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ZAPISNIK
S 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE održane 18.06.2019. u Vijećnici
Općine Jelenje s početkom u 18:00 sati
Predsjednik Vijeća otvara 16. sjednicu Općinskog vijeća i proziva redom prisutne: Kristian Hlača, Martina
Mičetić Davidić, Robert Maršanić, Ivica Pilčić, Vanda Radetić-Tomić, Vilim Ţagar, Luka Zaharija, Marinko
Linić, Ivoslav Ban, Ivan Radetić, Izabela Nemaz, Ana Marija Vujić (pristupa u 18:04h).
Odsutni: Ervin Radetić, Franko Šuler i Danko Baćac
Ostali nazočni: Načelnik Robert Marčelja, zamjenik načelnika Dino Piljić, pročelnica JUO-a Gordana Tomas,
novinarka Sanja Gašpert, mještani Aleksandar Kušenić i Nikica Maravić.
Zapisnik vodi: Andrea Sudan
S obzirom na to da je većina vijećnika prisutna na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje (12), sve odluke
koje donesu bit će pravovaljane.
Predsjednik Vijeća prije usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća odrţane otvara raspravu za zapisnik
i pita prisutne ako imaju primjedbe.
Riječ uzima vijećnica Vanda Radetić-Tomić koja komentira kako je ovaj zapisnik ušminkana verzija onoga što
se na prošloj sjednici dogaĎalo. Ima dvije primjedbe na zapisnik. Prva primjedba odnosi se na iznos u tč. 14.
Trebalo bi pisati 44,5 mil.kuna jer je pročelnica Tomas doista tako i rekla, a ne 38 mil. kako u zapisniku piše
stoga zahtjeva da se taj iznos korigira. U tč. 21 smatra da se treba izraziti drugačije u dijelu: „Nakon nadzora
akata, preporuka je da donesena Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Sluţbenim novinama tj. dan nakon
donošenja na sjednici.“ S obzirom da su se te odluke morale ponovo usvojiti, čime se kršio Zakon o lokalnoj
samoupravi i Ustav RH (dopis UDU), to nije preporuka, već smo to morali napraviti, stoga traţi da se umjesto
riječi preporuka uvede neka druga riječ, npr. nalog.
Za riječ se javlja vijećnik Ivoslav Ban i ima jednu primjedbu. Zahtjeva da se ušminkana diskusija u tč. 4 zamjeni,
tj. dio u kojemu se spominje razlog za smanjenje stipendija: „Nastavno, za riječ se javlja vijećnik Ban koji
govori da je prevelika razlika u isplati za stipendiranja bez obzira na odjavu dvaju studenata, te da je jedan od
razloga odjave sigurno bio i smanjenje stipendija.„ Navedeno bi se trebalo zamijeniti riječima: „Vijećnik Ban je
izjavio da razlog za veliko smanjenje iznosa za stipendiranje nisu odjave dviju studenata nego smanjenje broja
iznosa stipendija.“
Više nitko nema primjedbe na zapisnik. Nakon diskusije oko primjedbi vijećnice Radetić-Tomić, ispravlja se
iznos koji je spomenut, a glasi 44,5 mil. kuna te se u tč. 21. sporna rečenica mijenja i dodaje se riječ obvezujuća
ispred riječi preporuka.
Predsjedavajući daje na usvajanje zapisnik uz izmjene i provjeru primjedbi na usvajanje (Radetić-Tomić, Ban).
Jednoglasno je usvojen zapisnik s 15. sjednice.
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Prelazimo na Dnevni red koji se nadopunjava točkom: Prijedlog za imenovanje suca porotnika (Točka 11.)
Predsjedavajući daje Dnevni red na raspravu. Riječ uzima vijećnica Vanda Radetić-Tomić. Smatra da bi trebalo
uvrstiti točku Razno (zbog par pitanja koja ne moţe postaviti ni pod kojom drugom točkom), pa predsjednik
Vijeća daje njen prijedlog na usvajanje. S 4 glasa „ZA“ (Ban, Vujić, Radetić-Tomić, Žagar), 1 glasom
„SUZDRŽAN“ (Linić) i 7 glasova „PROTIV“ (Zaharija, Maršanić, Ivan Radetić, Mičetić-Davidić, Nemaz,
Pilčić, Hlača) nije usvojen prijedlog vijećnice Vande Radetić-Tomić pa točka Razno nije uvrštena u Dnevni red.
Predsjedavajući daje Dnevni red uz nadopunu tč. 11 (Prijedlog za imenovanje suca porotnika) i bez točke Razno
na usvajanje.
DNEVNI RED
Aktualni sat
1.
2.
3.
4.

Donošenje odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana za groblje
Prijedlog Odluke o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja za 2019. godinu
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda
Davanje suglasnosti općinskom načelniku za pokretanje postupka pribavljanja ponuda za
kreditiranje investicije „Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Jelenje-Draţice u Draţicama i
izgradnja školske sportske dvorane“ temeljem kojih će se donijeti odluka o zaduţivanju (kreditu)
Općine Jelenje
5. Donošenje Izmjene i dopune Odluke o rasporeĎivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2019. godinu
(zakonska obveza)
6. Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Odluke o načinu pruţanja javne usluge
prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te povezanih usluga na
području Općine Jelenje
7. Informacija o poslovanja Komunalnog društva Jelen d.o.o. za 2018. godinu
8. Prijedlog Petih Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi (predlagatelj vijećnik Danko Baćac)
9. Informacija o poslovanja Turističke zajednice Općine Jelenje za 2018. (zahtjev Ivoslav Ban)
10. Skidanje oznake javnog dobra s k.č. br. 7038 k.o. Jelenje (Komar zahtjev od svibnja 2018),
11. Prijedlog za imenovanje suca porotnika
12. Pitanja i prijedlozi mještana

Dnevni red je usvojen s 8 glasova „ZA“ (Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija, Linić, Nemaz, I. Radetić,
Maršanić), 2 glasa „SUZDRŽAN“ (Vujić, Ban) i 2 glasa „PROTIV“ (Radetić-Tomić, Žagar).
Prije prelaska na aktualni sat, Predsjedavajući moli vijećnike za malo pozornosti te daje riječ vijećnici RadetićTomić da im se obrati po pitanju fotografiranja. Predsjedniku Vijeća je prije tjedan dana uputila molbu da joj se
dopusti kratko fotografiranje sjednice Vijeća zato što je to do sada prvi puta učinila na početku mandata.
Fotografije često koristi na Facebook stranici, a neki su članovi vijeća/općinske uprave ispali loše. Slijedom
navedenog, moli za dopuštenje da u par minuta poslika vijećnike. Zaharija joj odgovara da ne dozvoljava
slikanje i ne ţeli da se „radi cirkus“. Prvi puta joj je dozvolio da slika misleći da ima najbolje namjere, a slike su
završile na Facebooku uz pogrdne komentare. Na njeno pitanje zašto, recimo, ostali fotografi slikaju bez
problema, Zaharija odgovara da Novi list ima neovisnog fotografa koji doĎe na poziv Općine, slika i za njihovu
arhivu uzme neutralne slike, slike na koje vijećnici nemaju utjecaj. Iz Creative media su slikali sve vijećnike na
početku mandata, isključivo za web stranicu, gdje se uz svakog vijećnika nalazi njegova slika- i to je to. Nakon
kraće rasprave izmeĎu Radetić-Tomić i vijećnika Maršanića, Zaharija im oduzima riječ i u konačnici ne daje
dozvolu za slikanje do kraja mandata nikome.
Aktualni sat
Za riječ se javlja vijećnik Kristijan Hlača koji postavlja pitanje u kakvoj je fazi katastarska izmjera.
Načelnik vijećniku odgovara kako je snimak katastarske izmjere potvrĎen, čeka se da krene javno izlaganje ove
godine za što je Općina osigurala prostor.
Za riječ se javlja vijećnik Ivan Radetić. Postavlja pitanje načelniku ako je bilo kakvih postupanja ili
nalaza inspekcije s obzirom na to da je zatrpan dio Luţca zbog graĎevinskih radova. Drugo pitanje koje vijećnik
postavlja vezano je za problem sa sajmom u Draţicama. Za vrijeme sajma auti se parkiraju na ţupanijskoj cesti
pa se po njoj jedva prolazi te se devastiraju zelene površine zbog postavljanja štandova. Na prvo pitanje općinski
2

načelnik odgovara kako je Luţac u nadleţnosti Hrvatskih voda o čemu su obaviješteni i izašli su na teren. Luţac
je očišćen i stavljen u prvobitno stanje, a komunalni redar je po njihovom zahtjevu takoĎer bio na terenu. A što
se tiče sajma, on je regularno odraĎen i prihodi od sajma su dobri, što omogućava da KD svaki mjesec vraća
pozajmicu. Tog dana je uistinu guţva, ali drugog rješenja trenutno nema. Korištenje javnih površina zakupac
plaća, oštećenje zelenih površina nije strašno, a centralni dio oko kruţnog toka se nikad ne dira.
Sljedeći se za riječ javlja Ivoslav Ban. Postavlja pitanje da li se u petak, 21.06. organizira postavljanje
oba vijenca i zašto kad je takav prijedlog neprihvatljiv i kao takav vrijeĎa i jedan i drugi blagdan (Dan
antifašističke borbe 22.06. i Dan drţavnosti 25.06.). Načelnik odgovara da ususret blagdanima, 21.06. u petak
planiraju polaganje vijenaca, što u pozivu koji su dobili vijećnici piše, kao i svake godine. Iduće pitanje vijećnika
Bana odnosi se na obiteljsku grobnicu mještanina W. Kovačića, nezadovoljnog radom općinske uprave zbog
ponuĎene cijene otkupa dijela obiteljske dvojne grobnice. Načelnik odgovara da je primio suprugu gospodina
Kovačića. Njen je suprug ustupio pravo korištenja ½ grobnice svom bratu kod javnog biljeţnika. Nakon smrti
njegovog brata, ta polovica je u ostavinskom postupku pripala njegovom nećaku. Nećak je svoj dio ustupio
Općini Jelenje iz nepoznatog razloga. Općina je ponudila otkup mještaninu po cijeni od 3.500 kuna kako bi cijela
grobnica bila u njegovom posjedu (na korištenje), stoga vijećniku predlaţe da mještaninu sugerira otkup
navedenog dijela i rješavanje problema.
Za riječ se javlja vijećnica Vujić. Prvo pitanje vezano je za probleme oko dva mosta u naseljima
Podkilavac i Jelenje. Sugestije i rješenje problema Općini za most u Podkilavcu slao je mještanin V. Kukuljan.
Načelnik odgovara da je to ţupanijska cesta nad kojom nemamo ingerenciju, već ŢUC. Idući most u Jelenju, kod
kućnog broja 151/1 nikad nije dovršen pa su prilazi kućama loši i zanima ju kada će to doći na red. Načelnik
odgovara da će se rješavanju problema pristupiti kad se riješe imovinsko-pravni odnosi, a dodatno pojašnjenje
daje i pročelnica Tomas. Iduće pitanje koje Vujić postavlja vezano je za navoženje smeća u Dubinu od strane
ulaza kod spomenika Podhumskim ţrtvama i što se poduzima po tom pitanju. Načelnik odgovara da te probleme
rješava Općina Čavle i njihov komunalni redar, jer je njihov ulaz u Dubinu s te strane.
Vijećnica Vanda Radetić-Tomić postavlja pitanje zašto nakon šest mjeseci nije objavljena odluka u
Sluţbenim novinama kojom Vijeće odbija dati suglasnost općinskom načelniku da se dječji vrtić proširi na
prostor Boćarskog kluba Podhum. Načelnik odgovara da mora provjeriti s pročelnicom Tomas. Vijećnica
Radetić-Tomić zahtjeva odgovor pisanim putem jer je isto ovo pitanje postavila i na 13. sjednici. Drugo pitanje
koje vijećnica postavlja vezano je za isplatu KD Jelen d.o.o. na dan 29.05.2019. u iznosu od 25.000 kuna za
odrţavanje javnih i zelenih površina. Naime, istog je mjeseca za to odrţavanje već plaćeno 37.000 kuna.
Načelnik Marčelja vijećnici odgovara da je tih 25.000 kuna kroz pojačano odrţavanje za kupnju opreme koja je
otuĎena Društvu, a koja će sluţiti pojačanom odrţavanju javnih i zelenih površina.
Točka 1.
Donošenje odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana za groblje
Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. Predsjednik Vijeća
daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko daje pojašnjenje točke. U ime Odbora za prostorno i urbanističko
planiranje, ureĎenja naselja i stanovanja, zaštitu i unapreĎenje prirodnog okoliša izlaţe vijećnik Robert
Maršanić. Njegovi članovi su jednoglasno prihvatili donošenje Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana za
groblje i dali nekoliko sugestija. Predsjednik Vijeća zahvaljuje izlagatelju, otvara raspravu, nitko se ne javlja za
riječ te daje točku na usvajanje.
JEDNOGLASNO je usvojena Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana za groblje.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja za 2019. godinu
Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. U raspravi sudjeluje
vijećnica Vanda Radetić-Tomić i smatra da se nagrada za ţivotno djelo treba diferencirati od one za kolektiv s
obzirom na to da se dobije jednom u ţivotu pa predlaţe povećanje na iznos od 5.000 kuna. Vijećnik Ivoslav Ban
komentira da opet ništa od nagrada za najboljeg studenta i sportaša.
Vijećnik Robert Maršanić i članovi Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, ureĎenja naselja i stanovanja,
zaštitu i unapreĎenje prirodnog okoliša sugeriraju vijećnicima da potaknu mještane da se jave na natječaj za
najureĎeniju okućnicu. Ove godine Odbor će dostaviti i fotografije na uvid vijećnicima o odabiru najljepše
okućnice. Nadovezuje se vijećnik Ivan Radetić koji kaţe da se treba potaknuti mještane, kako bi se prijavilo čim
više ljudi, da nagradu ne odnose stalno iste obitelji.
Vijećnica Anamarija Vujić postavlja pitanje ako se moţe za nagradu prijaviti nekolicinu ljudi koji ureĎuju okoliš
crkve u Podhumu i predlaţe da Odbor ide na teren i pogleda lijepo ureĎene površine.
Luka Zaharija postavlja pitanje zašto se najboljeg sportaša ne moţe nagraditi, a okolne općine (npr. Čavle)
itekako promoviraju sport, sportaše i sportske kolektive gdje se nagrade dodjeljuju na svečanim sjednicama ili
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posebnim svečanostima.
U završnoj riječi općinski načelnik podsjeća vijećnike da su u Proračunu osigurana sredstva u iznosu od 10.000
kuna. Zatraţena je izrada vrlo jasnih kriterija koje treba napraviti Odbor za sport, kako bi se po tim kriterijima
raspisao natječaj. Odbor bi nakon toga dao svoje mišljenje. Bilo je dosta svaĎe oko toga koji su to kriteriji, na
koji način vrednovati i bodovati, tko više zasluţuje nagradu; nemoguće je samo tako odlučiti.
Predsjednik Vijeća daje amandman (Da nagrada za ţivotno djelo bude 5.000 kuna) Vande Radetić-Tomić na
usvajanje. S 4 glasa „ZA“ (Ban, Radetić-Tomić, Vujić, Žagar), 1 glasom „SUZDRŽAN“ (Zaharija) i 7 glasova
„PROTIV“ (Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Linić, Nemaz, I. Radetić, Maršanić) amandman nije usvojen.
Prelazimo na donošenje točke 2. Dnevnog reda. S 8 glasova „ZA“ (Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija,
Linić, Nemaz, I. Radetić, Maršanić), 2 glasa „SUZDRŽAN“ (Vujić, Ban) i 2 glasa „PROTIV“ (RadetićTomić, Žagar) usvojena je Odluka o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja za 2019. godinu.
Točka 3.
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda
Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. Predsjednik Vijeća
daje riječ pročelnici Tomas koja daje uvodnu riječ, a u ime nadleţnog Odbora ukratko izlaţe vijećnik Maršanić.
Odbor je većinom glasova prihvatio Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova povjerenstva za procjenu štete od
prirodnih nepogoda Ţupanijskom povjerenstvu. Predsjednik Vijeća otvara raspravu. (audio zapis rasprave od
01:15:15-01:21:49) Za riječ se javlja vijećnica Radetić-Tomić koja pita općinskog načelnika (kao predlagača) po
kojem je načelu predloţio navedena tri kandidata za Povjerenstvo? Pročelnica Tomas opravdano, kao zaduţena
osoba za pravne poslove, no misli da ostala dva člana nemaju stručnih kvalifikacija. Smatra da se kao člana treba
ugurati Danka Baćca koji ima formalno obrazovanje i stručno znanje za rad u tom povjerenstvu.
Za raspravu se javlja vijećnik Robert Maršanić koji u čl. 4. naglašava da kada Povjerenstvo nije u mogućnosti
zbog nedostatka specifičnih stručnih znanja procijeniti štetu od prirodnih nepogoda, moţe zatraţiti od
ţupanijskog povjerenstva imenovanje stručnog povjerenstva na području u kojem je proglašena prirodna
nepogoda. Stoga Ţupanija mora proglasiti elementarnu nepogodu, temeljem procjene svog stručnog
Povjerenstva, a ne Općina Jelenje. Zaharija se nadovezuje na temu i komentira da ovo povjerenstvo na teren
izlazi samo ako Ţupanija proglasi elementarnu nepogodu na pojedinom području.
U završnoj riječi općinski načelnik spominje da je Povjerenstvo organizirano na razini Ţupanije, a od nas se traţi
da ga čine ljudi koji su donekle aktivni i sudjeluju u radu i procesima u Općini. Odgovara na pitanje vijećnice
Radetić-Tomić. Pročelnica JUO-a Gordana Tomas obavlja cijeli jedan pravni dio i svu sluţbenu prepisku, Dino
Piljić je načelnik stoţera civilne zaštite, odraĎuje vjeţbe, zna tko od članova u stoţeru stoji Općini na
raspolaganju u slučaju nepogode, a Mark Kovačić kao predsjednik DVD-a je i osobno prisutan kod poţara,
poplava, prometnih nesreća i sl. Smatra da su svi članovi i više nego kompetentni za ovaj nivo odgovornosti i
operativnosti koji se u ovakvim slučajevima i očekuje.
Predsjednik Vijeća daje točku na usvajanje. S 8 glasova „ZA“ (Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija, Linić,
Nemaz, I. Radetić, Maršanić), 2 glasa „SUZDRŽAN“ (Vujić, Ban) i 2 glasa „PROTIV“ (Radetić-Tomić,
Žagar) usvojena je Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda.
Točka 4.
Davanje suglasnosti općinskom načelniku za pokretanje postupka pribavljanja ponuda za kreditiranje
investicije „Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Jelenje-Dražice u Dražicama i izgradnja školske
sportske dvorane“ temeljem kojih će se donijeti odluka o zaduživanju (kreditu) Općine Jelenje
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja daje obrazloţenje točke Dnevnog reda. Predsjednik Vijeća
otvara raspravu. Ivoslav Ban daje komentar da se u „garante za vraćanje kredita uvrsti one vijećnike koji su
doprinijeli da se 20 godina čeka s početkom izvoĎenja radova“, kad je općina nekoć mogla i bez tog zaduţivanja.
Nitko se više ne javlja za riječ. Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje točku na usvajanje. S 10 glasova
„ZA“ (Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija, Linić, Nemaz, I. Radetić, Maršanić, Radetić-Tomić, Žagar) i
2 glasa „SUZDRŽAN“ (Vujić, Ban) dana je suglasnost općinskom načelniku za pokretanje postupka
pribavljanja ponuda za kreditiranje investicije „Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Jelenje-Dražice u
Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane“ temeljem kojih će se donijeti odluka o zaduživanju (kreditu)
Općine Jelenje.
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Točka 5.
Donošenje Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2019. godinu (zakonska obveza)
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko daje pojašnjenje točke čija je pravna osnova Zakon
o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidţbe i referenduma (“Narodne novine“ broj 29/19). Nakon
uvodne riječi predsjedavajući otvara raspravu. (audio zapis rasprave od 01:29:07-01:44:44) Za riječ se javlja
vijećnica Vanda Radetić-Tomić koja postavlja pitanje ako u ovom trenutku u Vijeću postoji predstavnik stranke
Akcija mladih. Vijećnica dobiva odgovor da ima predstavnika, a to je Ivan Radetić. Nadalje, vijećnica smatra da
čl.2 Odluke nije dobro formuliran i da ga treba mijenjati tako da se u st. 3. i 4. mijenjaju iznosi. Treba provjeriti i
koaliciju (ARS) te pita kako moţemo dodijeliti sredstva stranci koja više ne postoji, a u dostavljenim
materijalima piše da ARS-u pripada naknada od 6.000 kuna. TakoĎer su iskazana predviĎena sredstva za HSS,
pa postavlja pitanje tko je u ovom vijeću njihov član. Zaharija odgovara da je to bila zajednička lista i postoji
koalicijski sporazum, a uključuje se i vijećnik Marinko Linić u raspravu dajući kratko tumačenje. Nakon kraće
diskusije, vijećnica Radetić-Tomić spominje kako u prijedlogu odluke piše da novac od ARS-a pripada HNS-u,
kao pravnom sljedniku. To je krivo i mora se promijeniti, naglašava vijećnica jer odluka ne valja, treba ju
doraditi. Treba promijeniti čl. 2 i čl. 3. postojeće, bazične odluke. Pročelnica vijećnicima čita čl. 1 osnovne
odluke i govori da oko načina raspodjele sredstava izmeĎu stranaka koje su bile na listi postoji koalicijski
sporazum, što je i Zaharija spomenuo, a Općina isplaćuje liste. Prošle godine ARS-u nisu isplaćena sredstva
zbog toga što je stranka bila u stečaju, a do danas još nije likvidirana niti brisana iz Registra. Vijećnica je u pravu
što se tiče čl. 2. pa je potrebna njegova dopuna, govori pročelnica Tomas. U čl. 2 mijenja se stavak treći tako da
se iznos od 2.000 kuna zamijeni s 1.000 kuna te da se u st.4. umjesto navedenog iznosa od 1.000 kuna napiše
2.200 kuna. Vijećnica Radetić-Tomić postavlja pitanje ako je nuţno da ovu odluku usvojimo sada, jer ako nije,
bilo bi dobro da pročelnica Tomas provjeri tko je u pravu vezano za koaliciju pa da se uz spomenute izmjene
usvoji na idućoj sjednici Vijeća. Ivan Radetić se javlja za riječ i postavlja pitanje kako će vijećnik Ervin Radetić
dobiti novac pošto ne dolazi na sjednice. Pročelnica daje odgovor da će novac dobiti na svoj osobni račun, to su
sredstva za politički rad, nadodaje Zaharija. U ime Kluba nezavisnih vijećnika Radetić-Tomić govori da će
novac dobiti na isti način kao i neki od bivših članova i predsjednika Vijeća (Juretić A., Maršanić D.). Nakon
provedene rasprave predsjednik Vijeća daje točku na usvajanje uz izmjene u čl.2 koje je spomenula pročelnica
Tomas.
S 8 glasova „ZA“ (Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija, Linić, Nemaz, I. Radetić, Maršanić), 2 glasa
„SUZDRŽAN“ (Vujić, Ban) i 2 glasa „PROTIV“ (Radetić-Tomić, Žagar) usvojene su Izmjene i dopune
Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2019. godinu.
Točka 6.
Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te povezanih usluga na području Općine Jelenje
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko daje pojašnjenje točke. U ime Odbora za prostorno
i urbanističko planiranje, ureĎenje naselja i stanovanja, zaštitu i unapreĎenje prirodnog okoliša izlaţe vijećnik
Robert Maršanić. Članovi su jednoglasno prihvatili prijedlog odluke. U kraćoj raspravi sudjeluju RadetićTomić i Zaharija na temu primjerene udaljenosti od spremnika do obračunskog mjesta korisnika usluge.
Marinko Linić daje komentar da će nastati veliki problem (čl.5) pri korištenju zajedničkog spremnika od strane
više korisnika i moguće nastale obveze plaćanja ugovornih kazni za otklanjanje nepravilnosti prema pojedinim
člancima Odluke. Predsjednik Vijeća nakon provedene rasprave daje točku na usvajanje.
S 8 glasova „ZA“ (Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija, Linić, Nemaz, I. Radetić, Maršanić) i 4 glasa
„SUZDRŽAN“ (Žagar, Vujić, Ban, Radetić- Tomić) usvojena je Odluka o prvim izmjenama i dopunama
Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada
te povezanih usluga na području Općine Jelenje.
Točka 7.
Informacija o poslovanja Komunalnog društva Jelen d.o.o. za 2018. godinu
Kratki uvod sa zadnje skupštine Društva daje Zaharija. Članovi su jednoglasno prihvatili financijsko izvješće za
2018. godinu i zatraţili da se idući put ono pripremi u sažetom obliku, navedeno po stavkama, preglednije.
Otvara raspravu u kojoj sudjeluju Ivoslav Ban, Marinko Linić i Vanda Radetić-Tomić. Ivoslav Ban komentira da
je neozbiljno što nema direktora KD Jelen koji bi prezentirao rad Društva. Zaharija odgovara da tek nešto više
od mjesec dana obnaša duţnost i nije odgovoran za ove rezultate, a bivši direktor, koji je i najodgovorniji za ove
rezultate je otišao. Marinko Linić komentira da nedostaje izvješće Nadzornog odbora za što je bivšem direktoru
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dao nalog. Vijećnik Linić predsjedniku Skupštine daje sugestiju da ubuduće mora imati izvješće Nadzornog
odbora. Postavlja pitanje o uvećanju temeljnog kapitala za 300.000 kuna, tj. kad će biti provedeno s obzirom na
to da su tu odluku članovi Skupštine Društva usvojili u listopadu 2018. godine. Pročelnica govori da je bio
problem kod Trgovačkog suda pa će navedeno biti provedeno u ovoj godini. Vijećnik Robert Maršanić se
zahvaljuje na ovom izvješću i drago mu je što se ono nalazi na dnevnom redu, što do sada nije bio slučaj.
Pohvaljuje rad Skupštine i Nadzornog odbora Društva, općinskog načelnika i nada se da će Društvo riješiti sva
dugovanja koja ima prema Općini, a prema pokazateljima poslovanje će iz godine u godinu biti sve bolje. Vanda
Radetić-Tomić postavlja pitanje zašto se direktor promijenio. Bivši direktor je traţio sporazumni otkaz,
odgovara predsjednik Vijeća. Ivoslav Ban postavlja pitanje koliko se puta Nadzorni odbor sastao u mandatu
ovog Vijeća. Marinko Linić je odgovorio da su se sastali dva puta. Više se nitko ne javlja za riječ pa Zaharija
postavlja pitanje ako netko ima prijedlog za poboljšanje rada i financijskih pokazatelja. Nitko se na javlja za
komentar pa prelazimo na novu točku.
Točka 8.
Prijedlog Petih Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi
Predsjednik Vijeća odmah otvara raspravu zbog toga što predlagatelj točke, vijećnik Danko Baćac nije nazočan
na sjednici. Za riječ se javlja vijećnica Radetić-Tomić koja ukratko govori o prijedlogu i postavlja pitanje zašto
je prekršen čl. 47. Poslovnika, tj. zašto se načelnik nije očitovao po ovoj točki Dnevnog reda i zašto ga Zaharija
nije upozorio da se očituje do početka sjednice pisanim putem. Vijećnik Ban komentira da nedostaje očitovanje
nadleţnog odbora. Zaharija odgovara da Odbor ne mora dati mišljenje jer je svim vijećnicima jasno o čemu se
radi te prijedlog izmjena ove odluke nije uputio nadleţnom Odboru. Postoji i problem s Odborom za zdravstvenu
zaštitu i socijalnu skrb, brigu o djeci. Članovi su mu rekli da se ne sastaju, ne mogu sastati i ne funkcioniraju.
Vijećnik Maršanić komentira da je ovaj prijedlog demagogija, smatra da ovdje treba raditi na nečem drugom i
vjeruje da roditelje povećanje od 500 kuna neće spasiti. Imamo problem s neupisanom djecom pa bi trebalo
raditi na tome da vrtić proširimo, za što je primjerice predlagač izmjena ove odluke bio ili „suzdrţan“ ili
„protiv“. Vijećnik Maršanić spominje da Općina Čavle ima novu odluku da se djeca iz Jelenja ne mogu kod njih
upisivati u vrtić. Vijećnik predlaţe da iznos sufinanciranja ostaje isti zbog toga što ne znamo što nas čeka idućih
godina. Na njegove riječi se nadovezuje Zaharija koji govori da nije primjereno usporeĎivanje naknada za
novoroĎenu djecu i pse te ne bi volio da se koristi jedno za opravdavanje drugog. Mjere za napuštene pse su
jednokratne, dok se dijete prati kroz cijeli ţivot od roĎenja – kroz jaslice, vrtić, školu, subvencionira se
produţeni boravak i troškove treba dobro planirati. Smatra da 500 kuna povećanja nije potrebno i veći problem
su neupisana djeca u vrtić. Vijećnica Vujić komentira da je veći problem to što ovaj vrtić nema popodnevnu
smjenu nego to da nema mjesta u vrtiću.
Općinski načelnik daje očitovanje i komentar. Najveći problem je kapacitet vrtića, odnosno broj neupisane djece.
Prošle godine ih je bilo dvadeset. Ove godine će problem nastati zbog toga što je na posljednjoj sjednici u Općini
Čavle usvojena odluka da se više ne upisuje djecu iz okolnih općina. Dotaknuo se i „licemjerstva pojedinih
članova Vijeća“. Nisu dali podršku, a onda - demagogija, usporeĎujemo pse lutalice s novoroĎenom djecom, što
je po njemu potpuno nekorektno i bezobrazno. Nakon usmenog očitovanja Predsjedavajući daje točku na
usvajanje. S 4 glasa „ZA“ (Vanda Radetić-Tomić, Ban, Vujić, Žagar) i 8 glasova „PROTIV“ (Hlača, MičetićDavidić, Pilčić, Zaharija, Linić, Nemaz, I. Radetić, Maršanić) Prijedlog Petih Izmjena i dopuna Odluke o
socijalnoj skrbi nije usvojen.
Točka 9.
Informacija o poslovanja Turističke zajednice Općine Jelenje za 2018. (zahtjev Ivoslav Ban)
Financijsko izvješće za 2018. godinu vijećnici su dobili u materijalima. Predsjedavajući otvara raspravu. Riječ
uzima vijećnik Ivoslav Ban, nezadovoljan dostavljenim izvješćem, a nema ni direktorice turističkog ureda koja
bi taj izvještaj mogla „braniti“. Vijećnik komentira da se godišnje izdvaja jako puno novaca, astronomski iznosi.
Novac se netransparentno troši i sam postupak odobravanja sredstava nije u redu jer sve udruge koje od općine
Jelenje dobivaju dotaciju moraju se prijaviti na natječaj, potpisati ugovor i pravdati sredstava dostavom izvješća,
a iz materijala nigdje nije vidljivo da je TZO Jelenje potpisala ugovor o pravima i obvezama s Općinom.
TakoĎer spominje da nisu nigdje iskazani prihodi od prodaje ulaznica (mlin, muzej, kovačija). Predsjednik
Vijeća vijećniku Banu skreće paţnju na to da Turistička zajednica nije udruga. Za riječ se javlja vijećnik
Marinko Linić. Postavlja pitanje za boravišnu pristojbu iz tablice 2. Za 2017. naveden je iznos od 28.331,48, dok
je u 2018. iznos od 24.653,29 kuna. Smatra da je nelogičan podatak jer povećanje broja gostiju za oko 50%
trebalo bi pratiti i povećanje pristojbe. Vijećnik Linić daje sugestiju da se prekontrolira iznajmljivače i utvrdi da
li su prijavili sve potrebno. Nadovezuje se vijećnik Ivan Radetić i postavlja pitanje provodi li Turistička
zajednica kontrolu nad iznajmljivačima. Pročelnica Tomas ukratko vijećnicima objašnjava „pravni dio“;
Turističku zajednicu osniva jedinica lokalne samouprave. To nije udruga, već neprofitna organizacija. Što se tiče
prodaje ulaznica, TZ se s time ne moţe baviti jer bi kršila zakon pa tako prihod od prodaje ulaznica ne moţe
imati, za razliku od donacija pojedinih tvrtki koje su i prikazane. Financiranje iz proračuna ne vrši se putem
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ugovaranja, već osiguranjem sredstava po zahtjevima o financiranju odreĎene aktivnosti. Sva se sredstva
osiguravaju na osnovu plana djelovanja TZ koji se u prosincu dostavlja općinskom načelniku, pa on tako daje
prijedlog koliko će se novaca izdvojiti za njezin rad. Što se tiče prihoda od boravišne pristojbe, on ide od
prijavljenih leţajeva, a ne noćenja. U sustavu eVisitor moţe se vidjeti da li su svi iznajmljivači uplatili za
leţajeve koje su prijavili Poreznoj upravi. Nakon pojašnjenja pročelnice Tomas vijećnik Ivoslav Ban traţi da mu
se dokumenti, na znanje njemu i vijećnicima. Traţi dostavu zahtjeva TZO Jelenje za odobrenje sredstava u 2018.
g. i dokument kojim je načelnik odobrio odreĎena sredstva za odreĎenu svrhu. Predsjednik Vijeća i pročelnica
Tomas odgovaraju da mora ispuniti Zahtjev za pristup informacijama. Vijećnica Radetić-Tomić postavlja pitanje
tko radi u TZO Jelenje. Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i govori da je ovo bila informacija o poslovanju TZ
što se ne usvaja stoga daje riječ načelniku Marčelji, kao predsjedniku TZ, da odgovori na neka od postavljenih
pitanja vijećnika. Turistička zajednica ima svoje Vijeće, Skupštinu i Nadzorni odbor te se donosi program
temeljem kojega se isplaćuju sredstva, sve je objavljeno i po zakonu. Izvršen je obilazak iznajmljivača
(konvencionalnih i nekonvencionalnih) te je za iznajmljivače bila organizirana i edukacija. Radi se lista
iznajmljivača koja nije bila nikad izraĎena. Sav nadzor vrši Turistička inspekcija, a do sada nije bilo problema,
čak se i puno iznajmljivača prijavilo za plaćanje paušala jer od toga imaju samo benefite. Turistička zajednica
nema direktora već suradnicu, Jasminku Matrljan.
Točka 10.
Skidanje oznake javnog dobra s k.č. br. 7038 k.o. Jelenje (Komar zahtjev od svibnja 2018)
Predsjedavajući daje riječ pročelnici Tomas kako bi ukratko pojasnila točku dnevnog reda. O ovoj temi se vodila
rasprava na jednoj od prošlih sjednica. Vijećnik Radetić je tada dao prijedlog da se izvrši postupak parcelacije i
tada skine oznaka javnog dobra. Članovi nadleţnog odbora su jednoglasno prihvatili skidanje oznake javnog
dobra s k.č. br. 7038 k.o. Jelenje nakon što su put provjerili u Registru nerazvrstanih cesta. Radi se o slijepom
prolazu, što pojašnjava vijećnik Ivan Radetić. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
u k.o. Jelenje je dostavljen vijećnicima u materijalima, a s obzirom na to da se nitko ne javlja za riječ,
predsjedatelj daje točku na usvajanje. Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o skidanju oznake javnog
dobra s k.č. br. 7038 k.o. Jelenje prema zahtjevu iz svibnja 2018.
Točka 11.
Prijedlog za imenovanje suca porotnika
Nakon što se gospoĎa M. Sveško zahvalila na prijedlogu i odbila ga iz opravdanih razloga, općinski načelnik je
isto predloţio i gospoĎi A. Maršanić koja je takoĎer odbila. Stoga je dao prijedlog da sudac porotnik bude
Borislav Klić koji je i prihvatio tu duţnost. Mora potpisati izjavu o prihvaćanju duţnosti i ima obvezu prisustva
na pojedinačnim ročištima. Nitko se ne javlja za raspravu. Prijedlog za imenovanje Borislava Klića za suca
porotnika Predsjedavajući daje na usvajanje. S 10 glasova „ZA“ i dva glasa „SUZDRŽAN“ (Ban i Vujić)
usvojen je Prijedlog za imenovanje suca porotnika.
Točka 12.
Pitanja i prijedlozi mještana
Vijećnik Ivoslav Ban pita ako već postoji program za Mihoju i datum odrţavanja svečane sjednice Vijeća jer je s
čelništvom Matice hrvatske razgovarao o tome da bi bilo dobro da se u sklopu proslave odrţi komemoracija za
pok. Dr. Josipa Silića, jednog od najvećih intelektualaca Grobnišćine.
Predsjednik Vijeća raspušta sjednicu u 20:51 sati.

Zapisničarka
Andrea Sudan

Predsjednik Vijeća
Luka Zaharija, prof.
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