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ZAPISNIK
SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE
održane dana 17.09.2014. godine, s početkom u 20,04h.
Predsjednik vijeća otvara 9. sjednicu Općinskog vijeća, te konstatira da su sjednici nazočni sljedeći članovi
Općinskog vijeća: Sofija Sudan, Predrag Buterin, Beti Radetić-Mavrinac, Danko Baćac,Sanda Dvorničić, Anita Grgurić,
Robert Maršanić, Adolf Juretić, Josip Stipić, Luka Zaharija, Ivoslav Ban, Marinko Linić.
Odsutni: Damir Maršanić i Ivan Radetić.
Ostali nazočni: Ervin Radetić, načelnik Općine, Ana Linić Faraguna-zamjenica načelnika, Gordana Tomas, pročelnica
JUO, Silvana Mikuličić, referent za financije, Dalibor Klić, mještanin te predstavnici medija
Zapisnik vodi: Dina Peloza
S obzirom da sjednici prisustvuje većina vijećnika, sve donesene odluke biti će punovažne.
Predsjednik Vijeća predlaže usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice te otvara raspravu.
Za riječ se javio vijećnik Robert Maršanić koji smatra da zapisnik koji su vijećnici dobili nije u redu, odnosno nije
točan jer u njemu nije istaknuto ono što se reklo, a konkretno misli na dobivanje opomene za trojicu vijećnika. Ističe da
iz zapisnika nije jasno kome je to od vijećnika izrečena opomena.
R. Maršanić nadalje naglašava da je pismenim zahtjevom putem e-meila 29.7.2014. god. te pred dva dana zatražio
reprodukciju tonskog zapisa sjednice što mu do sada nije bilo omogućeno. Isto smatra vrlo bitnim, te se obraća
predsjedniku Vijeća i ističe kako je on, kao predsjednik Vijeća, prilikom izricanja predmetne opomene istaknuo članke
koje su "tobože" isti prekršili.
Predsjednik Vijeća ističe kako nije rekao da su kažnjeni Poslovnikom, već je izrekao opomenu zato što je smatrao da
je obmanjena javnost i Općina jer se prostor za održavanje konferencije za tisak tražio isključivo ispred Kluba
vijećnika, a na konferenciji se pojavio gosp. Branko Juretić koji nije vijećnik i Ivan Radetić koji nije čan predmetnoga
Kluba.
R.Maršanić nadalje ističe navode iz Zapisnika-"...zbog kršenja Poslovnika o radu Općinskog vijeća...", te se obraća
predsjedniku Vijeća ističući da je iz toga vidljivo da je opomena izrečena sukladno Poslovniku. Maršanić nadalje
napominje da se za održavanje konferencije spominje prostor vijećnice što je netočno jer se konferencija održala u
prostoru čitaonice u Dražicama.
Dina Peloza, zapisničar, reagirala je i istaknula da sa sigurnošću ne može tvrditi da li je omaškom navela krivo mjesto
održavanja konferencije pa gosp. Maršaniću napominje da će ponovno preslušati tonski zapis, te provjerom istog
navoda, o tome ga i obavijestiti.
Na ponovni upit Maršanića o tome kada može preslušati snimku sa prethodne sjednice, pročelnica Tomas je
odgovorila da mu je isto dostupno u uredovno radno vrijeme Općine kao i svima ostalim vijećnicima.
Ispričava se što nije dostavila pismeni odgovor na zahtjev upućen njoj e-milom 29.7., iz razloga što je tada bila na GO,
a po povratku sa istog zbog velikog obima poslova.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća od 18.7.2014. godine sa eventualnim
izmjenama koje će se nakon što zapisničar provjeri iz snimke promijeniti i ispravno navesti u istom, a na temelju
primjedbi koje je iznio vijećnik Robert Maršanić.
Vijećnici su sa 8 glasova "ZA", 2 glasa "PROTIV" i 3 glasa "SUZDRŽAN" usvojili zapisnik sa 8.sjednice
Općinskog vijeća održane dana 18.07.2014. godine.

Predsjednik Vijeća za današnju sjednicu predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Aktualni sat ( pitanja vijećnika)
2. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2014.
3. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
4. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2014. godinu
5. Prijedlog visine novčane nagrade za pojedine kategorije javnih priznanja
6. Pitanja i prijedlozi mještana
Dnevni red je JEDNOGLASNO USVOJEN.
Točka 1.
Vijećnik Danko Baćac pita u svezi natječaja koji je u tijeku za sufinanciranje radova za energetsku obnovu kuća.
Načelnik Radetić je odgovorio da je predmetni natječaj u tijeku, te traje do 02.11.2014. godine. Nakon toga moći će
vijećnike obavijestiti o tome koliko je mještana zainteresirano za isti.
Nadalje vijećnik D. Baćac pita kakvo je stanje po pitanju održavanja javnih površina s obzirom da je od strane
mještana čuo mnogobrojne pritužbe da su mnoge zelene površine bile dosta zapuštene tijekom ljetnog perioda s obzirom
da je ovo ljeto bilo dosta kiše.
Načelnik je odgovorio da je nedavno došla nova direktorica KD, da će se u vremenu koje slijedi riješiti zaostatke
brojnih upita građana, te da će time Općina izgledati bolje i ljepše, na ponos svih onih kojih u njoj žive.
Vijećnik R. Maršanić pita u svezi inspekcijskoga nadzora koji je nedavno obavljen u Općini Jelenje. Interesira ga koje
su to osobe radile u Općini, a nisu bile pokrivene Ugovorom o radu, zašto se to desilo i da li je plaćena kazna zbog
kršenja Zakona o radu, te tko je odgovoran i da li će biti sankcioniran zbog toga?
Pročelnica Tomas je odgovorila da je u Općini izvršen inspekcijski nadzor, a po prijavi bivše direktorice KD. Naime, u
vrijeme kada KD nije funkcioniralo, pristupilo se čišćenju zelenih javnih površina i za to su se angažirale 4 socijalno
ugrožene osobe, a sve sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Naglašava kako se tu nije radilo o osobama koje su primane u
radni odnos iako je službeno mišljenje inspektorice da se za isto mora zasnovati radni odnos. Tomas ističe kako je ona
kao pročelnica koja je zadužena za radne odnose odgovorna za navedene postupke, te obrazlaže razloge angažiranja
navedenih osoba. Kazna nije izrečena niti plaćena. Pretpostavlja da će se pokrenuti prekršajni postupak gdje će Sud
donijeti konačnu odluku da li se radi o prekršaju o čemu će obavijestiti ovo Vijeće.
V. R. Maršanić napominje kako će navedeno pitanje dostaviti i pismenim putem pa moli pročelnicu da mu dostavi
pismeni odgovor.
Nadalje v. R. Maršanić sugerira da se provjeri da li je moguće da nova direktorica KD gđa. Melanija Kovačević bude
odgovorna osoba u tri firme, što se da iščitati iz poslovnih knjiga Trgovačkog suda u Rijeci. Prema njegovim saznanjima
radi se o teškoj povredi i kaznenoj odgovornosti gdje bi posljedice mogle biti ne samo za direktoricu, već i za Općinu.
Načelnik se zahvaljuje na sugestiji gosp. Maršaniću.
R. Maršanić je napomenuo kako će i navedenu sugestiju dostaviti u pisanom obliku, te moli pismeno očitovanje.
Vijećnica S. Dvorničić pita da li je riješeno pitanje dugovanja prema HEP-u u svezi komunalne naknade za jezero
Valići?
Načelnik je odgovorio da je postupak još uvijek u tijeku. Za sada se još HEP- nije očitovao na prijedlog Općine tako da
dug od prijašnje vlasti od 1.200.000,00 kn još nije riješen.
Nadalje vijećnica S Dvorničić napominje kako su neke od općinskih zgrada nedavno rekonstruirane pa ju zanima vizija
daljnjeg ulaganja u iste.
Načelnik je odgovorio kako su svi općinski krovovi propuštali, te je isto sanirano a u skorije vrijeme planira se izvršiti
zamjena prozora i obnova fasada općinskih zgrada, uz pomoć financijskih sredstava putem natječaja EU fondova.
Zamjenica načelnika Ana Linić Faraguna informirala je vijećnike o planu da se do kraja godine u općinske zgrade
uvede dislocirani internet na četiri lokacije: Dražice, Lukeži, Podhum i Zoretići što će moći koristiti prvenstveno djeca
poradi svojih školskih obveza, a i svi oni kojima je to potrebito. Linić-Faraguna smatra dobro zaokruženu cjelinu
opravdanosti ulaganja u općinske zgrade budući je već u Podhumu otvorena edukativna radionica stranih jezika, a sada
je u planu uvođenje i dislociranog interneta na četiri lokacije.

Vijećnica Beti Radetić Mavrinac interesira u kojoj je fazi pregovor za nadogradnju i rekonstrukciju OŠ Jelenje-Dražice.
Načelnik je odgovorio da je sva potrebna papirologija prema PGŽ odaslana, te se očekuje odgovor sa Kolegija Župana.
Nadalje gđa. B. Radetić-Mavrinac pita što je sa Jelenskim vrhom ?
Načelnik je odgovorio da Jelenski vrh još nije završena priča. Da se Općini obraćaju mještani naselja Jelenski vrh koji
su Općini uplatiti komunalni doprinos, ali obveze iz Rješenja o plaćanju komunalnog doprinosa općinska vlast iz
prijašnjeg saziva nije izvršila u roku. U dogledno vrijeme, u suradnji sa direktoricom KD, pokušati će se iznaći rješenje
problema Jelenskog vrha, izgradnje puta, vode, struje.
Vijećnicu Sofiju Sudan interesira da li je Općina Jelenje, u sklopu planiranih sredstava uspjela podmiriti troškove za
nabavku besplatnih udžbenika osnovne škole. Koliki je to zapravo trošak za Općinu?
Načelnik je odgovorio da su pravo na udžbenike imala sva djeca sa prebivalištem u Općini Jelenje, a ukupni trošak
iznosi cca 200.000,00 kn. Time je riješeno pitanje četverogodišnje potrebe za udžbenicima osnovnoškolaca sa
prebivalištem u općini Jelenje. S obzirom da je HYPO banka kao glavni sponzor naših prvašića po učeniku uplatila
150,00 kn Općina Jelenje je, vodeći se teškom financijskom situacijom u državi, a shodno sredstvima u Proračunu svim
prvašićima na knjižicu uplatila još 350.00 kn.
Načelnik je naglasio da je početkom školske godine dobio mnogobrojne pohvale o poduzetim koracima Općine Jelenje
glede pomoći svim učenicima u kupovini knjiga. Istaknuo je kako se izuzetno ponosi ovom gestom što je ova vlast bila
toliko pronicljiva u nakani da riješi besplatno školovanje, tim više što smo jedna od rijetkih općina u PGŽ koja je to
riješila na ovaj način.
Vijećnica Sofija Sudan pita što je Općina poduzela po pitanju razvrstavanja otpada odnosno reciklažnih dvorišta?
Načelnik Radetić je odgovorio da je pred nekoliko dana u posjeti kod njega bio direktor KD "Čistoća" te je u svezi
navedenog postignut načelni dogovor. Sa zadovoljstvom ističe i načelni dogovor sa načelnikom Općine Čavle oko
reciklažnog dvorišta. Dogovorena je zajednička lokacija na kraj Podhuma prema automotodromu.
Vijećnicu Anitu Grgurić interesira pojašnjenje u svezi natječaja koji je bio objavljen na web stranici Općine kojim se
oglašavaju slobodni poslovi i radni zadaci za Savjetnika komunalnog gospodarstva, točnije što bi ta osoba radila i na koji
način pridonijela našoj Općini.
Načelnik Radetić pojašnjava da se na te poslove slijedom zakonskih propisa i naše sistematizacije, po objavljenom
natječaju, odabrala osoba koja je po struci diplomirani pravnik, te bi sa radom trebala započeti za 10 -tak dana. Ona bi
svojom stručnošću trebala pridonijeti učinkovitijem radu JUO na terenu što to do sada i nije bilo za neku pohvalu.
Zapravo bila bi spona između KD Jelen i JUO.
Vijećnik Josip Stipić upućuje pitanje predsjedniku Vijeća, te se poziva na članak u Novom listu gdje je navedeno da je
koncert Marka Perkovića Thomsona organizirala Župa Jelenje, te se spominje da je to amenovalo Općinsko vijeće.
Interesira ga kada i na koji način je to učinjeno?
Predsjednik Vijeća upućuje Stipića da to pitanje proslijedi novinaru koji je to i napisao budući mu ta činjenica nije
poznata.
J. Stipić ističe problem pravovremene informiranosti, a ispred onih koji se bave pružanjem usluga u domaćinstvu.
Zamjenica načelnika Linić-Faraguna pojasnila je da se tu radi o tehničkim poteškoćama i propustima programa
kojim se služi TZ. Dogovoren je sastanak kod nje u uredu sa gosp. Stipićem radi pojašnjenja navedenog, a istovremeno
daje i informaciju o dostupnosti telefona TZ 24 sata na dan kako bi se mogle razjasniti eventualne potrebe i poteškoće.
Vijećnik Ivoslav Ban pita da li je istina da je Općina dobila dojavu o popisu lažnih invalida Domovinskog rata i da li se
po tom pitanju nešto poduzima?
Načelnik je potvrdno odgovorio, te vijećnicima pročitao pristiglu prijavu. Navedenu prijavu proslijedili su Odboru za
brigu o hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja.
Vijećnika I. Bana interesira da li će se omogućiti budućim investitorima plaćanje komunalnog doprinosa na rate, s
obzirom da je pročitao u Jelenskom listu da je uplata za legalizaciju objekata omogućena na rate.
Načelnik je istakao da je nova vlast socijalno osjetljiva, te stoga pokušava omogućiti ljudima da im maksimalno
pomognu i davaju mogućnost otplate za legalizaciju na 12 rata, te to neće biti jedino čime će pomoći ljudima u ionako
teškoj financijskoj situaciji u kojoj se danas nalaze.
Vijećnika Luku Zaharija interesira što je sa nadstrešnicom na Vatrogasnom domu s obzirom da je pristiglo rješenje
Građevinske inspekcije da je to isto potrebno srušiti ? Vijećnika Luku je nadalje interesiralo pitanje suradnje sa
Općinom Čavle.
Prije no što je načelnik odgovorio, pročitao je pitanje koje je, na istu temu, u pismenom obliku dostavio vijećnik Ivan
Radetić. On pita kako je mogao ugovarati radove na izgradnji nadstrešnice na vatrogasnom domu u Dražicama ispred
boćarskih prostorija bez građevinske dozvole? Tko će odgovarati za nanesenu materijalnu štetu pošto se navedena
nadstrešnica mora ukloniti po rješenju građevinske inspekcije?

Načelnik je odgovorio da će se pismeno očitovati na navedeno pitanje, međutim napominje da smisao nove općinske
vlasti nije nešto srušiti, već graditi. Nabraja objekte koji se nalaze na području općine, a sagrađeni su za vrijeme bivše
vlasti i nemaju uporabnu dozvolu.
Što se tiče suradnje sa Općinom Čavle, načelnik je istakao buduću suradnju u svezi izgradnje reciklažnog dvorišta.
Daljnja zajednička razmišljanja su da se na području Općine Čavle sagradi autobusni terminal kojim bi se riješio
problem vožnje polupraznih autobusa, dok su linije prema određenim naseljima povećane. Time bi se riješio problem
upita mnogobrojnih mještana Umola, Lukeža, i dr. Trošak za našu Općinu iznosio bi cca 28.000,00 kn više od
planiranoga. Direktor Autotroleja podržao je navedenu ideju, te se čeka pismena potvrda o tome.
Predsjedavajući Nikica Maravić je u saznanju da je došla "neka kazna" za Hahlić, te ga interesira o čemu se zapravo
radi?
Načelnik je podsjetio vijećnike da PD Obruč nema ugovora za korištenje Planinarskog doma Hahlić koji se nalazi u
vlasništvu Općina Jelenje. Naglašava kako oni ne žele u svoj rad uvesti fiskalizaciju, a po zakonu odgovornost za to
snosi načelnik Općine. Međusobna komunikacija je vrlo loša. Inspekcija je prilikom kontrole utvrdila propust jer su za
rad agregata, umjesto dizel goriva, koristili lož ulje. Za propust je odgovorno Planinarsko društvo i njegov predsjednik.
Načelnik ovim putem još jednom poziva na suradnju i zajednički dogovor sa članovima PD Obruč kako bi se iznašlo
rješenje buduće zajedničke suradnje, a ne na komunikaciju putem novina koja neće donijeti rješenje problema.
V. Nikica Maravić pita u svezi radova na elektro mreži koji su u tijeku?
Načelnik je odgovorio da su u planu radovi na elektro mreži u nekoliko naselja: Lukeži. Brnelići, dio Jelenja i Podhum.
Od izvođača radova dobili smo informaciju da bi radovi trebali biti gotovi do kraja ovog mjeseca. Na Vodičajni je
srušena trafostanica i na tom dijelu biti će sagrađena manja, te je u planu uređenje okretišta koje će omogućiti djeci i
njihovim roditeljima sigurniji dolazak i odlazak iz škole.
Marinko Linić pita zbog čega se nije očistilo raslinje uz cestu na dionici Jelenje-Ratulje, te prema Lukežima.
Napominje da se već govorilo o tome kako će se mještani koji su u vlasništvu takvih terena uz prometnicu poticati na
čišćenje raslinja koje predstavlja opasnost po sigurnost prometa, a ukoliko to ne učine da će se za to angažirati KD i o
tome dostaviti račun. Nadalje gosp. Linić podsjeća na problem prometnice u Lukežima gdje se prilikom građevinskih
radova i iskopa oštetio zid uz prometnicu, što bi trebalo popraviti, te problem živice od gostione do čitaonice koja se
jako raširila što je znatno smanjilo sigurnost prometovanja cestom na tom predjelu.
Načelnik je podsjetio na to da komunalno društvo nije funkcioniralo, te je zbog toga došlo do zaostataka pri uređenju
javnih površina i moli vijećnike za razumijevanje.
Vijećnik M. Linić nadalje komentira trošak ukupne investicije na Planinarskom domu na Hahliću. Koliko je njemu
poznato govorilo se da će biti ukupni trošak cca 1.700.000,00 kn do 2.100.000,00 kn i već tada je to bila "cifra" koju se
smatralo prevelikom, te mu zapravo iznos od 4.000.000,00 kn predstavlja veliko iznenađenje, te sugerira da se to
istraži.
Vijećnik Marinko Linić traži objašnjenje naziva zgrade lovačke udruge Divokoza za koju je objavljen natječaj za
legalizaciju, a nalazi se u Jelenju. Njegovo mišljenje je da se umjesto udruge koja praktički ne postoji stavi
terminologija "društvene prostorije u Jelenju" ili "bivše prostorije Mesokombinata".
Pročelnica je pojasnila da je prilikom objavljivanja natječaja potrebno locirati zgradu o kojoj je riječ.
Vijećnika Buterina interesira kako je završila akcija sakupljanja humanitarne pomoći za Gunju i koji su planovi naše
Općine za dalje?
Načelnik Radetić je odgovorio da je u posjeti našoj Općini bio načelnik Općine Gunja, gosp. Hrvoje Lucić.
Dogovorena je suradnja na način da naši poduzetnici, nakon provedenih javnih natječaja, svojim radovima pomognu u
obnovi kuća obitelji stradalih u poplavama. Dobrovoljnim prilozima na Festivalu palente i sira o.g. sakupio se iznos od
7.000,00 kn za pomoć stradalom stanovništvu u Gunji koji je prebrojan od strane komisije i položen na žiro-račun
Općine. Tom iznosu pridodati će se iznos od 110.000,00 kn kojeg je Općina Jelenje odredila u svrhu pomoći Općini
Gunja.
Točka 2.
Referent za financije, Silvana Mikuličić, ukratko je dala obrazloženje vezano uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Jelenje za 2014. Godinu.
Sukladno Zakonu o Proračunu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđena je
obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu
JLS, te i sam sadržaj o izvršenju proračuna.
Napomenula je da su svi prihodi na razini polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2013.
godinu, osim prihoda koji nam pripadaju sukladno Zakonu o brdsko – planinskom području, obzirom na njegove
izmjene koje su stupile na snagu u siječnju 2014. godine. Opći dio Proračuna je ukratko obrazložen po pojedinim

vrstama prihoda:prihodi od poreza,pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna – tekuće
pomoći, prihodi od imovine,prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknadama,prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali
prihodi, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Ukratko je dano i obrazloženje za rashode. Rashodi i izdaci
proračuna izvršeni u okvirima planiranih veličina,.Odstupanja ostvarenja nekih rashoda i izdataka od polovičnog iznosa
godišnjeg Plana dešavaju se zbog toga jer se neki projekti i aktivnosti ne provode linearno već povremeno. Očekuje se
da će programi biti izvršeni do kraja godine, a ako i bude nekih većih odstupanja očekuje se još jedan rebalans
proračuna.
Nadalje gđa. Mikuličić napomenula je vijećnicima da se Općina Jelenje nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu
novca i kapitala, te da nije davala nikakva jamstva te time imala izdatke po jamstvima. Također je skrenula pozornost
vijećnicima na rashode koji se odnose na korištenje proračunske zalihe ( prijevoz humanitarne pomoći za Gunju,
kupovina knjiga).
Iz pismenog materijala koji je dostavljen vijećnicima, a isti se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov
sastavni dio, vidljivo je da su ukupni prihodi (od poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine) ostvareni u iznosu od
8.019.067,61 kn ili 42, 31% u odnosu na godišnji plan ili sa 90,75 % u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju
prethodne godine. Ukupni rashodi iznose 6.629.021,02 ili 29,57% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na ostvarenje
u istom razdoblju prethodne godine 105,39%. Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u izvještajnom
razdoblju nije bilo.
Nakon završenog izlaganja gđe. Mikuličić, predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj temi.
Za riječ se javio vijećnik Marinko Linić, te ga interesira zbog čega su pomoći iz proračuna podbacili, te da li će se do
kraja godine izrealizirati. Također podvaljuje stavku –Rashodi za zaposlene iz koje je vidljivo da su na razini lanjskih.
Nadalje traži i pojašnjenje za rashode računalnih usluga.
Gđa. Mikuličić je odgovorila da je isto posljedica stupanja na snagu Zakona o brdsko planinskom području od siječnja
o.g., a što se tiče rashoda za zaposlene gđa. Tomas je pojasnila da su lanjske godine u rashodima Proračuna Općine bila
još 2 savjetika i plaća bivšeg načelnika. Što se tiče rashoda za računalne usluge u to je uvrštena nabavka programa
Infoprojekta za potrebe Odjela za financije.
Gosp. Linić nadalje napominje kako u Izvršenju po programskoj klasifikaciji nisu vidljive pojedinačne potpore po
udrugama, te ga interesira da li je to sukladno Zakonu o proračunu?
Gđa. Mikuličić je odgovorila da će isto provjeriti i o tome se pismeno očitovati.
Vijećnik Robert Maršanić napominje da je sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna za 2014. Godinu trebao podnijeti načelnik, a ne referent za financije, te ujedno ističe da vijećnici
nisu dobili zapisnik Odbora za financije.
Pročelnica Tomas je odgovorila da se Odbor za financije po ovom pitanju nije niti sastajao, budući nema zakonske
obveze, stoga zapisnik vijećnicima nije mogao biti dostavljen.
Predsjednik vijeća, Nikica Maravić daje na glasovanje Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za
2014.
Vijećnici su sa jednoglasno donijeli
ODLUKU
usvajaju se polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu.
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

Točka 3.
Pročelnica Tomas vijećnicima je podnijela obrazloženje uz prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi.
Otvorena je rasprava na koju se nitko nije javio.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi.
Vijećnici su sa jednoglasno donijeli
ODLUKU
usvajaju se Odluka o socijalnoj skrbi Općine Jelenje
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.)
Vijećnik Robert Maršanić podsjeća pročelnicu da bi trebalo istu dostaviti Uredu državne uprave u PGŽ s obzirom da
se po njegovom saznanju godinu dana istima nisu dostavljale odluke.
Pročelnica je odgovorila da ona ne zna za raniji period od kada ona nije zadužena za navedeno, ali zasigurno može

tvrditi da od kada je to njoj u obvezi da ona to uredno i izvršava. Napominje da je jedino došlo do greške prilikom
slanja materijala prema Uredu državne uprave jer su se poslale preslike a ne izvornici stoga su nam isti vraćeni, a ona je
u kratkom roku grešku i ispravila.
Točka 4.
Predsjednik Vijeća daje riječ Aniti Grgurić, predsjednici Odbora za izbor i imenovanje te je ona izvjestila Vijeće o
sastanku Odbora od 16.9.2014. na kojem su razmatrane pristigle prijave za javna priznanja za 2014. godinu.
Odbor je konstatirao da je na natječaj za dodjelu nagrade pojedincu za životno djelo zaprimljena jedna prijava. Prijavu
podnosi Ivanka Sharbini, Podkilavc 33, te predlaže Margaretu Krstić, Podkilavac 35 radi doprinosa u kulturi na
lokalnom, državnom i međunarodnom nivou i promocije svog zavičaja i Hrvatske kroz svoj umjetnički rad i izlaganje na
velikim svjetskim izložbama.
Također Odbor konstatira da je na natječaj za dodjelu nagrade pojedincu za uspjeh u prethodnoj godini zaprimljena
jedna prijava.
Prijavu podnosi Udruga Margareta Cro Art, Podkilavac 35 te predlaže Ernu Krstić, Podkilavac 35 za nagradu pojedincu
za uspjeh u prethodnoj godini radi doprinosa u kulturi i promociji svoga kraja.
Odbor je konstatirao da je na natječaj za dodjelu nagrade kolektivu za doprinos razvoja Općine jelenje zaprimljena jedna
prijava.
Prijavu podnosi Marijana Prpić, Lubarska 26 te predlaže UHBDDR za dodjelu nagrade kolektivu za doprinos razvoja
Općine Jelenje radi dugogodišnjeg uspješnog djelovanja udruge na području PGŽ, sudjelovanja u nebrojenim
humanitarnim i drugim akcijama u Općini Jelenje, te kontinuiranog pomaganja braniteljima našeg kraja i njihovim
obiteljima.
Odbor također konstatira da na natječaj za počasnog građanina Općine Jelenje nije pristigla niti jedna prijava.
Predsjednik otvara raspravu.
S obzirom da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik daje na glasovanje prijedlog kojim se za nagradu za životno
djelo predlaže Margareta Krstić, Podkilavac 35, kojeg su vijećnici JEDNOGLASNO prihvatili.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog kojim se za nagradu pojedincu za uspjeh u prethodnoj godini
predlaže Erna Krstić, Podkilavac 35, kojeg su vijećnici JEDNOGLASNO prihvatili.
Luka Zaharija, ispred Odbora za kulturu, odgoj i obrazovanje Općine Jelenje izvjestio je Vijeće o analizi i prosudbi
prijava za nagradu u dvjema katergorijama:
- najbolji učenik OŠ Jelenje-Dražice ( dvije prijave)
- najbolji srednjoškolac s područja Općine Jelenje (jedna prijava)
Učenice Klaru Klić i Leu Rac Učiteljsko je vijeće OŠ Jelenje-Dražice proglasilo učenicama generacije. Zbog gotovo
podjednakih uspjeha, nemoguće je izdvojiti jednu od njih pa Odbor predlaže da se nagrade dodjeli objema.
U kategoriji najbolji srednjoškolac konkurirala je samo Lucija Mahobej, učenica Medicinske škole u Rijeci
(farmaceutski smjer), te Odbor, bez obzira što je to jedina prijava, s obzirom na izvrsne rezultate predlaže Luciju
Mahobej za dobitnicu nagrade u ovoj kategoriji.
Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili prijedloge Odbora za kulturu, odgoj i obrazovanje Općine Jelenje.
(Zapisnik Odbora nalazi se u prilogu izvornika ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)
Vijećnik Robert Maršanić je ispred Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša izvijestio o prijedlozima Odbora kojih su donijeli na svojoj sjednici održanoj
15. rujna 2014. godine:
- prijedlog dodjele nagrade za naj uređeniju okućnicu
-prijedlog dodjele nagrade za naj uređeniji balkon/terasu
- prijedlog visine nagrade za naj uređeniju okućnicu te balkon/terasu
Na natječaj za naj uređeniju okućnicu pristigle su samo dvije prijave i to:
1 Mirande Maganja Podkilavac 19
2. Biserke i Miljenka Linića iz Dražica, Dražičkih boraca 24
te Odbor predlaže donošenje Odluke po kojoj se 1. nagrada za najljepšu okućnicu dodjeluje MIRANDI MAGANJA,
Podkilavac 19, a 2. nagrada Biserki i Miljenku Liniću iz Dražica, Dražičkih boraca 24.
Na natječaj za najuređeniji balkon/terasu pristigla je jedna prijava i to
Biserke i Miljenka Linića, Dražičkih boraca 24 te Odbor predlaže da im se dodijeli 1. nagrada.
Nadalje, Odbor predlaže Vijeću donošenje odluke o visini nagrade za:
- naj uređeniju okućnicu te balkon/terasu za 2014. godinu kako slijedi:
* naj uređenija okućnica

1. mjesto 700 kn
2.mjesto 500 kn
3. mjesto 300 kn
* naj uređeniji balkon/terasa:
1. mjesto 500 kn
2. mjesto 300 kn
3. mjesto 150 kn
Vijećnici su JEDNOGLASNO podržali prijedloge Odbora.
(Zapisnik Odbora nalazi se u prilogu izvornika ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Točka 5.
Gordana Tomas ukratko je dala obrazloženje o prijedlogu Odluke o visini novčane nagrade dobitnicima javnih
priznanja
Vijećnici su sa jednoglasno donijeli
ODLUKU
kojom je usvojena Odluka o visini novčanih nagrada za dobitnike javnih priznanja.
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.)
(Prijedlog Odluke nalazi se u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Točka 6.
Vijećnicima se obratio mještanin iz Velih Dražica, gosp. Dalibor Klić koji je prisustvovao sjednici Općinskog vijeća
poželio im daljnji uspješan rad, te izrazio zadovoljstvo što je nazočio ovoj sjednici.
Vijećnica Beti Radetić-Mavrinac obratila se vijećniku Luki Zahariji vezano za njegov e-mali upućen na adresu nje i
ostalih vijećnika, a u svezi korištenja terminologije "djeca s teškoćama u razvoju", odnosno "djeca s posebnim
potrebama". Naime, na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća, kod donošenja odluke o usvajanju mreže dječjih vrtića u istoj
je upotrijebljena terminologija " djeca s posebnim potrebama ". Vijećnik Luka Zaharija dao je primjedbu, te istakao da
se radi o "djeci s teškoćama u razvoju". Predlagatelj odluke i vijećnica Beti Radetić-Mavrinac obrazložili su razliku
između jedne i druge terminologije, smatrajući ispravan termin "djeca s posebnim potrebama".
Ona kao prosvjetni djelatnik osjetila se prozvanom i uvrijeđenom, te je isto dala na znanje vijećnicima.
Nakon kraće rasprave, vijećnik Luka Zaharija ispričao se gđi. Radetić-Mavrinac uz obrazloženje da je nije htio osobno
povrijediti, već da zakoni i pravilnici kojima se reguliraju prava takvih osoba nisu usklađeni terminološki.
Predsjednik Vijeća najavljuje predstojeći blagdan Mihoje, te ujedno upućuje poziv za svečanu sjednicu Općinskog
vijeća koja će se održati 26.09.2014., s početkom u 19,00 sati.
Vijećnici su na kraju sjednice dobili primjerak "Jelenskih novina".

Dovršeno u 22,25 h.

Zapisnik vodila:
Dina Peloza

Predsjednik Općinskog vijeća:
Nikica Maravić

