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ZAPISNIK
SA 8. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE
održane 18. srpnja 2014. godine s početkom u 17,00 sati.

Predsjednik Općinskog vijeća Nikica Maravić otvara 8. sjednicu Općinskog vijeća, te konstatira da
sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Nikica Maravić, Sofija Sudan, Predrag Buterin,
Beti Radetić-Mavrinac, Danko Baćac, Sanda Dvorničić, Anita Grgurić, Robert Maršanić, Adolf Juretić,
Josip Stipić, Luka Zaharija, Ivoslav Ban, Damir Maršanić i Radetić Ivan
Odsutan: Marinko Linić
Ostali prisutni: Ervin Radetić, načelnik, Ana Linić Faraguna - zamjenik načelnika, Gordana Tomas,
pročelnica JUO
Zapisnik vodi: Dina Peloza
S obzirom da sjednici prisustvuje većina vijećnika, sve donesene odluke biti će punovažne.
Predsjednik Vijeća predlaže usvajanje zapisnika s prethodne 7. sjednice Općinskog vijeća održane dana
26. 05. 2014. god.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu ukoliko ima netko primjedbu na zapisnik sa prethodne
sjednice Općinskog vijeća.
Vijećnik Robert Maršanić naglašava da iako nema primjedbu na zapisnik ima potrebu za pitati zašto mu
nije dostavljeno obrazloženje koje je na prošloj sjednici dao predsjednik Nikica Maravić, a obećano mu je
da će se to dostaviti.
Pročelnica Tomas naglašava da se pismeno obrazloženje koje traži gosp. Robert Maršanić nalazi u prilogu
originalnog zapisnika, te će mu isto biti dostavljeno.
Nadalje, R. Maršanića interesira da li je u Odluci o financiranju političkih stranaka sa prethodne sjednice
ispravljena pogreška na način da umjesto "HNS " treba stajati "HSS"?
Pročelnica Tomas naglašava da je greška ispravljena.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje - usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća od 26. 05.
2014. godine.
Kako više nije bilo komentara na zapisnik, Predsjednik daje isti na usvajanje.

Vijećnici su JEDNOGLASNO usvojili zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane dana 26. 05.
2014. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća za 8. radnu sjednicu predlaže sljedeći Dnevni red:
1. Aktualni sat (pitanja vijećnika)
2. Obrazloženje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Jelenje
3. Obrazloženje uz prijedlog Odluke o priključku na komunalne vodne građevine na području Općine
Jelenje
4. Prijedlog odluke o priključku na komunalne vodne građevine na području Općine Jelenje
5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za financije
6. Imenovanje člana/ice Odbora za financije
7. Donošenje odluke o razrješenju člana Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
8. Imenovanje člana/ice Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
9. Pitanja i prijedlozi mještana
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Vijećnik R. Maršanić predlaže da se u Dnevni red doda točka: "Izvješće o stanju u KD Jelen" s obzirom
da ovo Vijeće nema informaciju o stanju u KD, već o tome čitaju po novinama. Smatra neprimjerenim da
u svezi današnjeg Dnevnog reda, pod točkama 4, 5. , 6. i 7. vijećnici Koalicije PGS-SDP-HSS nisu dobili
materijal, te predlaže da se te točke izbace iz današnjeg dnevnog reda.
Pročelnica naglašava da su materijali odaslani putem e-meila i da je isti poslat svima u "paketu", te se
ispričala ukoliko isto nije stiglo, iz njoj nepoznatih razloga, na njihovu adresu. Uvidom u e-mail vijećnika
D. Baćca vidljivo je da je materijal za sjednicu poslan svim članovima Općinskog vijeća (tako i članovima
PGS-SDP-HSS) u istom e-mailu sa istim sadržajem, dok je gos. Adolfu Juretiću, Josipu Stipiću i Damiru
Maršaniću materijal dostavljen poštom. Svi vijećnicu dobili su isti materijal.
R. Maršanić prihvaća ispriku, ali ponovno ističe da želi da se u današnji dnevni red, pored predloženih,
ubaci točka dnevnog reda koju je on predložio.
Sofija Sudan predlaže da načelnik pod točkom aktualni sat podnese izvješće o navedenoj temi.
Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog R. Maršanića da se u današnji
dnevni red ubaci točka " Informacija o stanju u KD Jelen".
Vijećnici su sa 6 glasova "ZA", 7 glasova "PROTIV" i 1 glas "SUZDRŽAN" donijeli Odluku kojom
se odbacuje prijedlog gosp. R. Maršanića.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog dnevnog reda za današnju sjednicu kako je to prvotno i
predloženo.
Vijećnici su sa 8 glasova "ZA i 6 glasova "SUZDRŽANIH" usvojili predloženi dnevni red.
Točka 1.
Vijećnik P. Buterin pita da li je istina da je protiv bivšeg načelnika Branka Juretića podnesena nova
kaznena prijava? Ako je, o čemu je zapravo riječ?
Načelnik je odgovorio da je točno da je 03. srpnja o. g. Općina Jelenje podnijela Općinskom državnom
odvjetništvu kaznenu prijavu protiv bivšeg načelnika Branka Juretića. Tereti ga se da je za vrijeme
obnašanja načelničke dužnosti, kao odgovorna osoba prodavao terene za koje je znao da nisu općinsko
vlasništvo. To je treća kaznena prijava koja se nadovezuje na prvu kaznenu prijavu podnesenu u listopadu
prošle godine. Ovim kaznenim prijavama Juretiću se stavljaju na teret kaznena djela protiv službene
dužnosti, zlouporabe položaja i ovlasti te kazneno djelo pronevjere.
U studenom 2013. godine Općina Jelenje podnijela je Državnom odvjetništvu još jednu kaznenu prijavu
protiv Branka Juretića povezanom sa rekonstrukcijom Planinarskog doma na Hahliću. Sumnjiči ga se da je
koristeći se položajem i ovlastima načelnika naručio radove i usluge i sklapao ugovore o javnoj nabavi
kršeći zakonsku proceduru, te da je na taj način više puta pogodovao izvođaču radova "Dobra gradnja" za
stjecanje materijalne koristi.
Postupci obrade ovih triju kaznenih prijava su u Državnom odvjetništvu u Rijeci u tijeku.
Vijećnica Sanda Dvorničić pita da li se Branko Juretić odazvao pozivu za sučeljavanje i kada će do njega
doći?

Načelnik je odgovorio da se gosp. Juretić nije odazvao pozivu javnom sučeljavanju. Naime, isto mu je
upućeno i putem preporučenog pisma koje gosp. Juretić nije zaprimio, već se ono vratilo natrag na
općinsku adresu. Nadalje, Juretić se oglušio i na otvoreno pismo putem medija, te načelnik Radetić
izražava razočarenje takvim postupkom.
Sučeljavanje je bila idealna prilika za rješavanje mnogobrojnih otvorenih pitanja mišljenja je načelnik
Radetić, te prepušta vijećnicima da sami zaključe što to zapravo govori o Juretićevoj političkoj
vjerodostojnosti.
R. Maršanić pita da li je istina da je direktorica KD podnijela kaznenu prijavu protiv sadašnjeg načelnika
Ervina Radetića?
Načelnik je odgovorio da o tome nije obaviješten.
R. Maršanića nadalje interesira u kojem su statusu predmeti koji su proslijeđeni Državnom odvjetništvu?
Načelnik je odgovorio da je u tijeku obrada istih.
Sofija Sudan pita sljedeće: U tijeku je protupožarna sezona, te ju interesira kakva je situacija oko
potpisivanja ugovora s DVD, da li su predali financijsko izvješće i što se poduzima po tom pitanju?
Nadalje pita da li se kršila zakonska procedura pri razrješenju direktorice KD"Jelen"?
Načelnik je odgovorio da su u proceduri razrješenja direktorice KD Jelen poštivane sve zakonske
procedure. U tu svrhu potpisan je ugovor u paušalnom iznosu na godišnjem nivou sa Odvjetničkim
uredom Lukežić-Juretić-Majstorović. O tijeku istog pravovremenu će obaviještavati vijećnike.
Sofiju Sudan nadalje interesira u kojoj je fazi nadogradnja osnovne škole?
Načelnik je odgovorio da je nakon upozorenja stručnih službi da megalomanski projekt bivše vlasti o
izgradnji školskoga-sportskoga centra u Jelenju treba svesti u realne okvire, ova vlast se odlučila za
rekonstrukciju školske zgrade u Dražicama.
Glavni cilj projekta rekonstrukcije školske zgrade u Dražicama je osigurati dovoljno prostora i pedagoške
standarde za održavanje nastave za sve naše osnovnoškolce.
Prema polaznoj ideji, postojeća školska zgrada u Dražicama detaljno će se obnoviti ( stolarija, instalacije,
kotlovnica, podovi, krovište, oprema kabineta i sl. ), a predviđena je i nadogradnja kata čime bi se povećao
kapacitet školske zgrade, tj. osigurao dovoljan broj učionica za kvalitetno održavanje nastave, usklađeno s
Državnim pedagoškim standardom osnovno školskog sustava i odgoja i obrazovanja.
Nakon otkupa terena u neposrednoj blizini školske zgrade, u prizemlju bi se dogradila i montažna dvorana,
kapacitetom i opremljenošću u potpunosti prilagođena potrebama OŠ "Jelenje-Dražice". U tom smislu
pokrenut je razgovor s Editom Stilin, pročelnicom županijskoga Upravnoga odjela za odgoj i obrazovanje i
s ravnateljem Škole, Antom Papićem. Osnovnu ideju konkretiziralo se kroz prikaz projektnog zadatka,
državni pedagoški standard, te skice s dvije varijante moguće rekonstrukcije.
Načelnik je nadalje naglasio da je projekt rekonstrukcije (dogradnje) školske zgrade u Dražicama Općini
Jelenje je od iznimne važnosti zbog osiguranja kvalitetnog i današnjim standardima primjerenog prostora
za nesmetano održavanje nastavnog procesa. Općina Jelenje spremna je pružiti maksimalnu financijsku
potporu ovom projektu koji bi se trebao realizirati u nekoliko faza, u sljedeće tri godine. Za početak,
Općina je spremna otkupiti cca 1100 m2 zemljišta za proširenje postojećih granica školskog okoliša.
Općina je također spremna vlasništvo nad tim zemljištem prenijeti na OŠ Jelenje-Dražice. Nakon toga,
Općina je tijekom tri naredne godine spremna financirati projekt u iznosu od 3 milijuna kuna na godišnjoj
razini ( ukupno 9 milijuna kuna u tri proračunske godine) pod uvjetom da se u te tri godine završi čitava
rekonstrukcija kako bi zgrada bila sprmna za prihvaćanje osnovnoškolaca. Ukoliko se projekt dovrši u tri
godine, kako Općina planira, ispunili bi se svi preduvjeti i za prijenos vlasništva zgrade OŠ "JelenjeDražice" u Jelenju na Općinu Jelenje, nakon čega bi se krenulo s rekonstrukcijom navedene zgrade u dječji
vrtić. S obzirom na poprilično skromna financijska sredstva s kojima PGŽ raspolaže za ulaganje u svoje
zgrade, ovaj projekt ova vlast smatra izvrsnim načinom za rješavanje gorućih problema- osiguranje
preduvjeta za suvremeno osnovnoškolsko obrazovanje, te za predškolski odgoj. U tom cilju očekuje se
potpora Županije, osobito u ishodovanju raznih dozvola koje su potrebne za realizaciju navedenih
projekata, ali i za njihovo kandidiranje na natječaje mjerodavnih hrvatskih ministarstava, te EU fondova.
Vijećnicu Grgurić interesira pitanje oko poslovnog centra Dražice koje je u otvorenom pismu za raspravu
predloženo bivšem načelniku Juretiću. Tu se navodi da je on bez znanja općinskog vijeća dao hipoteku na
1. 500. 000,00 kn pa ju zanima kako je to moguće?Da li se zna tko je izvođač radova, što je sa tom firmom
sada i da li postoji mogućnost sanacije štete na poslovnom centru?

Načelnik je odgovorio da je poslovni centar Dražice za njega još jedno u nizu iznenađenja kako je
prethodna vlast trošila općinski novac. Također ga iznenađuje da je bivši načelnik toliko prekoračio svoje
ovlasti da hipotekom optereti imovinu Općine, bez znanja i dopuštenja Općinskog vijeća. Izvođač radova je
bila tvrtka "Komgrad" koja je nakon završetka radova završila u stečaju, te garanciju na rodove ne možemo
koristiti. Prema izvođaču postoji dug u iznosu od 1. 200. 000,00 kn. Poslovni prostori propuštaju, nema
grijanja. Svi poslovni prostori koji se nalaze ispod tribina griju se putem klime Sadašnja općinska vlast ide
u rekonstrukciju plinske kotlovnice kako bi se riješilo pitanje tople vode za one koje treniraju nogomet i za
poslovne prostore ispod tribina kako bi se riješilo pitanje grijanja.
Vijećnica Anita Grgurić nadalje pita u svezi konferencije za novinare koju je navodno sazvao Klub
vijećnika PGS-SDP -HSS- i Akcije mladih, a pri općinskom vijeću djeluje Koalicija PGS-SDP-HSS.
Interesira ju da li tako jedno lažno predstavljanje predstavlja povredu Poslovnika, odnosno da li to povlači
nekakve sankcije?
Načelnik je odgovorio kako je on pismeno obaviješten da je osnovan Klub vijećnika PGS-SDP-HSS, te
izjavljuje da ne zna da li se naknadno tom Klubu pridružila i Akcija mladih.
Predsjednik Vijeća, Nikica Maravić naglašava da od načelnika nije dobio nikakvu obavijest o tome da je
osnovan novi Klub vijećnika, te smatra da je prekršen Poslovnik o radu Općinskog vijeća. Također ističe
da ukoliko je konferenciju za novinare sazvao Klub vijećnika PGS-SDP-HSS istoj nije mogao prisustvovati
gosp. Branko Juretić jer on nije vijećnik. S tim u svezi izriče opomenu trojici vijećnika Kluba Koalicije
PGS-SDP-HSS zbog kršenja Poslovnika o radu Općinskog vijeća i obmanjivanja javnosti.
Premda je za održavanje konferencije za novinstvo za korištenje prostora vijećnice dostavljen zahtjev
načelniku od strane Kluba vijećnika PGS-SDP-HSS, istoj su prisustvovali i Ivan Radetić iz Akcije Mladih
i Branko Juretić.
Robert Maršanić ističe da on ne može nikome zabraniti da prisustvuje navedenom, te negira navode iz
novina ističući kako je sve kriva novinarska interpretacija. Nadalje, izrečenu opomenu smatra
neosnovanom.
Zamjenica načelnika Ana Linić Faraguna je istakla da je Ured načelnika zaprimio obavijest o osnivanju
Kluba vijećnika PGS-SDP-HSS, međutim naznaku o tome tko zastupa Klub vijećnika nikada nije
dostavljena, te moli da se o istome dostavi obavijest Uredu načelnika.
Danko Baćac traži pojašnjenje u svezi dugovanja Općine Jelenje prema HEP-u, te hoće li i na koji način
odgovorni snositi posljedice?
Načelnik je odgovorio da je prema sudskoj presudi i sadašnjem stanju stvari Općina dužna HEP-u vratiti
1,2 milijuna kuna zbog neosnovanog naplaćivanja komunalne naknade za Jezero Valići. On je, prilikom
zadnjeg razgovora sa direktorom HEP-a dao prijedlog da se situacija riješi na način da HEP-u na ime
dugovanja jednokratno isplatimo 400. 000,00 kn kako bi proračun Općine bio čim manje opterećen i
oštećen. S druge strane postoji i prijedlog da se cjelokupni iznos vrati u roku od 3-4 godine. U interesu nam
je da taj iznos bude čim manji iz razloga što bi preostala sredstva utrošili opet u razvoj infrastrukture i
projekte rekonstrukcije škole i centra za palijativnu skrb. Za naš proračun konkretno to znači veliko
opterećenje, istakao je načelnik Radetić. Također je napomenuo da je u tijeku i spor kojeg je Agencija za
pravni promet i posredovanje nekretninama iz Zagreba pokrenula protiv naše Općine zbog neizvršavanja
obveza povezanih sa poticanom stanogradnjom na Jelenskom vrhu. Nadalje ističe kako će, s obzirom na to
da se bivši načelnik odbija očitovati na naše upite vezane uz navedeno, institucije pravnog sustava biti
jedine koje će o tome nešto reći.
Vijećnicu Radetić-Mavrinac interesira što je sa infrastrukturom koja se trebala riješiti u Jelenskom vrhu?
Načelnik je odgovorio da se radi na tome da se utvrdi na čemu je zapelo rješavanje navedene problematike.
Općina je već platila obeštećenja nekim mještanima za štete koje su nastale prolaskom kamiona za
Jelenski vrh. Načelnik je ovlastio Odvjetnički ured kako bi riješio navedenu problematiku.
R. Maršanić napominje da je sud odlučio da bivša vlast nije odgovorna za radnje koje joj se pripisuju, te
da je odbačena kaznena prijava za Jelenski vrh stoga vjeruje da će to tako biti i sa svim tužbama koje su
podnesene od ove vlasti.
Josipa Stipića interesira tijek pregovora sa MORH-om u svezi vojnih objekata na području Zahuma, te pita
na koji način je to načelnik zamislio ostvariti s obzirom da
se ti objekti nalaze na području Općine Čavle? Također pita zbog čega je Općina Jelenje odustala od
obilježavanja dana stradavanja mještana sela Podhum ?

Načelnik je odgovorio da se upravo zbog tih neriješenih pitanja oko granica sa Općinom Čavle, navedena
problematika rješava putem odvjetničkog ureda, te će se u dogledno vrijeme o tome nešto više znati po
dobivenim informacijama o učinjenom.
Nadalje, što se tiče obilježavanja dana stradavanja mještana sela Podhum, načelnik napominje da Općina
nije odustala od toga. Naime, slijedom razmišljanju mještana Podhuma da se stradalima toga dana oda
počast održavanjem sv. Mise i kraćim druženjem,to je i dogovoreno sa predstavnicima Općine Čavle, no
međutim dogovor nije ispoštovan. Unatoč tome Općina Jelenje neće se odreći pijeteta u čast palim
žrtvama svojih mještana.
Načelnik je 18. 07. 2014. zaprimio 2 pitanja od vijećnika Akcije mladih Ivana Radetića i njegovih
birača:
1. Pitanje
24. lipnja 2014. godine Općina Jelenje upućuje poziv gospodarskim subjektima za dostavu ponude
za promjenu krova i limarske radove na objektima u vlasništvu Općine Jelenje na adresama:
1. Jelenje bb, prostor Lovačkog društva "Jelen"
2. Jelenje 4, prostor cvjećarnice Anita
3. Jelenje bb stambena zgrada učitelja
4. Podhum bb, zgrada diskonta "Diano"
U svojem zahtjevu Ivan Radetić ističe sljedeće:
- "Molim da se vijeću dostave na uvid građevinske dozvole za promjenu krovišta pošto su iste
potrebne za izvođenje traženih radova, kao i dokaz vlasništva nad naveenim nekretninama.
- "Po kojem ključu su odabrani objekti za obnovu krovišta, neki od objekata nisu niti u vlasništvu
Općine Jelenje, te moli objašnjenje zašto Općina investira u tuđe nekretnine i da li je u sukobu
interesa"?
-"Kako u pozivu nije navedena procijenjena vrijednost traženih radova, pod kojom stavkom
proračuna će općina knjižiti navedene radove i u kojim iznosima predviđenim za te radove?
2. Pitanje
"Pod kojim uvjetima je dan u najam prostor kafića na kuglani, molim da se vijeću dostavi natječajna
dokumentacija. Saznanja smo da je prostor kuglane pod upravljanjem KD Jelen pa bi molio da se
vijeću i našim biračima objasni kako je Općina jelenje mimo KD Jelen mogla dati u najam taj
prostor"?
Načelnik Radetić odgovorio je sljedeće:
Navedene objekte ova općinska vlast pokušava legalizirati, te se o njima i brinuti.
Samim time što isti plaćaju najam općini, razvidno je da se vidi čiji su to objekti. S obzirom da se mijenja
samo crijep, a ne konstrukcija objekta, pročelnica naglašava da za to nisu potrebne nikakve procjene, niti
građevinska dozvola.
Na drugo pitanje načelnik je odgovorio da najam za poslovni prostor kafića u kuglani ne postoji, samo je
uređen i riješen je problem propuštanja krova.
O navedenom će se vijećniku Radetiću dostviti pismeno očitovanje.
Vijećnika Ivoslava Bana interesira kada je došlo do promjene u upravljanju sa spomen područjem u
Sobolima i na temelju čega? Naša Općina bi trebala upravljati tim dijelom, a ne da o tome sada brine
Općina Čavle, bez obzira što se to nalazi na području naše k. o.
Načelnik je istakao kako se granice ovih općina preklapaju pa se Općina Čavle uknjižila na neke dijelove.
U tijeku je pokušaj rješavanja istog.
Na njegovo izlaganje pokušao se nadovezati vijećnik I. Radetić, međutim isto mu nije omogućeno.
Vijećnik I. Radetić napušta sjednicu u 17,55 sati.
Beti Radetić-Mavrinac također pita što je sa općinskim glasilom?
Načelnik je odgovorio da se odustalo od općinskog glasila kako se ne bi kršio Zakon, dok se ne utvrde sve
potrebite činjenice koje neće ukazivati na sukob interesa, budući je glavni urednik toga lista, šest godina
bila njegova sestra.
Luka Zaharija pita da li se odustalo od referenduma za kojega je donesena odluka na ovom Vijeću o
pripajanju sa Općinom Čavle?

Pročelnica Tomas informira da se o navedenom još nije očitovalo Ministarstvo uprave, a ukoliko ono dođe
pozitivno, tada će se upitati mještani što misle o navedenom.
Vijećnica Sanda Dvorničić naglašava da je u tijeku protupožarna sezona. Te ju interesira kakva je situacija
oko potpisivanja ugovora s DVD, jesu li predali financijsko izvješće i što je poduzeto po tom pitanju?
Načelnik je odgovorio da se DVD nije do sada očitovalo o financijskom izvješću ne samo za prošlu već i
za pet godina unatrag. Unatoč tome što oni tvrde da su to predali Branku Juretiću, naš JUO to ne može
pronaći u svojoj arhivskoj dokumentaciji.
Javna vatrogasna postrojba nije htjelo preuzeti 300. 000,00 kn koje su im bile namijenjene kako bismo se
osigurali da budemo protupožarno osigurani.
Isplaćeno im je 146.000,00 kn. S obzirom da DVD nije potpisalo ugovor, te im time nisu isplaćena
financijska sredstva, čim se očituju isto će biti realizirano.
Što to znači za zaštitu od požara interesira vijećnika Danka Baćca.
Načelnik je odgovorio da po hijerarhiji JVP dobiva prva obavijest o nastalom požaru, a nakon toga ona
"diže" DVD.
Točka 2.
Temeljem članka 33. Statuta Općine Jelenje ( Sl. novine PGŽ br. 33/09 i 13/13,, Načelnik Općine Jelenje
podnio je Općinskom vijeću Općine Jelenje na razmatranje i usvajanje Plan mreža dječjih vrtića na
području Općine Jelenje.
Pročelnica JUO gđa. Tomas odgovorila je na upit vijećnika J. Stipića , te pojasnila pojam "mreže dječjih
vrtića".
Predsjednik otvara raspravu po točci 2.
Vijećnik Stipić je mišljenja da bi u sklopu zgrade Dječjeg vrtića u Podhumu trebalo vrtiću pridodati i
prostorije sadašnjeg Boćarskog kluba, a za isti pronaći adekvatan prostor. Time bi se, prema njegovom
mišljenju, sukladno financijskim mogućnostima općine dugoročno riješio problem zbrinjavanja djece u
predškolsku ustanovu.
Nakon provedene rasprave Predsjednik daje na glasanje prijedlog Mreže dječjih vrtića na području
Općine Jelenje.
Vijećnici su sa 8 glasova "ZA" 5 glasa "SUZDRŽAN" donijeli
ODLUKU
kojom se usvaja Mreža dječjih vrtića na području Općine Jelenje
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

Točka 3.
Pročelnica JUO gđa. Tomas dala je kraće obrazloženje uz prijedlog Odluke o priključku na komunalne
vodne građevine na području Općine Jelenje. Naime, po preporuci KD "Vodovod i kanalizacija" potrebno
je donijeti Odluku kojom će biti regulirani postupci za priključenje na komunalne vodne građevine.
Predsjednik otvara raspravu po točci 3.
Obrazloženje Odluke nalazi se u prilogu originalnoga zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Nakon provedene rasprave Predsjednik daje na glasanje prijedlog Odluke o priključku na komunalne
vodne građevine na području Općine Jelenje
Vijećnici su sa jednoglasno donijeli
ODLUKU
kojom se usvaja Odluke o priključku na komunalne vodne građevine na području Općine Jelenje
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.)
Sjednicu je iz opravdanih razloga napustio Predrag Buterin u 18,20 sati.

Točka 5.
Pročelnica Tomas izvijestila je vijećnike da je predsjednica Odbora za financije, gđa. Vesna Juretić
podnijela zahtjev za razrješenje na članstvo u Odboru zbog sukoba interesa.
Nakon provedene rasprave Vijećnici su sa jednoglasno donijeli
ODLUKU
kojom se prihvatili zahtjev gđe. Vesne Juretić i JEDNOGLASNO donijeli Odluku o razrješenju iste
na članstvo u Odboru za financije.

Točka 6.
Gđa. Anita Grgurić ispred Odbora za izbor i imenovanje izvješćuje da je Odbor održao sastanak 16.
srpnja o. g. , te za novog člana Odbora za financije predlaže Ranku Stančić, dipl. oec.
Predsjednik Vijeća gosp. Maravić otvara raspravu.
Robert Maršanić ponovno naglašava da o tome nije dostavljen zapisnik vijeću, te da vijećnici o
navedenoj tematici nemaju materijal.
Pročelnica Tomas ističe da prema Poslovniku nema obvezu dostave materijala kod prijedloga Odbora.
U tijeku sjednice podijelila je pisani materijal za ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedene rasprave Vijećnici su sa jednoglasno donijeli
ODLUKU
kojom su usvojili prijedlog Odbora za izbor i imenovanje da se u Odbor za financije imenuje gđica.
Ranka Stančić, dipl. oec.
Točka 7.
Pročelnica je izvijestila da je gđa. Lidija Radetić iz osobnih razloga podnijela ostavku na članstvo u
Odboru za međuopćinsku i međunarodnu suradnju.
Nakon provedene rasprave Vijećnici su sa jednoglasno donijeli
ODLUKU
o razrješenju gđe. Lidije Radetić članstva u Odboru za međuopćinsku i međunarodnu suradnju.

Točka 8.
Vijećnica Anita Grgurić, ispred Odbora za izbor i imenovanje izvješćuje vijeće da je Odbor razmatrao
navedeni zahtjev, te predlaže novog člana Katarinu Maršanić, dipl. oec.
Nakon provedene rasprave Vijećnici su sa jednoglasno donijeli
ODLUKU
o imenovanju Katarina Maršanić, dipl. oec. članicom Odbora za međuoopćinsku i međunarodnu
suradnju .
Točka 9.
S obzirom da na sjednici nije bilo prisutnih mještana predsjednik Općinskog vijeća zaključio je današnju
sjednicu.

Dovršeno u 18,35 sati.

Zapisnik vodila:

Predsjednik općinskog vijeća
Općine Jelenje:

Dina Peloza

Nikica Maravić

