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ZAPISNIK
S 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE održane 06.11.2018. u
Vijećnici Općine Jelenje s početkom u 18:00 sati
Predsjednik Vijeća otvara 12. sjednicu Općinskog vijeća i proziva redom prisutne: Kristian Hlača, Martina
Mičetić Davidić, Robert Maršanić, Ivica Pilčić, Vanda Radetić-Tomić, Danko Baćac, Vilim Ţagar, Luka
Zaharija, Franko Šuler, Marinko Linić, Ivoslav Ban, Ana Marija Vujić, Ivan Radetić.
Odsutni: Izabela Nemaz i Ervin Radetić
Ostali nazočni: Načelnik Robert Marčelja, zamjenik načelnika Dino Piljić, pročelnica JUO-a Gordana
Tomas, novinarka Sanja Gašpert (NL), mještani Dinka Ţagar i ReĎo Ramić.
Zapisnik vodi: Andrea Sudan
S obzirom na to da je većina vijećnika (13) prisutna na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje, sve
odluke koje donesu bit će pravovaljane.
Predsjednik Vijeća predlaţe usvajanje zapisnika s desete sjednice Općinskog vijeća odrţane 18.09.2018. i
11. Sjednice odrţane 28.09.2018. kojih su vijećnici dobili putem elektroničke pošte.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu za zapisnik s 10. sjednice. Za riječ se javlja Ivoslav Ban koji spominje i
izvješće s devete sjednice odrţane 07.08.2018., no predsjednik Vijeća mu odgovara da njega neće usvajati
zbog toga što se čeka mišljenje Ministarstva uprave. Vijećnica Vanda Radetić – Tomić pita za obećanje
predsjednika Nadzornog odbora KD Jelen s 10. sjednice, a odnosi se na dostavljanje zapisnika. Predsjednik
Nadzornog odbora Marinko Linić odgovara da je zapisnik gotov i bit će proslijeĎen i dostavljen. Radetić –
Tomić spominje da se prije otprilike osam mjeseci razgovaralo da se točke u materijalima označavaju
brojevima, što pomaţe kod listanja. Što se materijala tiče, pročelnica Gordana Tomas spominje da je ovog
puta bilo problema oko dostave. Ubuduće moli vijećnike da po zatraţeni tiskani materijal sami doĎu u
pisarnicu ili će se otpremiti poštom jer ne postoji obveza dostave na kućne adrese. Vijećnica Radetić –
Tomić spominje da je primjedbe poslala na mail predsjednika Vijeća, ali da one nisu usvojene pa da tako
nema smisla raspravljati o tome. Predsjednik Vijeća Luka Zaharija ukratko govori da je vijećnica dala svoj
prijedlog zapisnika kako bi mogao izgledati s obzirom na to da je ovaj dostavljeni predugačak. Pročelnica
Tomas spominje da smo od Ministarstva uprave nekoliko puta dobili očitovanje vezano za voĎenje
zapisnika. Zapisnik se vodi u skraćenom obliku, a ono što je obveza je da budu navedene točke Dnevnog
reda i način usvajanja. Sve ostalo je, moglo bi se reći, slobodna volja zapisničara navesti u kontekstu onog
što se govorilo. Prošlog puta je zapisnik namjerno napravljen detaljno, da ne bi bilo prigovora da nešto nije
napisano. Moli prisutne vijećnike (s obzirom na to da je JUO nadleţan za izradu i voĎenje zapisnika) da svi
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koji ţele da njihova diskusija na samoj sjednici bude zapisana od riječi do riječi i s izrazima koje vijećnici
ţele, tako će se i napraviti na njihov zahtjev. Sve ostalo će zapisničar izvući iz konteksta onog što se
govorilo. Radetić – Tomić navodi da je suprotnog mišljenja i da zapisnik od dvadeset jedne stranice, koji je
zapravo više stenogram nego zapisnik stvarno nema smisla. Vijećnica je na primjeru svoje rasprave, kojoj
je ovdje posvećena stranica i pol, sve svela na pola stranice bez da je išta izostavljeno. Smatra da nije
potrebno pisati sve od riječi do riječi, no ako zapisničar tako ţeli, u redu. Vijećnik Ivoslav Ban se javlja za
riječ. Ima tehničku primjedbu na izgovoren, a zapisan naziv „seljačka“ aglomeracija. Predsjednik Vijeća
Luka Zaharija odgovora mu da je nekoliko puta aglomeraciju nazvao „seljačka“ pa će tako i ostati
zapisano. Druga primjedba vijećnika Bana odnosi se na to što do danas nije dobio odgovor predsjednika
Vijeća na pisani odgovor na pitanja s 10. Sjednice. Traţio je dostavu Izvješća o utrošku sredstava za
sluţbena putovanja i Izvješće o utrošenim sredstvima za proslave i pokroviteljstva. Predsjednik Vijeća
odgovara da se trenutno ne raspravlja o tome, ali moli pročelnicu da pojasni vijećniku. Pročelnica govori da
je vijećnik dobio dokumentaciju kojom računovodstvo raspolaţe. Ako traţi obrazloţenje od načelnika,
onda njemu mora uputiti točno takvo pitanje zbog toga što računovodstvo nije ovlašteno da obrazlaţe
detalje putnih naloga i sl., već općinski načelnik. Vijećnik Ban ponovo spominje da nije dobio nikakav
pisani odgovor. Predsjednik Vijeća zatvara raspravu na temu zapisnika s 10. Sjednice i daje isti na
usvajanje.
Zapisnik je usvojen s 12 glasova „ZA“ uz jedan glas „PROTIV“ vijećnice Vande Radetić – Tomić.
Predsjedavajući otvara raspravu za usvajanje zapisnika s 11. Sjednice Općinskog vijeća. Za riječ se javlja
vijećnik Ivoslav Ban koji ţeli da se uz tč.1 Dnevnog reda i rečenicu „Vijećnik Ivoslav Ban napušta
sjednicu u 17:18 sati“ napiše i razlog njegovog odlaska, a to je misa za pokojne mještane i hrvatske
branitelje. Nitko se više ne javlja za raspravu stoga predsjednik Vijeća daje zapisnik s 11. Sjednice uz
izmjene vijećnika Ivoslava Bana na ustajanje. Zapisnik je JEDNOGLASNO usvojen.
Predsjednik Vijeća predlaţe sljedeći
DNEVNI RED
Aktualni sat
1. Odluka o davanju na upravljanje reciklaţno dvorište u Podhumu, predlagatelj općinski načelnik –
izvjestiteljica pročelnica JUO-a
2. Prijedlog odluke o prijavi projekta „UreĎenje i opremanje igrališta za djecu i mlade u
Draţicama“ predlagatelj općinski načelnik – izvjestitelj zamjenik općinskog načelnika
3. Izvješće o radu načelnika Općine Jelenje za razdoblje siječanj-lipanj 2018.
4. Razno (prijedlog vijećnika Ivoslava Bana uvrsti ova točka)
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Prva se javlja vijećnica Ana Marija Vujić te postavlja pitanje zašto nije
dobila odgovor na e-mail koji je poslala, a u kojem traţi uvrštavanje točke. Predsjednik Vijeća smatra da
nema potrebe za stavljanje spomenute točke Dnevnog reda jer Vijeće roditelja nije traţilo da se raspravlja o
tome. Zaharija će ta pitanja uputiti načelniku u sklopu aktualnog sata.
Predsjedavajući daje na usvajanje Dnevni red koji je usvojen JEDNOGLASNO.
Aktualni sat
Zaharija postavlja pitanje u vezi 2 maila od strane Vijeća roditelja, a tiču se logopeda i poklon bonova za
prve i druge razrede, kakva je situacija i kako se rješava. Načelnik odgovara da općina nema ništa s tim,
već škola. Logoped je osiguran u OŠ Vladimir Gortan i u ingerenciji je osnivača-PGŢ. Što se tiče poklon
bonova, došlo je do zastoja u proceduri. Tema poklon bonova dva puta morala ići na Upravu i odobrenje u
Milano. Čekalo se da uplata stigne u PBZ banku. Sada je sve riješeno i poklon bonovi će biti podijeljeni.
Zaharija ima potpitanje. Zanima ga što je s logo kutkom koji se trebao urediti i projektom. Načelnik
odgovara da je projekt je trebao krenuti u trećem mjesecu no nije zbog deficita logopeda. Što se prostora
tiče, ureĎen je parking i kutak u Podhumu. Ţupanija je raspisala novi natječaj za logopeda, ali Općina ne
utječe na to. Jedino što Općinu mora izdvojiti je 10.000 kn godišnje za logopeda. Ostala su sredstva
osigurala Općina Klana, Čavle i najviše Primorsko-goranska ţupanija.
Sljedeći se s pitanjem načelniku javlja vijećnik Danko Baćac. On je isto pitanje postavio na jednoj od
prethodnih sjednica, a vezano je za praţnjenje kontejnera. Smatra da nema pomaka, kontejneri se ne
prazne, oni su puni i ne moţe se razvrstavati otpad. Načelnik odgovara da prema Ugovoru spremnici za
razvrstani otpad prazne jednom mjesečno, a za komunalni otpad dva puta tjedno. Vijećnik apelira na to da
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se s KD Čistoća pregovara o učestalosti praţnjenja, a za neko sljedeće Vijeće će fotografirati spomenuti
problem.
Vijećnik Baćac traţi pojašnjenje s 9. Sjednice (telefonske). Zanima ga jesu li odluke pravovaljane, i što je s
isplatom naknade vijećnicima. Pročelnica odgovara da isplate nije bilo. Čeka se odgovor Ministarstva
uprave zbog toga što je vijećnica Vanda Radetić – Tomić podnijela zahtjev za provjeru zakonitosti Odluke.
Mišljenje Ministarstva uprave još nije dostavljeno. Odluke su pravomoćne. Vijećnik Baćac pita zašto nije
voĎen zapisnik, na što pročelnica odgovara da ga nema, samo izvješće-zapisnik koji su dobili u kojem je
kronološki navedeno da su poslani e-mailovi svim vijećnicima, sadrţaj mailova, rokovi u kojima su se
vijećnici mogli očitovati o prijedlogu točke i pojedinačno glasovanje svakog vijećnika koji je glasovao, a to
je bila natpolovična većina. Predsjedavajući prekida raspravu i daje riječ vijećnici Ana Mariji Vujić.
Ponavlja pitanje vezano za razvrstavanje svijeća i daje kritiku da se KD Jelen nije dovoljno dobro
pripremilo za blagdan Svih svetih. Načelnik Marčelja odgovara da se uopće ne slaţe s navedenim zato što
je direktor organizirao deţurstva djelatnika na blagdan i idući dan kako bi sve proteklo u redu, a naručile su
se i dodatne baje od 5m3. Nikakvih primjedba nije bilo od ostalih mještana. Slaţe se s vijećnicom o
selektiranju lampiona i raspitat će se o mogućnostima nabavke istih.
Vijećnicu Vujić nadalje zanima što se dogaĎa s cestom na vrlo frekventnom području u blizini vrtića koja
je mjesecima raskopana i na kojoj stoji znak. Načelnik odgovara da je to ţupanijska cesta. Radnici su izašli
na teren i sanirali puknuće cijevi. Poslat će se poţurnica kako bi se otklonila smetnja. Vijećnik Baćac se
nadovezuje i spominje problem na kriţanju cesta naselja Stolac i Male Draţice.
Vijećnik Vilim Ţagar postavlja pitanje predsjedniku Vijeća s desete sjednice na koje nije dobio odgovor, a
odnosi se na utrošena sredstva udruga. Pročelnica vijećniku odgovara da udruge nisu obvezne dostaviti
šestomjesečno izvješće Općini, već FINI i ta izvješća su javna. Udruge su u obvezi dostaviti izvješće o
utrošenim sredstvima na kraju godine.
Vijećnik Ivoslav Ban spominje pitanje koje je postavio na prošloj sjednici Vijeća, a odnosi se na plaćanje
savjetnika za financije. U zapisniku je navedeno kako je pročelnica odgovorila da je na stranicama sve
objavljeno, načelnik dodatno pojašnjava da je sve na stranici pod „općinska uprava“, pa i iznosi naknade.
Vijećnik Ban govori da je potraţio i da načelnik ne govori istinu. Načelnik odgovara da na webu piše tko su
savjetnici i za koje područje te da primaju naknadu. Načelnik usmeno spominje iznos naknade od 3.000
kuna. (Iznos navedeni i u zapisniku s desete sjednice; Točka 1. Dnevnog reda). Vijećnik Ban pita zbog čeka
nije dobio pisani odgovor koji je traţio na sjednici i čita dio teksta zapisnika u kojem stoji sljedeće:
„Vijećnik Ban navodi da ako je 3.000,00 netto naknada, da je to oko 4.500,00 bruto, te da bi to sve skupa
iznosilo oko 30tak tisuća kn za savjetnika a oko 20.000,00 za sluţbena putovanja, te da je 20.000,00 kn u
šest mjeseci potrošiti za sluţbena putovanja puno. Ţeli pisani podatak tko je dobio koliki iznos i za koje
sluţbeno putovanje.
Predsjednik Vijeća upućuje vijećnika Bana da zatraţi taj podatak pisanim putem na što vijećnik Ban
odgovara da nije duţan pisanim putem traţiti podatak, da ga traţi sada na Vijeću. Predsjednik Vijeća daje
uputu voditeljici Odsjeka za proračun i financije Vesni Bruketa da si zabiljeţi da vijećniku Ivoslavu Banu
dostavi u pisanom obliku traţene informacije (na koje proslave se potrošio koji iznos i sluţbena
putovanja).“ Načelnik Marčelja odgovara da mora provjeriti o čemu se radi jer ne moţe napamet
odgovoriti.
Vijećnik Ivan Radetić postavlja pitanje načelniku vezan za problem s migranatima. Zanima ga da li se
nešto poduzelo da se zaštite mještani. Načelnik odgovara kako MUP ima pojačane ophodnje radi migranata
koji su uočeni na širem području, a kad sretnu migrante, oni ih pokupe. Upućen je i dopis III.policijskoj
postaji, u prijavi su dostavljene 3 slike s područja Dubine i traţiti postupanje uz pojačane ophodnje.
Vijećnica Vujić sugerira da se s lovcima dogovori suradnja oko situacije s migrantima.
Drugo pitanje koje Radetić postavlja vezano je za javni natječaj – Drvenu kućicu. Zanima ga ako se netko
javio na njega.
Načelnik odgovara da se jedna firma javila na natječaj i kako se nada da će „kućica“ biti iznajmljena.
Vilim Ţagar postavlja pitanje tko je sada vlasnik objekta „Spizza“. Načelnik odgovara da je to Pizzeria
Draţice j.d.o.o. koja je kupila firmu od prethodnog vlasnika, a i jedni i drugi uredno podmiruju ili su
podmirivali najam Općini.
Nitko se više ne javlja za riječ.
Točka 1.
Odluka o davanju na upravljanje reciklažno dvorište u Podhumu, predlagatelj općinski načelnik –
izvjestiteljica pročelnica JUO-a
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Predsjedavajući daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko daje pojašnjenje ove točke. U ime Odbora za
prostorno i urbanističko planiranje, ureĎenja naselja i stanovanja, zaštitu i unapreĎenje prirodnog okoliša
ukratko izvještava predsjednik Robert Maršanić. Članovi Odbora su jednoglasno prihvatili prijedlog
Odluke o davanju na upravljanje reciklaţnog dvorišta u Podhumu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu u kojoj sudjeluju vijećnik Baćac, vijećnica Vujić, vijećnik Ivan Radetić,
vijećnik Ban, vijećnica Radetić-Tomić i vijećnik Linić. (audio zapis rasprave od 00:46:13-01:12:29)
Vijećnika Baćca zanima mišljenje načelnika o tome da će se reciklaţno dvorište dati na upravljanje bez
naknade (Čl.2. Odluke), a u čiju se izgradnju utrošilo novca, vremena i znanja. Nadalje u Čl.7. i općenito
prema odluci se ne vidi tko će sanirati buduća oštećenja i obavljati potrebne zahvate. Smatra da je Odluka
aljkava. Predlaţe izmjenu čl. 2; Brisanje da se reciklaţno dvorište daje na upravljanje bez naknade, što je
uvaţeno.
Vijećnica Vujić postavlja pitanje vezano za broj čestice iz čl. 1. Odluke. Naime, kad je traţila idejni projekt
koji joj je pročelnica Tomas dostavila, bila je navedena druga čestica. Zanima ju da li se dogodio lapsus kod
prijepisa k.č.br. 2661/346 k.o. Podhum. Pročelnica odgovara da nije došlo do pogreške jer je došlo do
cijepanja čestice, što dodatno pojašnjavaju vijećnik Ivan Radetić i općinski načelnik. Vijećnicu nadalje
zanima koja je kvadratura te čestice. Načelnik odgovara da se radi otprilike o 3900 m2. Vijećnica takoĎer
komentira zadnju natuknicu obrazloţenja Odluke i ulazi u kraću diskusiju s načelnikom oko zaprimanja
količinskih mjera otpada na reciklaţnom dvorištu, naplate i upravljanje njime. Ivan Radetić pohvaljuje
Općinu koja je u kratko vrijeme dobila graĎevinsku dozvolu pa se tako krenulo u realizaciju projekta,
prijava na EU fondove i inicijativu da svjesno voĎenje i upravljanje reciklaţnog dvorišta preuzme KD
Jelen, a ne netko treći. Ivoslav Ban postavlja pitanje da li je suradnja s Općinom Čavle u projektu
reciklaţnog dvorišta propala. Načelnik odgovara kako je bio u Zagrebu na sastanku s načelnicom općine
Čavle nakon što je dobivena suglasnost Vijeća. Općini Čavle to ne odgovara zato što ne mogu biti
suvlasnicici s obzirom na to da je reciklaţno dvorište teritorijalno na području Općine Jelenje. Sljedeća riječ
uzima vijećnica Vanda Radetić-Tomić. Ona nije za opciju da se reciklaţno dvorište daje na upravljanje bez
naknade jer će izgradnja koštati i Općinu, odnosno porezne obveznike. Treba ostaviti mogućnost da se ta
naknada naplati. Vijećnica komentira da je business s otpadom jedan veliki business u svijetu gdje se krije
velika mogućnost zarade, a Ugovorom nije definirana opcija u slučaju viška zarade (kome će ići višak
zarade i kako će se ta zarada trošiti). Načelnik odgovara da ovim ugovorom to nije definirano zbog toga što
je nama samo zakonska obveza donijeti ovu Odluku. Komunalno društvo je naše pa sva moguća zarada
ostaje u Općini, a postoji mogućnost da se u budućnosti odredi i nekakav paušal. Vijećnik Marinko Linić
javlja se za riječ. Govori da je u čl. 7 sadrţana mogućnost gdje se sva postavljenja pitanja vijećnika mogu
spomenuti, kad reciklaţno dvorište bude izgraĎeno i kad se bude znalo točno čime raspolaţemo i da se nada
kako će odgovorni ovo Vijeće informirati o svemu. Nitko se ne javlja za riječ. Predsjednik Vijeća zatvara
raspravu i daje prijedlog Odluke na glasanje.
S 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ (Vujić) donesena je Odluka o davanju na upravljanje
reciklažno dvorište u Podhumu.
Točka 2.
Prijedlog odluke o prijavi projekta „Uređenje i opremanje igrališta za djecu i mlade u
Dražicama“ predlagatelj općinski načelnik – izvjestitelj zamjenik općinskog načelnika
Predsjednik Vijeća daje riječ Dini Piljiću, zamjeniku općinskog načelnika koji ukratko izlaţe točku
Dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. (audio zapis rasprave od 01:14:47-01:22:27)
Za riječ se javlja vijećnica Vujić i postavlja pitanje što se nudi djeci mlaĎeg uzrasta i zašto se nije
primjerice, prijavilo na projekt u krugu vrtića i crkve. To je prijavljeno i to je drugi projekt, odgovara
načelnik.
U ime Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, ureĎenja naselja i stanovanja, zaštitu i unapreĎenje
prirodnog okoliša ukratko izvještava predsjednik Robert Maršanić. Članovi Odbora su jednoglasno
prihvatili prijedlog odluke o prijavi projekta „UreĎenje i opremanje igrališta za djecu i mlade u
Draţicama“ uz zamolbu da im se dostavi troškovnik.
Vijećnik Baćac se javlja za riječ. Pošto je to u gradivnoj čestici NK Rječina, zanima ga kako će biti javno
dostupno i hoće li postojati zaseban ulaz. Načelnik odgovara da će biti dostupno svima, ali pod nadzorom
kako ne bi bilo devastirano poput ostalih igrališta. Vijećnik Ivan Radetić postavlja pitanje hoće li igralište
biti besplatno za korištenje na što načelnik odgovara potvrdno. Vijećnik takoĎer pita hoće li se netko
zapošljavati sukladno dostavljenoj dokumentaciji. Pročelnica odgovara da to nije moguće, a isto tako nije
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riješeno ni upravljanje objektom. Kada bude izgraĎeno najvjerojatnije će biti dano na upravljanje NK
Rječina.
Vijećnica Vanda Radetić-Tomić se javlja za riječ. Izraţava zadovoljstvo što je zamjenik općinskog
načelnika prisutan i nakon 7-8 mjeseci odlučio poštivati Poslovnik pa se pridruţio sjednici. Ima jedno
pitanje o novom zapošljavanju navedeno u materijalima (ali je prethodno objašnjeno u raspravi, u prvotno
dostavljenim materijalima omaškom je pisalo Ţ-1).
Predsjedavajući zatvara raspravu i daje točku na glasanje.
JEDNOGLASNO je donesena Odluka o prijavi projekta „Uređenje i opremanje igrališta za djecu i
mlade u Dražicama“.
Točka 3.
Izvješće o radu načelnika Općine Jelenje za razdoblje siječanj-lipanj 2018.
Općinski načelnik Robert Marčelja ukratko izlaţe vijećnicima o brojnim projektima koji su izrealizirani i koji
će tek slijede, o svojim aktivnostima i sastancima, suradnji s institucijama te pojačavanju aktivnosti u
narednim periodima. Nakon izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. (audio zapis rasprave od 01:31:5601:59:41)
Riječ uzima vijećnik Ivoslav Ban. Komentira da su vijećnici dočekali taj izvještaj kako bi se ispunila norma i
zadovoljila zakonska obveza, ali s kašnjenjem od dva mjeseca. Na ţalost, dobili su jedno površno,
nekompletno izvješće gdje se ne moţe konkretno vidjeti što je načelnik radio. Vidi se da je raĎeno na
principu „copy-paste“ pogotovo u uvodnom tekstu koji sadrţi riječi: gradonačelnik, upravna tijela, grad. Po
pitanju samog sadrţaja, vijećnik navodi da nigdje nije spomenuto da je općinski načelnik kontaktirao tijela
radi granice s Općinom Čavle te drugi problem zatvorene ceste prema Lopači. Načelnik se takoĎer hvali sa
stvarima koje, kako vijećnik kaţe nemaju smisla, poput nabavke udţbenika koji nisu kupljeni u tom periodu i
investicije u Astra zonu. Vijećnik spominje kako je na jednom od prethodnih Vijeća donio materijale gdje je
2001. godine prodana zona te se načelnik ne bi trebao hvaliti time što je poslovna banka prodala nekretninu
drugoj pravnoj osobi. Po njemu nedostaje jedna vrlo vaţna stvar, a to su sudski sporovi. Načelnik je, kaţe
vijećnik, bio duţan navesti koji su sudski sporovi u tijeku i što je u sporovima sadrţano, tj. kako je po
pojedinom postupljeno. Vijećnik Ban kaţe da je nezadovoljan i razočaran ovim izvješćem. Sljedeći riječ
uzima vijećnik Danko Baćac. Zanimaju ga konkretnije stvari vezane za Komunalni info; navod da su uvedeni
kontejneri za krupni otpad. Vijećnika interesira gdje su stacionirani i koji otpad se u njih moţe odlagati.
Drugi navod odnosi se na izgraĎenu novu cestu u Lukeţima u suradnji s TTO Thermotechnik. Vijećnik
postavlja pitanje da li je cijela cesta gotova. Načelnik vijećniku Baćcu odgovara da cijela cesta nije
sagraĎena, već samo jedan dio. Prikupit će se kompletna dokumentacija i aplicirati na fondove s obzirom na
to da je to kratka dionica, a zahtjevna je njena gradnja. Po pitanju kontejnera, načelnik odgovara da se u
prošlom mandatu nije koristila besplatna mogućnost njihova korištenja, a na općinskoj internet stranici nalazi
se raspored kontejnera prema datumima i naseljima za odlaganje krupnog otpada uz grajfer koji ga takoĎer
odvozi.
Sljedeći riječ uzima vijećnik Vilim Ţagar. Postavlja pitanje općinskom načelniku ako zna što se dogaĎalo u
šestom mjesecu ove godine po pitanju sporta. Načelnik moli vijećnika da konkretno pojasni. Vijećnik Ţagar
pita zašto nije primio predsjednika saveza dizača utega i delegaciju šest drţava u devet sati 2.6.2018. godine,
već je samo u 15:30 sati došao na poziv mještana i prisustvovao natjecanju i nije osigurao financijska
sredstva. Načelnik ističe da taj dogaĎaj nije naveden u ovom izvješću ali mu je drago da je postavio taj upit
zbog toga što se vijećnik Ţagar ponio nekorektno. Od trećeg mjeseca, kad su imali sastanak i pregladali
prostor nitko se povratno nije javio do pet dana prije turnira. Općinu kao vlasnika prostora nitko nije
obavijestio o odrţavanju prvenstva. Općina je osigurala da se uredi prostor i otkaţu treninzi ostalih udruga
koji prostor koriste, dane su na korištenje klupe, zastave, stolovi i razglas. Općina prvenstvo nije mogla
organizirati jer je cijena od 80.000 kuna bila previsoka. Što se prisustva tiče, načelnik nije bio spomenut u
protokolu. Raspravu prekida predsjedavajući i daje opomenu vijećniku Ţagaru. Sljedeća se za riječ javlja
vijećnica Vanda Radetić-Tomić. Postavlja pitanje tko je napisao ovo izvješće i dobila je odgovor da je to
načelnik te mu upućuje pitanje zašto se opetovano sluţi ileizmima (govori sam o sebi u trećem licu).
Načelnik odgovara da nije profesor hrvatskog jezika i da taj način izraţavanja ne mijenja strukturu. Vijećnica
komentira da besplatni dijagnostički pregledi nisu uvedeni, već nastavljeni iz prethodnih mandata. Slični su
primjeri i kod udţbenika, škole. Nema smisla falsificirati istinu. Iz dijela Sport ispušten je najveći sportski
dogaĎaj, a to je Alpe Adria prvenstvo u dizanju utega. Načelnik na pitanje koliko je novaca izdvojeno za
Javnu vatrogasnu postrojbu odgovara da ne zna. Vijećnica postavlja pitanje zašto je prekršen rok od dva
mjeseca i zašto se nije ispričao za kašnjenje u dostavljanju ovog izvješća. Načelnik odgovara da nije kasnio
dva mjeseca već pet dana, izvješće je napisano 20.rujna i dostavljeno. Predsjedavajući prekida raspravu, a
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načelnik u završnoj riječi daje pojedinačne komentare i odgovore na postavljena pitanja vijećnika.
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zaključak o izvješću načelnika kojim vijećnici potvrĎuju da su ga
primili na znanje. Vijećnici spomenuto potvrđuju s 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV (Baćac, Ban, RadetićTomić, Žagar).
Razno
Predsjedavajući daje riječ prisutnim mještanima. Gospodin Ramić upućuje pitanje načelniku kad ga moţe
primiti u svom uredu. Načelnik odgovara da je do kraja tjedna odsutan i upućuje ga na tajnicu kako bi
zapisala termin idući tjedan.
Vijećnik Danko Baćac skreće pozornost na probleme koji se javljaju u vrijeme sajma u Draţicama, a
odnose se na onemogućeni prilaz ljekarni i pošti radi izloţenih prodajnih artikala te parkiranje dostavnih
vozila unutar zelenog dijela kruţnog toka. Smatra da Komunalno društvo i komunalni redar trebaju obaviti
svoj posao u tom pogledu i napisati kazne za parkiranje na zelenoj površini.
Vijećnik Baćac skreće pozornost na tabelu Donje Jelenje koja nije usklaĎena sa Statutom i Prostornim
planom Općine Jelenje.
Potpredsjednik vijeća Marinko Linić preuzima vođenje sjednice od 20:09 sati.
Vijećnik Ivoslav Ban koristi priliku da prisutne pozove na priredbu „Grobnišćina va sliki i
besedi“ posvećenu Ivanu Brdaru Grobničkom. 24.11.2018. je Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog
rata RH pozvana na obiljeţavanje godišnjice srtadanja u Laslovu i poziva predstavnike Općine da
prisustvuju, ako imaju ţelju, obiljeţavanju dan stradanja. Sljedeći prijedlog je uključivanje Općine u
projekt kućice za besplatnu razmjenu knjiga gdje bi se kraj ljekarne napravila vitrina s policama za
dvjestotinjak knjiga.
Vijećnica Vujić spominje proslavu Halloweena prenesenu na općinskoj internetskoj stranici. U duhu naše
tradicije su blagdan Svih svetih i Dušni dan te nema potrebe za stvaranje neke nove tradicije. Vijećnicu
zanima da li se moţe napraviti autobusna stanica kod groblja koja bi mještanima puno značila.
Potpredsjednik Vijeća raspušta sjednicu u 20:16 sati.

Predsjednik Vijeća

Zapisničarka
Andrea Sudan

Luka Zaharija, prof.
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