LUČKA UPRAVA – ROVINJ
AUTORITÀ PORTUALE – ROVIGNO
Obala/Riva Aldo Rismondo 2
52210 Rovinj-Rovigno

ZAPISNIK
sa 01/16 Sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 2. ožujka 2016. godine.
Pozvani: Milan Mihovilović, Silvio Brunelli, Edi Mendica, Đorđo Bastijančić, Želimir
Laginja, Josip Žužić i Damir Rudela
Opravdano izostali: Đorđo Bastijančić
Sjednicu saziva ravnatelj Lučke uprave Donald Schiozzi.
Zapisnik vodi: Sandra Cvek
Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Milan Mihovilović pozdravlja prisutne i čita dnevni red.
Prihvaća se dnevni red bez izmjena, kako slijedi

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.

Verifikacija zapisnika sa 09/15 sjednice Upravnog vijeća lučke uprave Rovinj,
Informacija o štetama nastalim nevremenom od 10. veljače 2016.
Izvještaj o ocjenjivanju djelatnika i ocjenjivanje ravnatelja,
Razno

AD. 1.
Prihvaća se zapisnik 9/15. Sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 23.
prosinca 2015.g. bez dopuna i primjedbi.

AD. 2.
Ravnatelj kaže kako su svi upoznati sa događajima od 10. veljače 2015. i štete koja je
nastala tijekom nevremena. Nevrijeme je bilo razorne moći i oštetilo je i našu i tuđu imovinu.
Od '65 se nije pamtilo takvo nevrijeme. Luka je sinonim za sigurno mjesto no nažalost
tog dana to nije bilo slučaj. Acy marina je također pretrpjela značajnu štetu.
Djelatnici su bili na terenu i pomagali koliko su mogli ispumpavajući plovila da ne
potonu. Izvještaj o šteti je napravljen i predan osiguravajućoj kući s kojom je putem javnog
natječaja sklopljen ugovor.

Najviše su stradale poklopnice na obali Valdibora, od benzinske crpke do ribarskog
dijela i A. Negri. Nastradao je i naš info punkt koji je u cijelosti oštećen, a nošen valovima je
pobrao nekoliko vozila. Stradali su i ormarići za vodu i struju, ograda na velikom molu i u
škveru. Još čekamo da se podvodno snimi Valdibora da vidimo koja je šteta nastala
podlokavanjem. Privezuišne naprave i korpomorti u luci također su stradali.
Po dosad zaprimljenim troškovnicima ukupna šteta će iznositi preko 1.200,00 kuna.
Moramo zahvaliti javnoj vatrogasnoj pomoći na pruženoj pomoći.
Pokušavamo dovesti situaciju u prvobitno stanje kako bi spremni dočekali Uskrs.
Čekamo da nam osiguranje dostavi izvješće da vidimo pokriće štete. Također od
županije čekamo odgovor za dodatna sredtsva potpore.
Gospodin Brunelli pita da li polica osiguranja obuhvaća svu imovinu na što ravnatelj
odgovara da je objedinjavanjem osiguranja za sve lučke uprave sklopljena jedinstvena polica
osiguranja koja nažalost ne obuhvaća sve.
Početkom svibnja nam ističe polica pa sada točno znamo poučeni ovim događanjima
što treba unijeti. Pojačati ćemo policu koliko god bude moguće jer kako se čini i po
informacijama iz DHMZ-a ovakvih će situacija biti sve više.
Gospodin Žužić kaže da koliko god je nevrijeme bilo loše iz toga se da izvući pouka.
Sada točno znamo gdje treba pojačati lukobrane na Katarini..kad udara ponente sad
točno znamo što je na udaru.
Ravnatelj obaviještava da su se javili i projektanti iz Rijeke koji su tražili malo više
vremena kako bi unijeli određene izmjene na projektu.
Gospodin Mihovilović kaže kako mu se nikako ne sviđa predviđeni prolaz za male
barke odnosno strujanje vode. Smatra da nije potreban.
Što se nevremena tiče kaže kako je sreća da toga dana nije bila i visoka voda jer bi
tada još jače poplavio grad i šteta bi bila i veća. Događaj treba iskoristiti da se još jače pogura
izgradnja lukobrana koja je i u interesu Acy marine čiji je projekt sanacije jako skup.
Ravnatelj kaže kako njihov projekt ne ispunjava uvjete HRB-a i da ih jedino naši
lukobrani spašavaju. Imamo informaciju da kreću sa rušenjem hotela Park na jesen. Mi ćemo
do ljeta imati gotov projekt a moguće i građevinsku dozvolu.
Ideja je da se ide dopisom prema Abiliji uz prijedlog da se kamen i materijal odmah
prebaci nama za izgradnju lukobrana. Bilo bi suludo da voze materijal drugdje kad ga mi
možemo iskoristiti.
Uputili smo na dvije adrese zahtjev za izradu troškovnika kako bi mogli tražiti
sredstva.
Gospodin Rudela predlaže da se informiramo kod Lučke uprave Pula kako su oni sa
pulskom bolnicom rješili.
Gospodin Mihovilović kaže kako će tu biti preko 100.000 m3 iskoristivog materijala i
kako bi bilo odlično dogovoriti to jer bismo tako puno uštedjeli.

Gospodin Brunelli pita da li je taj materijal kvalitetan? Na što gospodin Mihovilović
odgovara kako smatra da je to odličan materijal.
Gospodin Laginja kaže kako su se na televiziji, vezano za nevrijeme, spominjali
Rovinj, Peroj i Fažana što znači da su ostali gradovi rješili problem i osigurale svoje luke.
Moramo potraziti podršku grada i županije da se ne ponovi više. Koordinaciju s
Maistrom treba pokušati i preko gradske uprave isforsirati.
Gospodin Rudela kaže da, budući je Aci državna tvrtka, moglo bi se obratiti se
ministarstvu.
Proračunom su predviđena određena sredstva ali se mogu tražiti i dodatna ukoliko su
redovna opravdano potrošena.

AD.3.
Prema Pravilniku o radu bio je donesen obrazac za ocjenjivanje djelatnika kojim se do
kraja ožujka vrednuje njihov rad. Najbolje je da ga članovi odmah ispune. Ravnatelj kaže
kako su djelatnici uvijek na razini i to su ponovo pokazali tijekom nevremena.
AD.4.
Pod točkom razno gospodin Žužić želi naglasiti kako su naši djelatnici dodatno
opterećeni u odnosu na druge lučke uprave radi škvera te smatra da bi im se trebao povećati
dohodak.
Ravnatelj se zahvaljuje i drago mu je čuti da netko drugi vidi i hvali trud i rad
djelatnika. Pravilnikom o sistematizaciji su već podignuti kvocijenti u odnosu na djelatnike
drugih lučkih uprava.
Gospodin Rudela kaže kako Upravno vijeće donosi odluke o sistematizaciji poslova i
koeficijentima. Također ukazuje da se moze dodjeliti stimulans u visini 3 plaće, a ionako već
sada imaju veće kooeficijente te nisu zakinuti.
Nadalje gospodin Žužić pita kakva je situacija sa drugim navozom za škver?
Ravnatelj kaže da je navoz u završnoj fazi. Čekaju se upute inženjera za pojačanje te
bi prije sezone trebao biti u funkciji.
Gospodin Brunelli se zahvaljuje svim prisutnima i zaključuje Sjednicu.
Sjednica dovršena u 13,30 sati.
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