uvrstiti u neki od budućih proračuna. Vijećnik Alen Šamanić
podrţao je prijedlog izrade kipova no takoĎer smatra da u ovom trenutku nije moguće ralizirati
projekt.
Načelnik je takoĎer obećao ispitati cijene drugih umjetnika kako bi se procijenila opravdanost
troškova izrade.
Na prijedlog predsjednika, Odbor jednoglasno donosi
Z a k lj u č a k
Proračunom Općine Dobrinj odnosno sljedećim izmjenama i dopunama istoga za sada se neće ući u
izradu i postavljanje kipova dvaju sopaca u park „Jardin“,već će načelnik ispitati cijene drugih
umjetnika (i u kamenu) i procijeniti opravdanost troškova izrade.
.
2.2. Temeljem Zaključka iz točke 3., podtočke 3.2. Zapisnika s 2. sjednice Obora, Općinski načelnik je
izvjestio Odbor o razgovoru s gosp. Matijom Gladom iz Hrvatskih cesta d.o.o., Isp. Rijeka. Sukladno
vaţećim prometnim propisima, preduvjet za označavanje skretanja za Općinu Dobrinj je izgradnja
skretajuće prometne trake. Kako ista trenutno ne postoji, a u planu je rekonstrukcija drţavne ceste na
relaciji Krčki most - Dina, gosp. Glad je predloţio dostavljanje zamolbe Hrvatskim cestama za
izgradnju dodatne skretajuće trake u smjeru Općine Dobrinj.
Na prijedlog predsjednika, Odbor jednoglasno donosi
Z a k lj u č a k
Predlaţe se Općinskom načelniku uputiti Hrvatskim cestama d.o.o. zamolbu za uvrštavanje projekta
izgradnje dodatne skretajuće trake u pravcu Općine Dobrinj.
2.3. Temeljem točke 3., podtočke 3.4. Zapisnika s 2. sjednice Odbora, Neven Komadina primio je
ponude glazbenih agencija za nastupe estradne zvijezde na proslavi dana Sv. Stjepana u Dobrinju, 03.
kolovoza te klapa 01. kolovoza 2011. godine.
Na prijedlog predsjednika, Odbor jednoglasno donosi
Z a k lj u č a k
Predlaţe se Općinskom načelniku i predsjedniku odbora da za nastupe u Dobrinju 2011. godine, u
skladu s financijskim mogućnostima, odaberu nekog izmeĎu predloţenih izvoĎača i klapa.
2.4. Temeljem točke 4., podtočke 4.1. Zapisnika s 2. sjednice Odbora, Općinski načelnik prenesao je
detalje telefonskog razgovora s gĎom Ţic iz Pomorskog i povijesnog muzeja hrvatskog primorja iz
Rijeke koja je ukazala na problem nedostajućih kompetentnih osoba.
Z a k lj u č a k
Predlaţe se Općinskom načelniku da se angaţiraju 1 do 2 stručne osobe za potrebe voĎenja kulturnih i
sakralnih znamenitosti Dobrinja i dočeka grupa te njihovog obilaska.
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2.5. Temeljem točke 4., podtočke 4.2. Zapisnika s 2. sjednice Odbora, Zdenko Kirničić rekao je da je
Biskupija suglasna s prijedlogom ureĎenja sakralnog muzeja u crkvi sv. Antona te predlaţe
organiziranje sastanka na kojem će prisustvovati Neven Komadina, vlč. Toljanić i on osobno kako bi
dogovorili detalje ureĎenja.
Predsjednik Odbora, Zdenko Kirinčić, obavijesti je Odbor o mogućnosti postavljanja dvotjedne
izloţbe „NOVI ARHEOLOŠKI NALAZI SA OTOKA KRKA“ (nalazi su sa područja otoka krka i to
1000 god.prije Krista ). Eksponati su iz zbirke SAMBLICH. Dogovoreno je da se izloţba odrţi u crkvi
sv. Antona u Dobrinju i to u periodu od 23. srpnja 2011. do 20 kolovoza 2011. godine.
2.6. Neven Komadina izvijestio je prisutne o odrţanom sastanku s gosp. Mladenom Reljanom na
kojem je isti iskazao zainteresiranost za prodaju suvenira te dijeljenje propagandnog materijala na
placi u Dobrinju. Kako bi se za isto stvorili preduvjeti, potrebno je provesti javni natječaj za korištenje
javnih površina u vlasništvu Općine Dobrinj. Temeljem prikupljenih ponuda, ovisno o povoljnijoj
ponudi, dodijeljuju se javne površine.
2.7. Temeljem točke 5., podtočke 5.1. Zapisnika s 2. sjednice Odbora, Dalibor Grţetić obavijestio je o
nadolazećem sastanku osoba zaduţenih za organiziranje turnira u boćanju u svibnju, temeljem kojeg
će se odrediti mjesto odrţavanja turnira. Kao i prethodnih godina GP Krk će biti sponzor za hranu i
piće, no još nije poznato do kojeg iznosa. Općinski načelnik obećao je osigurati dodatna financijska
sredstava ukoliko to bude potrebno.
2.8. Temeljem točke 5., podtočke 5.2. Zapisnika s 2. sjednice Odbora, članovi Odbora za kulturu i
šport predloţili su da domaćin malonogometnog turnira ove godine bude Kras.
2.9. Temeljem točke 5., podtočke 5.4. Zapisnika s 2. sjednice Odbora, Općinski načelnik obavijestio je
članove Odbora o predviĎenim financijskim sredstvima za nabavu malog prijenosnog semafora za
potrebe nogometnih, boćarskih, vaterpolo, odbojkaških i drugih utakmica te zatraţio dostavljanje
predračuna ili ponude temeljem koje će se platiti nabava istoga.
2.10. Predsjednik odbora Zdenko Kirinčić razgovarao sa gosp. Nedjeljkom Grţetićem i dogovorio
voĎenje sportskih dogaĎanja na području općine Dobrinj.
2.11. Temeljem točke 6., podtočke 6.3. Zapisnika s 2. sjednice Odbora, Boris Latinović razgovarao je
gosp. Svetkom te dogovorio dostavljanje ponude Općini Dobrinj za postavljanje „Aleje glagoljice“.
Projekt je kandidiran na najtečaju Ministarstva kulture u procijenjenoj vrijednosti od 100.000,00 kuna.
Općinski načelnik nadodao je kako bi uz svako postavljeno slovo moralo pisati objašnjenje na
nekoliko jezika.
2.12. Temeljem točke 6., podtočke 6.8. Zapisnika s 2. sjednice Odbora, Alen Šamanić preuzima
ureĎivanje facebook profila.
Ad 3./
Priprema prijedloga za drugi dio sastanka odbora
Članovi Odbora za kulturu i šport rezimirali su glavne teme sljedeće točke Dnevnog reda.
Ad 4./
Sastanak sa Udrugama i MO koji odganiziraju fešte na području općine Dobrinj
Sjednici Odbora za kulturu i šport pridruţuju se članovi mjesnih odbora i udruga
Slavko Mihajića (KU Optimisti);

Ivan Crnčića (MO Soline);
Darko Škrabonja (MO Čiţići i ŠRD Vela sten)
Miljenko Fanuko (MO Klimno);
Tatjana Radivoj (KD Sveti Petar);
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Marino Šamanić (MO Kras)
Ratko Turčić (MO Sveti Vid i DVD Dobrinj)
Ranko Pavačić (MO Polje i Pjevački zbor Zvon)
Sanjin Crnčić (Lovci)
Miljenko Galanto (MO Suţan, KU Kataroška);
Pozvani još ali se nisu odazvali:
Mario Dunato (Čikavica- rekao da će umjesto njega doći Ivan Glavaš)
Tonči Šamanić (KD Sveti Juraj)
Opravdali nedolazak:
Ivančica Dunato (MO Šilo)
Miljenko Variola (MO Rasopasno)
Srećko Purić (MO Gabonjin, UHVDR)
Automatski su predsjednici odbora bili i predstavnici:
Kirinčić Zdenko za MO Dobrinj i KD Ive Jelenović.
Alen Šamanić za MO Tribulje.
Dalibor Grţetić za MO Sveti Ivan (Josip Galanto ga ovlastio).
Predsjednik Odbora i Općinski načelnik podravili su novoprisutne. Ukazan je cilj sastanka odnosno
kvalitetnija organizacija nadolazećih kulurnih i sportskih dogaĎanja.
Neven Komadina obavijestio je o opravdanom izostanku MO Šilo.
Telefonskim putem nazočnima se obratila predsjednica MO Šilo, gĎa Ivančica Dunato te izvijestila o
izradi programa za nadolazeću sezonu. Ribarske fešte će biti drugačije organizirane nego prošlih
godina.
Zdenko Kirinčić zamolio je prisutne da iznesu datume i način organiziranja fešti u pojedinim
mjestima.
Predsjednik MO Soline, Ivan Crnčić, predloţio je feštu u Solinama 30. srpnja u organizaciji mjesnog
odobra.
Predsjednik MO Čiţići, Darko Škrabonja, predloţio je feštu u Čiţićima, 23. srpnja u organizaciji
mjesnog odbora.
Predsjednik MO Klimno, Miljenko Fanuko, predloţio je feštu u Klimnu, 06. kolovoza na kojoj bi
nastupao Marijan Ban. S obzirom na nemogućnost organizarnja fešte od strane MO Klimno, predloţio
je dodjelu štandova jednoj ili dvjema udrugama.
Predsjednik MO Kras, Marino Šamanić, predloţio je feštu u Krasu, 11. lipnja (Antonja). TakoĎer još
nisu utvrĎeni organizatori.
Predsjednik MO Polje, Ranko Pavačić, predloţio je feštu u Polju na balgdan „Male Gospe“ u
organizaciji mjesnog odobra.
Predsjednica MO Gabonjin, Tatjana Radivoj, predloţila je fešte u Gabonjinu, 29. lipnja u organizaciji
mjesnog odbora i 01.svibnja u organizaciji lokalne udruge.
U ime MO Sveti Ivan, Dalibor Grţetić predloţio je feštu u Svetom Ivanu, 24. lipnja u organizaciji
mjesnog odbora i udruge „Kataroška“.
Gosp. Miljenko Galanto u ime udruga „Kataroška“ predloţio je feštu u Čiţićima, 13. kolovoza.
Predsjednik MO Sveti Vid - Gostinjac, Ratko Turčić, predloţio je feštu u Svetom Vidu, 18. lipnja. Još
nije dogovorena organizacija od strane mjesnog odbora ili neke udruge.
Zdenko Kirinčić rekao je da će se tradicionalne fešte odrţati: u Dobrinju 01., 02. i 03. kolovoza. U
nemogućnosti da doĎu na odbor izjasnili predsjednici MO, Srećko Purić da u Gabonjinu bude Petrova
29.06., te Miljenko Variola da u Rasopasnu bude Vela gospoja 15. Kolovoza. U Šilu tradicionalno 16.
Kolovoza da bude Rokova..
Gosp. Darko Škrabonja, u ime ribolovnog društva „Vela sten“ predloţio je feštu u Čiţićima, 20.
kolovoza u vlastitoj organizaciji.
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Gosp. Slavko Mihajić, u ime karnevalske udruge „Optimisti“ pitao je da li je moguće dobiti dva
terimna za organizaciju fešti u Šilu. Općinski načelnik je rekao da je u ovom trenutku to nemoguće
odrediti jer MO Šilo nije dostavio svoj prijedlog. Gosp. Mihajić ukazao je da svake godine treba sve
više sredstava za prisustvovanje Riječkom karnevalu te da bi se moralo poć iduće godine poći u neke
restrikcije,s obzirom da se uglavnom financiraju sredstvima prikupljenim temeljem odrţanih fešti.
Općinski načelnik nije podrţao ovakav stav udruge „Otpimisti“ te je napomenuo da je njihovo
prisustvovanje karnevalu, barem što se tiče financijskih mogućnosti, neupitno.
Ranko Pavačić u ime pjevačkog zbora „Zvon“ upitao je postoji li mogućnost organiziranja još dviju
fešti u Šilu. Podnio je financijsko izvješće temeljem organiziranih fešti u 2010. godini. TakoĎer ne
podrţava organiziranje manjeg broja fešti jer smatra da bi one trebale biti češće radi podjednakog
zadovoljstva gostiju koji dolaze u različitim terminima te misli da istodobno odrţavanje fešta u više
mjesta takoĎer nije problem.
Općinski načelnik rekao je da je ovakav sastank vrlo vaţan kako bi se razmotrili svi prijedlozi mjesnih
odobra i udruga. Smatra da je bolje organizirati jednu kvalitetnu feštu s kvalitetnim izvoĎačem nego
više manjih fešti koje nemaju neki zabavni karakter.
Član Odbora, Alen Šamanić, predloţio je smanjenje sufinanciranja organiziranja svake pojedine fešte
od strane Općine Dobrinj i TZO Dobrinj s dosadašnjih 6.000,00 na 4.000,00 kuna te ograničavanje
trajanja fešti do 01,00 sat radi gositiju koji se ţale na glasnu muziku.
Luka Tabako smatra da je prvenstveni cilj ovog okupljanja bio podizanje kvalitete fešti te promjena
dosadašnjeg načina organiziranja istih. Ukazuje da dosadašnji tijek sastanka ne vodi tom cilju te ne
podrţava iznesene stavove u kojima se navodno zalaţe za interese i potrebe gostiju, a te iste goste se
nikada nije upitalo što bi zapravo njih interesiralo. Predloţio je TZO Dobrinj pripremiti anketni
upitnik kojim bi se ispitalo prave potrebe gostiju i to ne vezano samo uz zabavni dio.
Na upit Općinskog načelnika, Boris Latinović rekao je da od strane gostiju postoji interes za feštama
no ne zna preciznije stavove po pitanju vrste fešte, trajanja iste, sadrţaja i sl.
Zdenko Kirinčić je predloţio da se Odbor za kulturu i šport ponovno sastane sa članovima mjesnih
odbora i udruga kako bi se dogovorili konačni datumi odrţavanja i organizatori fešti.
Neven Komadina smatra da je postojanje fešti bitan dio turističke ponude te da se MO Šilo do sljedeće
sjednice Odbora mora očitovati o ţeljenim terminima i načinu organizacije.
Na prijedlog predsjednika, Odbor jednoglasno donosi
Z a k lj u č a k
Nalaţe se Odboru za kulturu i šport, po primitku očitovanja MO Šila, sazvati sljedeću sjednicu te
pozvati predsjednike mjesnih odbora i udruga kako bi se utvrdio konačan raspored i organizacija
dogaĎanja.
Ad 5./
Maškare 2011. - financijsko izvješće
Dosta se raspravljalo o ovogodišnjoj organizaciji maškara na području općine Dobrinj. Jednoglasno se
utvrdilo da ovako se više ne moţe i neće organizirati maškare na ovakav način. Vidljivo je da je od
super posjete ovih zadnjih godina osjeća pad, ali još više nezainteresiranost udruga koje to i
organiziraju.
Prioritetna ideja organiziranja maškara, bila je da se pomogne ţiteljima naše općine koji vole te
običaje,pogotovo našim mladima,da im se pribliţe te maškarane zabave. Da nemaju problema sa
policijom , da ne ostaju bez dozvola ,a najvaţnije da se ne daj Boţe dogode i neke stvari sa puno
gorim posljedicama. Tek kao drugo, bilo je i neka zarada za naše udruge. Ali na ţalost ništa od toga.
Mladi su odlazili u Šator,a stariji sve manje su zainteresirani.I redute su bile slabije nego prijašnjih
godina. I zarada se drastično smanjila.Da nije donacije općine bile bi duboko u minusu. Primjer je da
je zarada po grupi 2009. godine bila 9.520,00 kuna. 2010. godina zarada je bila 2.952,14,00 kuna, dok
je ove godine ukupna zarada po grupi bila samo 1166,65 kunma.I moţemo biti sretni, da nisu, i sa
donacijom Općine, udruge bile u minusu.
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Tablica financija za ovu godinu:
OD
MESOPUSTA
PO GRUPI
OSTALO

PLATILI

ŠTO

PLATILI

OPĆINA

TREBAJU
DOBITI

MUZIKU

UPLATILA

GOTOVINE

LOVCI

1166,65

12053,12

VINO

0,00

-12000,00

1219,77

KATAROŠKA

1166,65

-600,00

DUŢNI

13000,00

-13000,00

566,65

ZVON

1166,65

320,00

POKLONI

13000,00

-14000,00

486,65

DVD

1166,65

0,00

0,00

0,00

1166,65

OPTIMISTIMI

1166,65

9952,00

0,00

-11000,00

118,65

MO DOBRINJ

1166,65

0,00

0,00

0,00

1166,65

TRGOVINU

Ad 6./
Razno
6.1. Luka Tabako ponovno je predloţio da se uz tradicionalni malonogometni turnir, pokuša
organizirati i malonogometna liga Općine Dobrinj. Neven Komdina rekao je da je za organiziranje
istoga potrebno uputiti zamolbu Općinskom vijeću u kojem je potrebno naglasiti kako bi to bio
tradicionalni turnir koji će se svake godine organizirati te shodno tome biti unaprijed planiran u
proračunu Općine Dobrinj.
Na prijedlog predsjednika, Odbor jednoglasno donosi
Z a k lj u č a k
Nalaţe se predsjedniku Odbora uputiti zamolbu za uvrštenje organizacije malonogometne lige Općine
Dobrinj u proračun Općine Dobrinj.
6.2. Direktor TZO Dobrinj, Boris Latinović, obavijestio je priutne kako će se tradicionalno čišćenje
plaţa i obale organizirati 04. lipnja (u slučaju lošeg vremena 11. lipnja). Po završetku akcije u Šilu će
za sudionike biti organiziran prigodan domjenak.
6.3. Zdenko Kirinčić obavijestio je o pokretanju naplatnog beţičnog interneta od strane Absolute
d.o.o. u Klanicama, Tribuljama, Krasu i Čiţićima. Isti je već u radu u Klimnu, Šilu i Dobrinju. Po
završetku testiranja sustava, utvrdit će se i besplatni ili ograničeni pristup za korisnike.
6.4. Predsjednik MO Klimno, Miljenko Fanuko, predloţio je angaţiranje animatora tijekom turističke
sezone. Zdenko Kirinčić rekao je da je prijedlog potrebno uputiti Vijeću TZO Dobrinj. Boris Latinović
obećao je provjeriti troškove navedenog prijedloga.
6.5. Direktor TZO Dobrinj obavijestio je članove Odbora o organizaciji moto susreta u organizaciji
Karnevalske udruge „Kataroška“ i moto-kluba „Griffonsi“, 21. svibnja na lokaciji „Ogreni“ kraj
Dobrinja.
Nakon završetka rasprave po točkama 4. i 5., predsjednici mjesnih odbora napustili su sjednicu.

Odbor je završio sjednicu u 22,00 sata.
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Zapisničar:

Predsjednik

Luka Tabako

Zdenko Kirinčić

Dostaviti:
 Članovima Odbora za kulturu i šport,
 Članovima Općinskog vijeća,
 Općinskom načelniku
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