REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64
51218 DRAŽICE

Klasa: 010-10/15-01-1
Ur. broj:2140-04-01-15-2
Dražice, 14. prosinca 2015. godine

ZAPISNIK
S 16.. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE
održane dana 14.prosinca 2015. godine, s početkom u 19,00 sati u Općini Jelenje
Predsjednik vijeća otvara 16. sjednicu Općinskog vijeća, te utvrđuje da su na sjednici nazočni
sljedeći članovi Općinskog vijeća: Sofija Sudan, Predrag Buterin, Beti Radetić-Mavrinac, Danko Baćac,
Anita Grgurić, Robert Maršanić, Luka Zaharija, Ivoslav Ban, Sanda Dvorničić, Nikica Maravić, Josip Stipić,
Ivan Radetić i Marinko Linić

Odustni:, Damir Maršanić i Adolf Juretić (ispričao se)
Ostali nazočni: Ervin Radetić načelnik Općine, Gordana Tomas pročelnica JOU i donačelnica Ana
Linić Faraguna, novinarka Vanda Radetić Tomić, novinarka Sanja Gašpert, šefica računovodstva
Vesna Bruketa
Zapisnik vodi: Sanja Mudnić
S obzirom da sjednici prisustvuje većina vijećnika, sve odluke donesene na 16. sjednici Općinskog
vijeća biti će punovažne.
Predsjednik vijeća predlaže usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice te otvara raspravu.
Za riječ se javio vijećnik Robert Maršanić koji daje primjedbu na zapisnik u dijelu koji se odnosi na
točku 1. a na navode da je on kao vijećnik rekao da ima policijske izvore, a ne u ime PGS-a, te da
je gospođa Ana Preka došla u ime IGH-a a ne u ime IGT-a.
Uvidom u zapisnik utvrđeno je da je zabunom napisana tvrtka IGH te se ista ispravlja, dok je isto
tako utvrđeno da u zapisniku ne stoji da je Robert Maršanić rekao u ime PGS-a, nego kao vijećnik,
tj. u svoje osobno ime.
Drugu primjedbu ima Luka Zaharija da na stranici 3. stoji „uđi“, umjesto ući, te da se navodi da je
donačelnica razočarana razmišljanjem vijećnika, pa Luka Zaharija smatra da se misli na njegovu
izjavu a ista nije spomenuta u zapisniku.
Marinko Linić navodi da je bio odsutan i da se ispričao a to nije navedeno u zapisniku.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje zapisnik s 15. sjednice općinskog vijeća.
Utvrđuje se da je prihvaćen zapisnik s 15. sjednice općinskog vijeća s 11 glasova ZA i 2
SUZDRŽANA
Predsjednik vijeća predlaže slijedeći dnevni red te daje isti na glasovanje
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1. AKTUALNI SAT
2. II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINA JELENJE ZA 2015. GODINE
3. II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2015.
GODINU
4. II IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I
ZDRASTVU U 2015. GODINE
5. II. IZMJENA II DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU,
KULTURI I RELIGIJI U 2015. GODINI
6. II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI
7. II IZMJENA I DOPUNA PRORGAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFSTRAKTURE NA PODRUČJU OPĆINE JELENJE U 2015. GODINI
8. II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2015.
GODINE
9. II IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG
DOPRINOSA OPĆINE JELENJE ZA 2015. GODINU
10. USVAJANJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUN ZA 2016. GODINU
11. USVAJANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJOM ZA
2017 I 2018. GODINI
12. USVAJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2016.
GODINU
13. USVAJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I
ZDRASTVU ZA 2016. GODINU
14. USVAJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU,
KULTURI I RELIGIJI ZA 2016. GODINI
15. USVAJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐENJA
KOMUNALNE INFASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
16. USVAJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOOMUNALNE INFASTRUKTURE NA POODRUČJU OPĆINE JELENJE ZA 2016.
GODINE
17. USVAJANJE PRIJEDLOGA PRROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2016.
GODINU
18. USVAJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG
DOPRINOSAA OPĆINE JELENJE ZA 2016. GODINU
19. PREDSTAVLJANJE STRATEGIJE „ZELENI PLAN“ OPĆINE JELENJE
20. USVAJANJE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI NA PODRUČJU OPĆINE
JELENJE
21. DONOŠENJE RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
22. DONOŠENJE ODLUKE OO IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
STIPENDIRANJU SOCIJALNO UGROŽENIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I
STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE JELENJE
23. DONOŠENJE ODLUKE O UGOSTIELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE
JELENJE
24. PITANJA I PRIJEDLOZI MJEŠTANA
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Utvrđuje se da je dnevni red jednoglasno prihvaćen.
Prije nego što se krene na prvu točku predsjednik vijeća obraća se vijećnicima te smatra da na dan
naše župe i svečane sjednice nije korektno da neki vijećnici nisu došli.
TOČKA 1.
AKTUALNI SAT
Predsjednik vijeća daje riječ vijećnicima za postavljanje pitanja.
Vijećnik Danko Baćac postavlja pitanje načelniku o ulazu u boćarski dom, te da je čuo o problemu s
nadstrešnicom.
Načelnik odgovara da je opet bila prijava od strane predsjednika DVD-a Mark Kovačića. Nakon
inspekcijskog nadzora koji je bio prije godinu utvrđeno da je nadstrešnica bila nelegalna te se ista
morala maknuti, što se učinilo u roku. Nakon toga, postavljena je u skladu sa zakonom i opet je
pozvana inspekcija od strane DVD-a ali ovaj put smo dobili odgovor od nadležnih institucija da je
sve zakonito.
Danko Baćac postavlja pitanje o pogrebnim djelatnostima i o koncesionaru koji je do sada vršio
funkciju.
Načelnik odgovara da koncesija nije više zakonita, te da je pogrebne djelatnosti preuzelo naše
komunalno društvo koje to obavlja vrlo profesionalno i na jednom nivou.
Vijećnica Sofija Sudan postavlja pitanje o štrajku djelatnika komunalnog društva za koje je čula, te
o incidentima koji su bili na groblju.
Načelnik odgovara da su bili incidenti na groblju, tj. da su počupana neka stabla. Što se tiče KD
Jelen je uvođenje suštinske kontrole koja je utvrdila da neki radovi nisu napravljeni pa nije ni bilo
isplate sa strane općine. Kada su radovi završeni su i plaćeni.
Sofija Sudan pita i o zaduženju KD prema općini.
Načelnik odgovara da je pozajmica bila na 655.000,00 kuna, da je vraćeno 350.000,00 kuna i
ostatak se mora vratiti do kraja godine.
Vijećnica Beti Mavrinac postavlja pitanje o stipendijama i novim kriterijima.
Načelnik odgovara da su bili i neki revolti od strane mještana, međutim smatra da se izvrsnost treba
nagraditi pa tako i za studenta koji ima ocjenu više od 4 koji imaju 1.200,00 kuna.
Vijećnik Robert Maršanić postavlja pitanje o Termotechniku i o dopisu navedene tvrtke za
asfaltiranje nerazvrstane ceste, i zašto se nije izašlo navedenoj tvrtki u susret.
Načelnik odgovara da insinuacije o tome da je on nešto rekao ne stoje, jer s navedenim gospodinom
nije nikada razgovarao. Kao što se zna postoje katalozi nerazvrstanih cesta kojima je određen
prioritet. Termotechnik je jedna od najvećih tvrtki na našem području, te u prijašnjem sazivu je
općina garantirala za parking oko tvrtke. Čak je bio i sudski spor koji je općina izgubila, ali je
direktor tvrtke platio sudske troškove jer je tako bilo dogovoreno. Načelnik smatra da je najveći
problem parking i kako riješiti, ali se nada da će nadzorni inženjeri riješiti navedeni problem.
Vijećnik Robert Maršanić postavlja drugo pitanje te navodi da iako ga je načelnik prijavio policiji
ističe da su se on i policijski službenik lijepo nasmijali na navedenom razgovoru, pa sukladno tome
opet postavlja pitanje prijave prema načelniku i slučaju Fabijana Černeke.
Načelnik ističe da je slučaj u postupku i kada bude gotov će obavijestiti javnost.
Slijedeće pitanje postavlja vijećnik Anita Grgurić a odnosi se na projektnu dokumentaciju škole i u
kojoj je to fazi.
Načelnik odgovara da se kreće s navedenim projektom iako sumnja da će 200.000,00 kuna biti
dovoljno za projekt. Isto tako, treba riješiti vlasničke odnose te se nada da će 1. siječnja 2017.
godine krenuti se u prvu fazu.
Načelnik se zahvaljuje i pročelnici Editi Stilin što je jako važno za našu općinu, te se nada da će se
2017. godine krenuti s novom školom.
Vijećnik Luka Zaharija je dosta skeptičan po tom pitanju ali se nada da će se to i realizirati.
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Slijedeće pitanje postavlja Sanda Dvorničić a odnosi se na betonske podloške za baje i kada će se to
realizirati.
Načelnik odgovara da je općina u dogovoru s KD Čistoća te da će se zajednički stavljati betonski
podlošci, odnosno Čistoća će staviti ograde, dok će KD Jelen betonirati iste. Više je faza te će se u
prvoj fazi napraviti nekoliko prioritetnih a onda i ostale. Najveći problem su vlasnički odnosi na
kojima su baje, ali se nadamo i da će se to riješit.
Vijećnik Ivoslav Ban o PD Obruču?
Načelnik odgovara da navedeni još nije potpisao ugovor s općinom, te smatra i poziva čelnike
navedenog društva da dođu i potpišu ugovor s općinom. Također, PD Obruč je izgubio
prvostupanjsku presudu te se čeka odluka Visokog trgovačkog suda a po žalbi planinarskog društva.
Načelnik smatra da treba sjesti i potpisati ugovor i da prestanu prepucavanja preko novina te da
predsjednik društva Vedran Stipić dođe potpisati ugovor s općinom Jelenje.
Slijedeće pitanje postavlja predsjednik vijeća Nikica Maravić kojeg interesira zimska služba i
natječaj oko navedenog.
Načelnik odgovara da smatra da je prošle godine sve bilo dobro očišćeno, pa se nada da će tako biti
i ove godine. Na natječaj se javio jedan izvođač koji je zadovoljavao uvjete i dobio posao.
Vijećnik Marinko Linić pita da li ima koji prigovor na natječajnu dokumentaciju.
Pročelnica odgovara da nema.
Vijećnik Luka Zaharija pita o izvješću rada TZ i KD Jelen, te ga interesira plan rada navedenih
društva jer će se odvojiti znatna sredstva. Postoji li obrazloženje za navedeno, te zašto vijećnici ne
dobivaju izvješća?
Načelnik odgovara da naravno da se mogu dobiti.
Donačelnica odgovara da se plan rada i za proteklu i narednu godinu može dobiti kao i financijsko
izvješće turističke zajednice te je sve transparentno. Sredstva su značajnija koje je dobila TZ, ali su i
projekti koji su se odradili značajni i veći.
Luka Zaharija postavlja pitanje vertikalne signalizacije tj. znakova koji su pokidani te smatra da bi
to trebalo prijaviti ili napraviti.
Pročelnica JUO odgovara da se to već prijavilo.
Vijećnik Predrag Buterin pita o osiguranim sredstvima u proračunu a radi se o strategiji razvoja
općine.
Donačelnica odgovara da se u 2016. godini planira napraviti strategija zelenog plana koja je i dio
strategije razvoja općine. Da bi se moglo aplicirati na određene natječaje treba se imati strateške
planove i dokumente pa i strategiju razvoja općine koja je jako bitna.
Pošto se više nitko ne javlja za riječ predsjednik vijeća zaključuje prvu točku dnevnog reda, te
predlaže da se pređe na drugu.
TOČKA 2.
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE JELENJE ZA 2015. GODINU
Predsjednik vijeća daje riječ načelniku Općine za predstavljanje izmjene i dopune proračuna
Općine Jelenje za 2015.godinu..
Načelnik pojašnjava razloge navedene izmjene i dopune proračuna.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Robert Maršanić postavlja pitanje o novcu koji je dan KD Jelen, da li to znači da će se dati
još novca i moli da mu se dostavi Ugovor između Općine i KD Jelen po pozajmici.
Načelnik odgovara da je to naše društvo i da treba brinuti o društvu, koje je stvarno napravilo
veliki posao. Također, napominje i o dugovima koji su se naslijedili od prijašnje direktorice.
Vijećnik Robert Maršanić moli da se stavi u zapisnik da traži ugovor o pozajmici između KD Jelen i
Općine Jelenje. Slijedeće pitanje je i 250.000,00 kuna koje se prosljeđuje u nerazvrstane ceste.
Pročelnica Gordana Tomas odgovara na pitanje te ističe da se radi o gradnji ceste Jelenski vrh koja
se nije do sada napravila, a mještani su uredno platili komunalije.
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Vijećnik Robert Maršanić postavlja pitanje zašto se ne javlja na natječaj za EU fondove?
Pročelnica odgovara da je problem vlasništva, jer imovinsko pravni odnosi nisu riješeni, a to je
preduvjet za apliciranje za EU fondove.
Vijećnik Marinko Linić smatra da su znatno povećana sredstva u stavci proslave i pokroviteljstva i
da obrazloženje na navedeno nije dobro.
Pročelnica odgovara da je nastao problem oko organizatora, gdje je bilo predviđeno da će to raditi
TZ, međutim kasnije je to promijenjeno.
Marinko Linić pitanje hospicija i smatra da je dosta potrošeno.
Pročelnica odgovara i pojašnjava da se radi o planiranju rušenja hospicija.
Marinko Linić postavlja pitanje zaštite od požara, novac koji je proslijeđen DVD-u, smatra također
da je puno novca uloženo i u boćarski dom, pa smatra navedeno da nije korektno, jer su to veliki
iznosi.
Načelnik odgovara da je zakonska obveza plaćati DVD-u i to se mora, iako smatra da su sami sebi
svrha.
Vijećnik Marinko Linić pita kojoj udruzi nisu isplaćena sredstva za potporu?
Pročelnica JUO odgovara da oni koji su potpisali ugovore dobivaju novac, a oni koji nisu ne
dobivaju.
Marinko Linić ističe da su lovci dali zahtjev za donaciju, međutim nisu niti dobili odgovor, i misli
da je to žalosno i nije korektno. Vijećnik Marinko Linić ističe da nije zadovoljan s proračunom jer
da se od velikih projekta realiziralo samo groblje.
Vijećnik Luka Zaharija smatra da tako važan dokument za 2015. i 2016. Godinu ne može biti samo
u dvije rečenice što smatra da nije dobro. Isto tako smatra da izvješće odbora za financije dosta
loše odradilo ovaj posao oko proračuna.
Ivoslav Ban odgovara da odbor za financije nije tijelo koje će raspravljati o stavkama proračuna,
već vijeće. Odbor je taj da vidi da li je sve u skladu sa zakonom i dati par sugestija oko proračuna.
Vijećnik Luka Zaharija pitanje vatrogasaca i uplate koja je duplo veća, i da li su vatrogasci radili
nešto više, jer smatra da je to direktno oštećenje proračuna.
Pročelnica JUO objašnjava da je 2015.godine nije uplaćeno ništa. Nakon inspekcijskog nadzora
utvrđeno je da se DVD-u mora platiti navedeni iznos koji pripada po zakonu.
Nitko se više ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje II. Izmjenu i dopunu proračuna Općine Jelenje za 2015.
godinu
Utvrđuje se da je sa 8 glasova ZA, 4 glasa PROTIV (Stipić, Maršanić, Zaharija, Radetić) i 1
SUZDRŽANIM (M. Linić) USVOJENA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE
JELENJE ZA 2015. GODINU.
TOČKA 3.
II IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2015. GODNI
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici JUO za pojašnjenje programa.
Pročelnica JUO objašnjava odluku i razlog dopune i izmjene.
Predsjednik vijeća otvara za raspravu.
U raspravi su sudjelovali Luka Zaharija i Robert Maršanić.
Na pitanja vijećnika odgovarao je načelnik.
Nitko se više ne javlja za raspravu.
Predsjednik vijeća daje II. Izmjenu i dopunu programa javnih potreba u sportu u 2015. godini na
glasovanje.
Utvrđuje se da je sa 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV (R. Maršanić i I. Radetić) te 2 SUZDRŽANA
glasa usvojena II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu u 2015. godini.
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TOČKA 4.
II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I
ZDRASTVU U 2015 GODINI
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici JUO za pojašnjenje programa.
Pročelnica JUO objašnjava izmjene i dopune.
Predsjednik vijeća otvara za raspravu.
U raspravi je sudjelovao Marinko Linić.
Na pitanja vijećnika odgovorila je pročelnica JUO.
Nitko se više ne javlja za raspravu.
Predsjednik vijeća daje II. Izmjenu i dopunu programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
u 2015. godine. na glasovanje.
Utvrđuje se da je sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV ( I. Radetić i Stipić) te 1 SUZDRŽAN glas
usvojena II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2015.
godini.
TOČKA 5.
II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU, KULTURI
I RELIGIJI U 2015. GODINI
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici JUO za pojašnjenje programa.
Pročelnica JUO objašnjava odluku i razlog dopune i izmjene.
Predsjednik vijeća otvara za raspravu.
U raspravi je sudjelovao Robert Maršanić i postavio pitanje o KUD-u ZVIR.
Na pitanja vijećnika odgovorio je načelnik.
Nitko se više ne javlja za raspravu.
Predsjednik vijeća daje II. Izmjenu i dopunu programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i
religiji u 2015. Godini na glasovanje.
Utvrđuje se da je sa 10 glasova ZA, 1 glas PROTIV ( I. Radetić) te 2 SUZDRŽANA glasa
usvojena II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2015.
godini.
TOČKA 6.
II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici JUO za izmjene i dopune.
Pročelnica JUO objašnjava odluku i razlog dopune i izmjene.
Predsjednik vijeća otvara za raspravu.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Predsjednik vijeća daje II. Izmjenu i dopunu programa održavanja objekata i uređenja komunalne
infrastrukture u 2015. Godini
Utvrđuje se da je sa 8 glasova ZA, 3 glas PROTIV ( I. Radetić, Maršanić i Stipić) te 2
SUZDRŽANA glasa usvojena II. Izmjena i dopuna programa održavanja objekata i uređenja
komunalne infrastrukture u 2015. godini.
TOČKA 7.
II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKTA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE JELENJE U 2015. GODINI
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Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici JUO pojašnjenje izmjene i dopune programa.
Pročelnica JUO objašnjava program i razlog dopune i izmjene.
Predsjednik vijeća otvara za raspravu.
U raspravi je sudjelovao Marinko Linić s dva pitanja, te ističe da se potkrala greška u čl. 3 a radi
se o iznosu 80.000,00 kuna a na drugoj strani piše 90.000,00, na koje mu je odgovorila šefica
financija Vesna Bruketa.
Nitko se više ne javlja za raspravu.
Predsjednik vijeća daje II. Izmjenu i dopunu programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jelenje u 2015. Godini.
Utvrđuje se da je sa 8 glasova ZA, 2 glas PROTIV ( I. Radeti i Maršanić) te 3 SUZDRŽANA
glasa usvojena II. Izmjena i dopuna programa gradnje objekta i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Jelenje u 2015. godini.
TOČKA 8.
II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2015.
GODINE
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici JUO za pojašnjenje izmjene i dopune.
Pročelnica JUO objašnjava razlog dopune i izmjene.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Predsjednik vijeća daje II. Izmjenu i dopunu programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu.
Utvrđuje se da je sa 12 glasova ZA, 1 glas PROTIV ( I. Radetić) usvojena II. Izmjenu i dopunu
programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za
2015. godinu.
TOČKA 9.
II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA
OPĆINE JELENJE ZA 2015. GODINE
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici JUO za pojašnjenje odluke.
Pročelnica JUO objašnjava odluku i razlog dopune i izmjene.
Predsjednik vijeća otvara za raspravu.
U raspravi je sudjelovao Marinko Linić s pitanjem zašto je iznos manji od 20%.
Pročelnica JUO Gordana Tomas odgovara na pitanje da se radi o eksploataciji šumskog dobra.
Nitko se više ne javlja za raspravu.
Predsjednik vijeća daje II. Izmjenu i dopunu programa utroška sredstava šumskog doprinosa
Općine Jelenje u 2015. Godini.
Utvrđuje se da je sa 12 glasova ZA, 1 glas PROTIV ( I. Radetić) glasa usvojena II. Izmjena i
dopuna programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje u 2015.godini.

TOČKA 10.
USVAJANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2017.
GODINU I 2018. GODINU
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Predsjednik vijeća daje riječ načelniku.
Načelnik objašnjava prijedlog za naredno razdoblje, dugoročne programe koji slijede i što i kako
dalje. Prijedlog proračuna Općine Jelenje za 2016. godinu utvrđen je u iznosu nešto više od
22.000.000 kuna što predstavlja povećanje visine od 5 % . Nadalje, načelnik ističe da se planiranju
izvornih prihoda i izdataka prišlo s oprezom, a na temelju ostvarenja prihoda u tri kvartala tekuće
godine. U 2016. godini proračunski prihodi se planiraju u visini od 18.706,580 kn. U 2016. godini
postavljen je cilj realizacije planiranih projekta a to su : uređenje hospicija, dogradnja zdravstvene
stanice, izrada prostorno planske dokumentacije i izmjena i dopuna prostornog plana Općine
Jelenje.
Nakon kraćeg pojašnjenja navedene točke predsjednik vijeća otvara raspravu.
Za riječ se javio Ivoslav Ban te pita za iznos od 60.000,00 kuna i o čemu se to radi.
Načelnik odgovara da se iznos odnosi na potpore prema Autotroleju tj. subvencioniranje tvrtke.
Slijedeće pitanje postavlja Luka Zaharija što je s kreditima prema poduzetnicima u našoj općini?
Načelnik odgovara da na žalost nitko nije zainteresiran.
Nitko se više ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje usvajanje prijedlog proračuna za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i
2018. godinu na glasovanje.
Utvrđuje se da je sa 8 GLASOVA ZA, 3 GLASA PROTIV (Stipić, Maršanić i Radetić) i 2
SUZDRŽANA (Linić i Zaharija) usvojen prijedlog proračuna za 2016. godinu s projekcijom za
2017. godinu i 2018. Godinu.
TOČKA 11.
USVAJANJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČNA ZA 2016. GODINU
Predsjednik daje riječ pročelnici JUO.
Pročelnica JUO objašnjava navedenu odluku.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje na usvajanje odluku o izvršenju proračuna za 2016. godinu
Utvrđuje se da je sa 8 glasova ZA, 3 glasa PROTIV ( I. Radetić, Stipić, Maršanić) i 2
SUZDRŽANA glasa usvojena odluke o izvršenju proračuna za 2016. godinu.
TOČKA 12
USVAJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2016.
GODINU
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici JUO za pojašnjenje odluke.
Pročelnica JUO objašnjava prijedlog.
Predsjednik vijeća otvara za raspravu.
Za riječ se javio vijećnik Mariinko Linić koji pita koliko pojedine Udruge dobivaju novac jer smatra
da to treba biti transparentno. Isti smatra da treba to točno navesti jer smatra da je to pravedno i
transparentno.
Nitko se ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje na usvajanje prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu.
Utvrđuje se da je sa 8 glasova ZA, 3 glasa PROTIV ( I. Radetić, Stipić, Maršanić) i 2
SUZDRŽANA glasa usvojenje prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2016. Godinu.
TOČKA 13.
USVAJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I
ZDRASTVU ZA 2016. GODINU
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Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici za pojašnjenje točke.
Pročelnica JUO objašnjava navedeni prijedlog.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Marinko Linić sudjelovao je u raspravi.
Nitko se drugi ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje na usvajanje prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdrastvu u 2016. godini.
Utvrđuje se da je sa 8 glasova ZA, 3 glasa PROTIV ( I. Radetić, Stipić, Maršanić) i 2
SUZDRŽANA glasa usvojena odluke o izvršenju proračuna za 2016. godinu.
TOČKA 14.
USVAJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU,
KULTURI I RELIGIJI ZA 2016. GODINU
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici.
Pročelnica JUO objašnjava navedeni prijedlog.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Marinko Linić sudjelovao je u raspravi.
Nitko se drugi ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje na usvajanje prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i
religiji za 2016. godinu.
Utvrđuje se da je sa 9 glasova ZA, 2 glasa PROTIV ( I. Radetić, Linić) i 2 SUZDRŽANA glasa
usvojen prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji za 2016. godinu.
TOČKA 15.
USVAJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐENJA
KOMUNALNE INFSTRAKUTRE ZA 2016. GODINU
Pročelnica JUO objašnjava navedeni prijedlog.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Marinko Linić sudjelovao te smatra da je ovo jedini program koji je napravljen kako treba.
Vijećnik Luka Zaharija pita o nerazvrstanim cestama konkretno o cesti Milaši i Lubarska, o njenom
čišćenju i čija je obveza saniranja problema ceste. Isto tako, smatra da je cesta od Jelenja do
Ratulja katastrofa te se nada da se to neće ponoviti.
Pročelnica odgovara da je to obveza županijskih cesta, međutim navedenu cestu čisti i komunalno
društvo jer županijske ceste nekada to ne stave u prioritete.
Nitko se drugi ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje na usvajanje prijedlog programa održavanja objekata i uređenja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
Utvrđuje se da je sa 10 glasova ZA, 1 glasa PROTIV ( I. Radetić,) i 2 SUZDRŽANA glasa usvojen
prijedlog programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
TOČKA 16.
USVAJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE JELENJE ZA 2016.
GODINU
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici.
Pročelnica JUO objašnjava navedeni prijedlog.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
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Za riječ se javio vijećnik Robert Maršanić smatra da se treba u taj program uključiti i nerazvrstana
cesta kod tvrtke Termotechnik, te smatra da je to dobro za naše mještane jer bi se zaposlilo još 50
ljudi.
Nitko se drugi ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje na usvajanje prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu
Utvrđuje se da je sa 11 glasova ZA, 1 glasa PROTIV ( I. Radetić,) glasa usvojen prijedlog
programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za
2016. godinu.
TOČKA 17.
USVAJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2016.
GODINU
Predsjednik vijeće daje riječ pročelnici za objašnjenje prijedloga.
Pročelnica JUO objašnjava navedeni prijedlog.
Nitko se ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje na usvajanje prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.godinu.
Utvrđuje se da je sa 8 glasova ZA, 1 glasa PROTIV ( I. Radetić,) i 1 SUZDRŽAN glasom usvojen
prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2016. godinu.
TOČKA 18.
USVAJANJE PRIJEDLOGA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA OPĆINE
JELENJE ZA 2016. GODINU
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici za objašnjenje
Pročelnica JUO objašnjava navedeni prijedlog.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje na usvajanje prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa
Općine Jelenje za 2016. godine.
Utvrđuje se da je sa 12 glasova ZA, 1 glasa PROTIV ( I. Radetić,) usvojen prijedlog utroška
sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2016. godinu.
TOČKA 19.
PREDSTAVLJANJE STRATEGIJE ZELENI PLAN OPĆINE JELENJE
Predsjednik vijeća pozdravlja gosta gospodina Vjerana Piršić koji će kao nadležna osoba za razvoj
zelenog plana ukratko prezentirati plan.
Vjeran Piršić objašnjava vijećnicima da je zeleni plan jedan od vizije razvoja, da se može
promijeniti postojeće stanje. Postoje različiti načini kako razvijati općinu i to moraju odlučiti
nadležni. Ističe da zeleni plan je jedna vrsta održivog razvoja. Kod nas u Hrvatskoj to je počelo
1997. Bitno je da se javno dobro shvaća kao javno dobro. Zeleni plan je dokument koji bi trebao
omogućiti da zajednica živi bolje i da obitelji imaju prosperitet. Ističe, da Općina Jelenje ima još
jednu dobru stranu a to su akcije koje se održavaju na području općine, a one ukazuju na veliki broj
volontera koji se jave.
Nakon kraćeg izlaganja vijećnik Danko Baćac pita (a nevezano za plan) zašto Eko Kvarner nije
sudjelovao u aktivnostima protiv žice koju su stavili Slovenci na granicama, te pitanje građevinskog
otpada kako se to rješava.
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Gospodin Peršić odgovara da je vijećnik slabo informiran jer da aktivno sudjeluju i to preko Alpe
adria green, a na drugo pitanje odgovara da na žalost to još nije riješeno.
Nakon kraćeg izlaganja predsjednik vijeća se zahvaljuje gostu.
Nakon izlaganja gosta predsjednik vijeća dao je pauzu 10 minuta, odnosno do 22,51 sat.
TOČKA 20.
USVAJANJE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI NA PODRUČJU OPĆINE JELENJE
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici.
Pročelnica JUO objašnjava navedeni prijedlog.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Za raspravu sudjeluje Ivan Radetić s pitanjem kako se grupiralo u članku 10?
Pročelnica odgovara da se u principu koeficijenti namjene nisu mijenjali značajno na staru odluku,
nego su kategorije vrste djelatnosti grupirane prema vrstama djelatnosti.
U raspravi su sudjelovali i Ivoslav Ban i Luka Zaharija.
Nitko se više ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje prijedlog utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2016.
Godinu.
Utvrđuje se da je sa 9 GLASOVA ZA, 3 GLASA PROTIV ( Radetić, Stipić i Maršanić) i 1 GLAS
SUZDRŽAN usvojena odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Jelenje.
TOČKA 21
DONOŠENJE RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJE
Predsjednik daje riječ pročelnici.
Pročelnica JUO objašnjava navedeni prijedlog.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje rješenje o o razrješenju i imenovanju članova stožera zaštite
i spašavanje.
Utvrđuje se da je sa 9 GLASOVA ZA, 1 GLAS PROTIV ( Radetić) i 3 GLAS SUZDRŽANA
donijeto rješenje o razrješenju i imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja.
TOČKA 22.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU
SOCIJALNO UGROŽENIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA S PODRUČJU
OPĆINE JELENJE
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Pročelnica JUO objašnjava navedeni prijedlog.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Ivoslav Ban postavlja pitanje o stipendijama sportašima?
Načelnik odgovara da se trebaju napraviti bolji programi i bolji način kako sufinancirati sportaše
po određenim kategorijama
Nitko se više ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje odluku o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju
socijalno ugroženih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Jelenje.
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Utvrđuje se da je sa 12 GLASOVA ZA, 1 GLAS PROTIV ( Radetić) usvojena odluka o
izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju socijalno ugroženih učenika srednjih škola i
studenata s područja Općine Jelenje.
TOČKA 23.
DONOŠENJE ODLUKE O UGOSTITELJKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE
JELENJE
Predsjednik daje riječ pročelnici
Pročelnica JUO objašnjava navedenu odluku
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
U raspravu se uključuje Marinko Linić te pita o članku 13.navedene odluke.
Pročelnica odgovara.
Nitko se više ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine
Jelenje.
Utvrđuje se da je sa 9 GLASOVA ZA, 3 GLASA PROTIV ( Radetić, Linić i Maršanić i ) 1
SUZDRŽANI GLAS usvojena je odluka Ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Jelenje
Predsjednik vijeća zatvara sjednicu Općinskog vijeća.
Dovršeno u 23,40 sati
Zapisnik vodila:

Predsjednik Općinskog vijeća :

Sanja Mudnić

Nikica Maravić
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