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ZAPISNIK
SA 3. RADNE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE
održane 18.09.2013. godine,
u Lukežima, u prostoriji čitaonice, s početkom u 20,00 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jelenje, gosp. Nikica Maravić otvara 3. radnu sjednicu, te poziva sve
prisutne da minutom šutnje odaju počast pok. Mon,sig. Josipu Šimcu.
*Minuta šutnje*
Predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuju slijedeći članovi Općinskog vijeća : Sofija Sudan,
Predrag Buterin, Beti Radetić-Mavrinac, Danko Baćac,Sanda Dvorničić, Anita Grgurić, Robert Maršanić, Adolf
Juretić, Josip Stipić, Ivoslav Ban, Ivan Radetić i Damir Maršanić.
Odsutni : Luka Zaharija i Marinko Linić.
Ostali prisutni : Načelnik Općine, Ervin Radetić, zamjenik načelnika Ana Linić-Faraguna, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje, Natalie Luić, Gordana Tomas, rukovoditelj općih i pravnih
poslova, Darko Grdaković. I.... mještana općine (popis se nalazi u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov
sastavni dio).
Zapisnik vodi: Dina Peloza
S obzirom da sjednici prisusvuje većina vijećnika sve donesene odluke biti će punovažne.
Prije samog predlaganja dnevnog reda današnje sjednice, vijećnik R.Maršanić pita predsjednika Vijeća da li
je za ovu sjednicu poštivan članak 97. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, koji govori o tome da su građani,
ukoliko žele prisustvovati sjednici Općinskog vijeća dužni o tome, najmanje tri dana prije održavanja sjednice
pismeno obavijestiti predsjednika, stoga traži od predsjednika da mu isto dostavi na uvid.
Ukoliko pismene obavijesti nema, R. Maršanić upozorava na kršenje Poslovnika o radu Općinskog vijeća.
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Nikica Maravić pozdravlja sve nazočne, te za ovu sjednicu predlaže dnevni red. Napominje da je došlo do
promjene u dnevnom redu kojeg su vijećnici dobili u materijalima za ovu sjednicu jer se iza točke 1. nakon
usvajanja zapisnika dodala točka 2: Slučaj Darka Grdakovića, a ostale točke pomaknute su za jedno mjesto.
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Slijedi prijedlog današnjeg dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća održane dana 12. 08.2013. g.
2. Slučaj Darka Grdakovića
3. Izvješće načelnika
4. Vijećnička pitanja
5. Izvršenje proračuna za razdoblje od 01.01.2013. do 30.06.2013. god. -izvjestitelj: pročelnica
6. I izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2013. godinu- izvjestitelj:pročelnica
7. I izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
Izvjestitelj : pročelnica
8. I izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu –
izvjestitelj: pročelnica
9. I izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2013. g. –izvjestitelj: pročelnica
10. I izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2013.-izvjestitelj :
pročelnica
11. I izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi u 2013. – izvjestitelj: pročelnica
12. Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Jelenje –
izvjestitelj : Gordana Tomas
13. Odluka o sufinanciranju programa javnih potreba i kriteriji za odabir programa – izvjestitelj : Gordana
Tomas
14. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti – izvjestitelj : pročelnica
15. Odluka o načinu držanja domaćih životinja – izvjestitelj : pročelnica
16. Odluka o držanju i postupanju sa psima i mačkama – izvjestitelj : pročelnica
17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana
18. Dopuna izmjene Izjave o osnivanju KD Jelen – izvjestitelj:Gordana Tomas
19. Odluka o izmjenama Statuta Općine Jelenje- izvjestitelj Pročelnica
20. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje za 2013. god.
Nagrada pojedincu za životno djelo
Nagrada pojedincu za uspjehe u prethodnoj godini
Nagrada kolektivu za doprinos razvoju Općine Jelenje
Proglašenje pojedinca počasnim građaninom Općine Jelenje
Nagrada za najuređeniju okućnicu
Nagrada za najuređeniji balkon/terasu
Nagrada najboljem učeniku Osnovne škole Jelenje-Dražice
Nagrada najboljem srednjoškolcu s područja Općine Jelenje
21. Razno
Robert Maršanić daje primjedbu na dnevni red ( na dodanu točku dnevnog reda br. 2. Slučaj Darko Grdaković)
ističući čl. 76. Poslovnika kojim bi se materijal za sjednicu trebao dostaviti najkasnije 5 dana prije održavanja
sjednice, osim, ukoliko se ne radi o hitnim slučajevima. Predsjednik Vijeća napominje da se ovdje radi o hitnoći
s obzirom da se već o tome raspravljalo na prethodnoj sjednici Vijeća, a radi se o slučaju iz 2004. godine, te je
u interesu Općine da se riješi navedeni slučaj kako nepotrebno ne bi plaćali sudske troškove i kamate koje bi
proizašle iz sudskog spora.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje gore pročitani Dnevni red.
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Vijećnici su sa 10 (deset) glasova „ZA“ i 3 (tri) glasa „SUZDRŽAN“ usvojili Dnevni red današnje sjednice
Općinskog vijeća.
Prelazi se na rad po točkama Dnevnog reda.
Točka 1.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje Zapisnik sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.
Na zapisnik nije bilo primjedbi, stoga su vijećnici JEDNOGLASNO USVOJILI ZAPISNIK SA PRETHODNE
SJEDNICE OPĆINE JELENJE.
Točka 2.
S obzirom da se 31. srpnja 2013. god. Općini Jelenje obratio Zajednički odvjetnički ured Pilepić i Lerner, te
Darko Grdaković u svezi povrata uplaćenih sredstava na ime kupoprodaje građevinskog zemljišta na području
općine, načelnik Općine dostavio je Općinskom vijeću očitovanje o navedenom slučaju.
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Luić koja je vijećnicima pročitala navedeno očitovanje. (Očitovanje
načelnika Radetića nalazi se u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio )
Predsjednik Vijeća daje riječ Darku Grdakoviću. Iako je on već na prethodnim sjednicama izvijestio
vijećnike o njegovom slučaju kupoprodaje općinskog zemljišta, ponovno im se obratio i istakao kako su nekada
bile uzance drugačije nego što su to danas pa je on u potpunom povjerenju, tada, a sada pokojnom Vojku
Maršaniću, u popodnevnim satima (između 15 i 16 sati) na ruke donio 100.000,00 kn na ime kupoprodaje
predmetnog zemljišta i rekao da će ostalo platiti u rekordnom roku. Naknadno mu je uplatio još 15.000,00 kn.,
te su se međuvremenu još susretali jer se on, u interesu da dođe živjeti na područje ove općine, htio i družiti sa
lokalnim stanovništvom.Grdaković je istakao kako je on imao veliku ambiciju na predmetnom terenu napraviti
hotel, a kod same kupnje ponuđene su mu bile dvije parcele, jedna cca 500 m2, a jedna cca 600 m2..Razlog
zašto je išao u kupovinu tih ponuđenih mu parcela je blizina piste, te mogućnost izgradnje gore navedenog
objekta.
Ostatak novca u valuti, uz napomenu da neće biti nikakvih problema ukoliko plati devizama iste je ponovno
dao sada već pok. Vojku Maršaniću, Naglasio je da je on uvjeren da je gosp. Maršanić živ da ne bi zaobilazio
istinu o uplaćenom novcu.
Nije mu jasno zbog čega se to sve dogodilo i zašto su mu ponuđene dvije parcele koje ne postoje. Mišljenja je da
se radi o klasičnoj prevari. Grdaković nadalje ističe da mu u to vrijeme gotovina nije bila problem te je to
zemljište smatrao kao sigurnost za daljnju budućnost i nikad nije pomislio da tu zemlju ne posjeduje i da je on
izigran vrlo naivno.
On je zemlju kupio, platio, a slučajno su mu ostale dvije uplatnice (paragon bloka) o navedenoj uplati.
Naglasio je da je ovog proljeća počeo dolaziti u Općinu Jelenje kako bi riješio ovaj problem, te je od
načelnika Radetića dobio informaciju da on ne može isplatiti iznos veći od 70.000,00 kn. Razmišljajući o
njegovoj izjavi, došao je na sjednicu Općinskog vijeća kako bi vijećnicima sugerirao mogućnost izvan sudske
nagodbe jer, ponovno ističe, predmetnu zemlju nije htio preprodati i zaraditi, niti je do sada s bilo kim vodio
sudski spor. Grdaković predlaže da mu se izvrši povrat uplaćenih sredstava za koje ima potvrde o uplati, te da
mu se na području ove općine dodijeli parcela veličine cca 500-600 m2 za izgradnju obiteljske kuće.
Nikica Maravić zahvaljuje Grdakoviću na izlaganju, te pojašnjava prisutnima da postoje dvije uplatnice, sa
pečatom Općine koje dokazuju da je Grdaković uplatio novac na ime kupoprodaje zamljišta, ali isti nije uplaćen
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na žiro-račun Općine Jelenje. Postoji i ovjereni i potpisani Ugovor o kupoprodaji predmetnog zemljišta, te je u
namjeri dogovora da se izbjegnu dugotrajni sudski procesi i troškovi Grdaković danas i prisutan na ovoj sjednici
kako bi se donijela odluka o povratu uplaćenog novca..
Sukladno članku 60. Poslovnika, predsjednik Vijeća daje vijećnicima na razmatranje i usvajanje zaključka
kako slijedi:
1. S obzirom na dokaze iznesene u slučaju Kupoprodajnog ugovora sklopljenoga između Općine Jelenje
kao prodavatelja i Darka Grdakovića kao kupca Općinsko vijeće suglasno je za sklapanje nagodbe s gosp.
Darkom Grdakovićem i povratom uplaćenog novčanog iznosa.
2. Zadužuje se JUO Općine Jelenje s provedbom radnji u svezi točke 1. Zaključka.
3. Zadužuje se JUO Općine Jelenje za provođenje radnji dostave dokumentacije nadležnim institucijama,
a koje su vezane za kupoprodaju zemljišta i uplate ugovorene cijene kupca Darka Grdakovića.
Po ovoj točci dnevnog reda, predsjednik otvara raspravu.
R. Maršanić naglašava da bi bio protiv u glasovanju po ovoj točci, ali ističe da će biti suzdržan jer cijeni „borbu“
gosp. Grdakovića. Napominje kako su vijećnici saslušali Grdakovića, čiju priču smatra korektnom, ali
stjecajem okolnosti nije se mogla čuti priča pok. Vojka Maršanića.. Iako se nije čula priča niti Branka Juretića
njemu je on izrijekom rekao da on nikakav novac nije dobio i da on o tome doista ništa ne zna. R.Maršanić ne
želi ulaziti u istinitost ovih tvrdnji. R.Maršanić, obraćajući se pročelnici ukazuje na propust zbog toga što
prijedlog kojeg su vijećnici dobili na uvid smatra ništavnim jer isti nije pisan na memorandumu i nije potpisan.
Nadalje napominje da vijećnici moraju odlučivati o nečemu što se dogodilo kada oni nisu obnašali ovu
dužnost.Interesira ga, ukoliko općina isplati navedeni iznos i ukoliko se isti proslijedi na daljnje razmatranje
nadležnim organima, a isti utvrde da nismo bili u pravu i da se novac nije smio isplatiti, tko će odgovarati, da li
načelnik, da li zamjenica ili općinski vijećnici? Vijećnici će sada dignuti ruku za nešto što ne znaju što je bilo, a
predsjednik vijeća se pozvao na Statut i na jednu točku Statuta, a zanemaruje činjenicu da načelnik ne mora
pitati Općinsko vijeće o svojoj odluci već može sam donijeti odluku, zaključio je R. Maršanić.
D. Grdaković je zahvalio Robertu Maršaniću na izlaganju ponovno istaknuvši da njegova namjera nije tužiti
općinu, tim više jer je on do sada uvijek rješavao svoje probleme bez sudova, stoga je to mislio i ovog puta da
će to biti tako.
Upravo iz tog razloga sa sobom nije doveo svoju odvjetnicu. Naglasio je da mu novac sada nije potreban, ne bi
znao što mu se zapravo dogodilo.
Pročelnica Luić, objašnjava vijećnicima da je kupoprodajni ugovor iz 2004. godine sklopljen između Općine
Jelenje i Darka Grdakovića, ništavan. Zemljište zaista ne postoji, ali vjeruje da to nije namjerno učinjeno jer su
se pred desetak godina izrađivali prijedlozi parcelacija terena koji su se prodavali. Na žalost, prijedlog
parcelacije u katastru nije sproveden.
Robertu Maršaniću odgovara kako je dopis za kojeg on smatra ništavnim ipak u originalu u JUO pisan na
memorandumu i potpisan, ali je vijećnicima samo tekstualno isprintan..Budući da predmetni novac nije uplaćen
na žiro-račun općine isto trebaju razmatrati nadležne institucije tim više što je kupoprodajni ugovor potpisan,
postoje uplatnice da je Grdaković uplatio. Provjerom je utvrđeno da se radi o vjerodostojnom potpisu. Razlog
zbog kojeg načelnik traži suglasnost Vijeća je taj što on u vrijeme zaključivanja kupoprodajnog ugovora nije
bio ovdje, te bez obzira što on sam može potpisivati isto do milion kuna, traži mišljenje i podršku vijećnika.
Ukoliko se uđe u sudski spor, kamate su veće od kupoprodajne cijene.
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Vijećnik Josip Stipić je za to da se isto proslijedi nadležnim institucijama, ali je osobno protiv isplate novca.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje gore navedeni prijedlog zaključka.
Vijećnici su sa 8 (osam) glasova „ZA,“, 2 (dva) glasa PROTIV i 3 (tri) glasa „SUZDRŽAN“
USVOJILI GORE NAVEDENI PRIJEDLOG ZAKLJUČKA.
Točka 3.
Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku Ervinu Radetiću koji je dao osvrt na slučaj Grdaković. Po njegovom
mišljenju radi se o kriminalu koji je u zadnjih 15 godina vladao u Općini Jelenje u kojem je slučaj Grdaković,
prvi slučaj koji „izlazi van“..Naglašava da toga ima još i da na tome neće stati. Stoga moli gosp.R. Maršanića, s
obzirom da do sada još nije izvršena primopredaja između Branka Juretića i njega kao načelnika,
da mu prenese poruku da je vrijeme da dođe i novom načelniku preda stvarno stanje. Načelnik Radetić poziva
sve da 05.12.dođu saslušati izvješće povodom proteka 200 dana od dana nove vlasti.
Točka 4.
Robert Maršanić čita pitanje koje mu je dostavio vijećnik Luka Zaharija da ga u njegovo ime pročita na ovoj
sjednici Općinskog vijeća. Tim više što su na ovoj sjednici prisutni i mještani naše općine da vide s čime se on
suočava po dolasku nove vlasti.
Luka Zaharija, osoba s invaliditetom koja se kreće u invalidskim kolicima zatražio je odgovor zašto se o tome
ne vodi računa kada se sazivaju sjednice općinskih vijeća i zbog čega se onemogućava rad oporbe točnije njega
kao predstavnika SDP-a?
Nadalje smatra da je općinska zgrada u Dražicama sukladno Pravilniku o pristupačnosti objekata osobama s
invaliditetom prilagođena i potpuno dostupna osobama u invalidskim kolicima i kao takvu treba koristiti ukoliko
za time ima potreba, a u ovom slučaju ima. U pismu nadalje moli, da ukoliko se želi službeno održavati sjednice
vijeća izvan tih prostorija, da mu se omogući pristup sukladno navedenom Pravilniku o pristupačnosti.
Također isto pitanje postavlja i za sastanak koalicije ili stranaka s našeg područja.
Zašto im nije dozvoljeno održavanje sastanka u zgradi općine? Ističe da su im nuđeni alternativni prostori
njemu nepristupačni. S obzirom da je već o tome bilo govora na općinskom vijeću, smatra da ne bi trebalo biti
problema, jer im je rečeno da je za isto dovoljno zatražiti prethodnu suglasnost e-meilom.
Zaharija u svom pismenu navodi da općinski načelnik preko predsjednika općinskog vijeća na grub i
diskriminirajući način onemogućava kvalitetno obavljanje njegove vijećničke dužnosti. Luka najavljuje sljedeće
korake ukoliko se ubuduće potenciraju sukobi, te na kraju naglašava da nema potrebe za maltretiranjem
ukoliko postoji prilagođeni objekt za ovu namjenu, a tehnički bi trebalo biti svejedno gdje se održava sjednica
općinskog vijeća kao i sastanci stranaka. Luka u svojem pismu najavljuje i svoj skori dolazak kod načelnika
na ovu temu..
(Pismeno obraćanje vijećnika Luke Zaharija nalazi se u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Nakon što je pročitao vijećničko pitanje Luke Zaharija, R. Maršanić pojasnio je prisutnima da Luka Zaharija
nije došao na današnju sjednicu jer mu je to onemogućeno zbog održavanja sjednice u prostoru Čitaonice u
Lukežima gdje nije omogućen pristup kao osobi u invalidskim kolicima. Nadalje naglašava da je dan ranije,
koalicija SDP-PGS-HSS održala sastanak u vijećnici, ali nakon dugotrajnog pregovaranja oko prostora.
R.Maršanić pita načelnika zašto danas na ovoj sjednici Luka Zaharija nije prisutan?
Načelnik je odgovorio da se u prostoru ove Čitaonice u kojoj se danas održava sjednica Vijeća sastaju osobe sa
invaliditetom, stoga je smatrao da to neće biti problem niti za Luku Zaharija. Odlučio je, s obzirom da
vijećnica propušta te kao takva nije primjerena radu stranaka, da se za održavanje sastanaka koriste drugi
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dislocirani prostori u vlasništvu Općine Jelenje a koji su pogodni za osobe poput Luke (s invaliditetom). Primjer
daje Čitaonice u Dražicama gdje je bio i planirano održavanje predmetnog sastanka. Obzirom da su
predstavnici koalicije SDP-PGS-HSS prijetili novinarima i sudovima odlučilo se da im se omogući sastanak u
vijećnici.
Ova vlast želi da mještani“ na terenu „ vide na koji način funkcionira oporba, i vijećnik R. Maršanić, u
jednom balansu između „ protiv i suzdržan „. U ničemu nisu za, već samo „kontra“ zaključio je načelnik
Radetić..
Nadalje ističe kako će se nastaviti i dalje razmišljati na način da se približe mještanima.. Za ovu sjednicu
skratio je svoje izvješće načelnika, te sugerira da se ne vodi bespotrebna polemika, a sve u cilju da se riješi
današnji obiman dnevni red. Sve to naravno u želji da bi i mještani, koji su prisutni na ovoj sjednici, mogli
izraziti svoja mišljenja i njihove potrebe.
R. Maršanić ponovno naglašava da načelnik pročita Pravilnik o pristupačnosti osoba sa invalititetom. Nadalje
moli predsjednika Vijeća da ne dozvoli upadice mještana sa svojim primjedbama, da sačuva dignitet ovog
Vijeća.
Točka 5.
Pročelnica Luić, izvjestila je vijećnike da su uz materijal za izvršenje proračuna od
01. do 30.06. ove godine dobili pismeno obrazloženje za prihode i rashode, te posebni dio u kojem su
pojašnjene stavke s nekim odstupanjima.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda.
R.Maršanić pita zbog čega Odbor za proračun i financije nije dao obrazloženje?
Pročelnica Luić pojasnila je da se Odbor za proračun i financije sastao u svezi Izvršenja proračuna od 01.01.
do 30.06.2013. godine, te se zajednički sa JUO i načelnikom pristupilo izradi Rebalansa proračuna. R. Maršanić
sugerira da bi vijećnici o tome trebali biti upoznati u materijalima, što je pročelnica primila na znanje.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje usvajanje Izvršenja proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013.
godine.
Vijećnici su sa 12 (dvanaest) glasova „ZA“ i 1 (jedan) glas „SUZDRŽAN“ usvojili IZVRŠENJE
PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.012013. DO 30.06.2013. GOD.
Točka 6.
Pročelnica Luić napominje vijećnicima da su za ovu sjednicu dobili pismeno obrazloženje Rebalansa proračuna,
te pojašnjava da se Rebalans proračuna radio sa zadnjim proknjiženjem na dan 31.07.2013, u suradnji sa
Odborom za financije i načelnikom Općine.
S obzirom na promjenu vlasti u općini, postoje neki drugi planovi koje načelnik smatra da bi trebalo uvrstiti u
sam proračun, tako da su određeni projekti zamijenjeni sa sadašnjim vizijama kako bi trebala izgledati općina
Jelenje i u što bi trebala biti utrošena sredstva.
Luić pojašnjava da su u odnosu na planirani proračun koji se donosio u 12 mjesecu prošle godine za 2013.
godinu smanjeni prihodi od 20.532.500,00 kn na 19. 800.447,60 kn.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
R. Maršanić naglašava da Odbor za financije ponovno nije dao pismeni „komentar“ na Rebalans proračuna.
Napominje da mu je osobno žao za raskinutim ugovorima npr. Kanala RI, Promorskog novog lista. Interesira
ga stavka vezana za Udrugu Cezar. Pročelnica pojašnjava da je to poduzeće koje se bavi procjenom energetske
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učinkovitosti. S obzirom da nismo niti započeli nikakve poslove vezane uz njih, sadašnji načelnik smatra da to
nije prioritet, te se zbog toga smanjuju sredstva.
R.Maršanić ističe da je došlo do povećanja izdataka za plaće, te ponovno upozorava da se vodi računa o tome
koliko može proračun općine podnijeti takva izdvajanja.
Što se tiče financiranja kulturnih manifestacija gdje je istaknuta racionalizacija sredstava, R, Maršanić je
mišljenja da bi naša općina trebala financirati kulturne manifestacije koje su prepoznatljive i izvan naše općine,
te primjer daje festival folklora koji je početkom rujna organiziran u općini, a tijekom koje delegacija grka nije
primljena od strane čelnika Općine.
Iako je R.Maršanić mišljenja da su ovim Rebalansom povećana sredstva troškova reprezentacije, pročelnica
Luić pojasnila je da su sredstva samo preusmjerena i objedinjena u jednu stavku, te nisu povećavana.
R.Maršanić primjećuje da se povećava rashod za nabavku prijenosnih računala, sofe za razvlačenje, radnog
stola, fotelja, te nabavku kamera. Iznos od 50.000 kn smatra prevelikim. Slaže se da treba raditi na zaštiti
općinske imovine, ali je upitno da li će kamere detektirati počinitelje jer se većinom provale dešavaju noću
kada je znatno smanjena mogućnost prepoznavanja počinitelja., te misli da isto izdvajanje neće polučiti neki
rezultat.
Pročelnica je primila na znanje i primjedbu R. Maršanića na neusklađenost stavki Proračuna na poziciji 59.
-školski sportski centar,
Ivoslav Ban pojašnjava povećanje iznosa za plaće. Navodi da je potrebno imati na umu da bivši načelnik ima
pravo na plaću šest mjeseci, te se 15% povećanja odnosi na njega. Sadašnji načelnik ukinuo je Savjet općine, a
zaposlio je zamjenicu načelnika što čini isti financijski izdatak, ali se mijenjaju stavke u Proračunu. Stavke za
plaće se povećavaju, a stavka za naknade se smanjuje.Koliko je njemu poznato, u općinskoj upravi došlo je do
određenih promjena, ali broj zaposlenih se nije mijenjao.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje usvajanje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2013. godinu.
Vijećnici su sa 9 (devet) glasova „ZA“ i 4 (četiri) glasa „PROTIV usvojili I. Izmjene i dopune Proračuna
za 2013. godinu.
(Odluka se nalazi u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Točka 7.
Pročelnica Luić, objašnjava vijećnicima da se, kako u ovoj točci, tako i u slijedećih 5 radi o usklađivanju
ranije donjetih Programa sa Rebalansom proračuna.
Pojašnjava da je u članku 3. osnovnog Programa planirano za otkup zemljišta za izgradnju cesta 150.000,00 kn,
a u izmjenama je sada planirano 40.000,00 kn, koje su se već i potrošila jer su se za ista sredstva kupljena 2
zemljišta za proširenje groblja. Načelnik Radetić nadalje pojašnjava da do kraja godine neće više biti potrebe za
otkupom zemljišta. Što se tiče samoga groblja do kraja godine se neće graditi nove niše, neće biti izgrađen
potporni zid, ali ne iz razloga što se ne želi ići u izgradnju potpornog zida na groblju već iz razloga što nije
riješena projektna dokumentacija sa Hrvatskim vodama obzirom na Lužac.
S obzirom da se za projekt izmještaja dalekovoda koji je bio planiran zajedno sa HEP-om za sada nema u
planu isto realizirati, a radi se o iznosu od 200.000,00 kn ta stavka se u Proračunu ukida. Sve drugo prvotnim
planom ostaje.
S obzirom da nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik Vijeća daje na glasovanje usvajanje prijedloga I.
Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
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Vijećnici su sa 8 glasova „ZA“ i 5 glasa „SUZDRŽAN“ usvojili I. Izmjene i dopune Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
(Odluka se nalazi u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Točka 8.
Pročelnica Luić izvjestila je vijećnike o Izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. god.
- članak 3. održavanje čistoće.
Održavanje javnih površina ime općine vrši KD Jelen. U proračunu imamo sredstva za javne, zelene površin i
groblja pod jednom stavkom, a u samom programu održavanja objekata su tri stavke. Kako se u rebalansu
proračuna smanjilo za 80.000 kn za čišćenje zelenih površina, javnih površina i groblja, tako se ukladio i sam
program.
Što se tiče održavanja nerazvrstanih cesta u proračunu je smanjena ta stavka sa 1.600.000,00 na 500.000,00
kuna jer se do kraja godine neće ići u neka veća održavanja i asfaltiranja.
S obzirom da nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik Vijeća daje na glasovanje usvajanje prijedloga I.
Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
Vijećnici su sa 9 (devet) glasova „ZA“ i 4 četiri) glasa „SUZDRŽAN“ usvojili I.. Izmjene i dopune
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
(Odluka se nalazi u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Točka 9.
Pročelnica Luić pojašnjava vezano za dotacije koje Općina Jelenje daje sportskim društvima. Sadašnjim
izmjenama Odluke predviđena su sredstva u visini od 18.000,00 kn tj. Ona koja su do sada već i isplaćena.
Ranije planirana sredstva za šprtske klubove u visini od 27.000,00 kn neće se realizirati zbog „gašenja“ kluba
KK Rječine
Na poziciji 121 (Kapitalne donacije sportskim društvima) predviđaju se sredstva u iznosu od 190.000,00 kn
zbog ulaganja u sportske objekte i terene – npr. Nogometno igralište.
S obzirom da će doći do nabavke nove sportske opreme za pojedine klubove predviđaju se sredstva u iznosu od
50.000,00 kn na poziciji 122 (Sportska oprema)
S obzuirom na česte krađe i provale u Planinarskom domu Hahlić na poziciji 123 (Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima) predviđaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn i to za nabavku sigurnosnih kamera.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda.
S obzirom da nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik Vijeća daje na glasovanje usvajanje prijedloga I.
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2013. godinu,.
Vijećnici su sa 11 (jedanaest ) glasova „ZA“ i 2 (glasa) „ SUZDRŽAN“ usvojili prijedlog I. Izmjena i
dopuna Programa javnih potreba u športu za 2013. godinu.
(Odluka se nalazi u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

I

Točka 10.
Pročelnica Luić pojašnjava sljedeće:
Za besplatnu marendu u Proračunu bilo je predviđeno 52.000,00 kn, sada se predviđa 47.000,00 jer je za sada
toliki broj djece korisnika.
Produženi boravak za djecu u osnovnoj školi bilo je predviđeno 180.000,00 kn što je premalo pa je potrebno
predvidjeti 210.000,00 kn. Za Udrugu umirovljenika bilo je predviđeno 15.000,00 kn, a sada se predviđa
19.000,00 kn.
Sufinanciranje troškova stanovanja (ogrijev i topli obrok smanjeno je za 50.000,00 kn.
Što se tiče javnog prijevoza invalida predviđeno je 0 kn, ali nije ukinuto sufinanciranje, već će se to izvršiti iz
drugih pozicija, s obzirom da su duplirane stavke koje se odnose na isto.
Palijativna skrb – krivo predviđeno shodno Ugovoru, tako da se tu radi samo o ispravljanju pogreške samog
Proračuna.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu, a s obzirom da nije bilo zainteresiranih, daje na glasovanje usvajanje
prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2013. godini.
Vijećnici su JEDNOGLASNO usvojili prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2013. godini.
(Odluka se nalazi u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Točka 11.
Pročelnica Luić pojašljava sljedeće:
Za KUD ZVIR Proračunom je bilo predviđeno 160.000,00 kn, smanjeno na 100.000,00 kn.
Za Internet portal, primorski-novi list smanjena su sredstva obzirom da smo raskinuli suradnju.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu, a sobzirom da nije bilo zainteresiranih, daje na glasovanje usvajanje
prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi u 2013..
Vijećnici su sa 8 (osam) glasova „ZA“. 2 (dva) glasa „PROTIV“ i 2 (dva) glasa „SUZDRŽAN“ usvojili
prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi u 2013. godini.
(Odluka se nalazi u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Točka 12.
Gđa. Gordana Tomas, rukovoditelj Odsjeka za opće i pravne poslove pripremila je prijedlog Odluke, te je ona
dala i pojašnjenje iste.
Po prvi puta pozdravlja vijećnike te se nada dobroj suradnji u budućnosti.
Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu JUO koji je donio načelnik u kolovozu ove godine ovom se Odlukom
usklađuju radna mjesta koja su utvrđena Pravilnikom i sa Uredbom o koeficijentima radnih mjesta koja je izašla
2010,. Godine.
Koeficijenti su isključivo za radna mjesta predviđeni Uredbom i raspon je predviđen prema Zakonu o plaćama
JLS od 1-6 koeficijenata.
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Tu nisu predviđena mjesta načelnika i zamjenice koja su regulirana posebnim Zakonom, samo zaposleni u
JUO. Koeficijenti se kreću od 1-2,5.uz ostale uvjete koje prate obračun plaće, a to je godine staža, stručna
sprema. Sama osnovica je utvrđena u iznosu od 5.108 kn bruto.
Ti koeficijenti su već sada takvi te se time i ne mijenjaju, ali s obzirom da Pravilnikom imamo predviđena i
neka druga radna mjesta sada je potrebno uskladiti sa Pravilnikom naglasila je G.Tomas.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
R, Maršanić. Pita da li su prilikom izrade prijedloga Odluke uzete u obzir njegove primjedbe i sugestije sa
prethodne sjednice?
Pročelnica Luić je potvrdno odgovorila, te napomenula da se radilo o grešci kada su u pitanju poslovi domara.
Predsjednik Vijeća daje prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i
namještenika u JUO Općine Jelenje na glasovanje.
Vijećnici su sa 9 (devet) glasova „ZA“ i 4 (četiri) glasa „SUZDRŽAN“ donijeli Odluku o određivanju
koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Jelenje.
(Odluka se nalazi u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Točka 13.
Po ovoj točci dnevnog reda izvijestio je gosp. Ivoslav Ban koji je istakao kako se ranije, prilikom raspodjele
sredstava Udrugama iz Proračuna, nailazilo na vrlo loše kriterije Stoga je potrebno donijeti jasnije kriterije po
kojima će se Udrugama dodjeljivati proračunska sredstva. Ovim prijedlogom Odluke predlaže se da bi svaka
udruga koja želi dobiti financijska sredstva sa općinom trebala sklopiti ugovor kojim će garantirati za sredstva
da će ih trošiti na zakonit i transparentan način, te o tome izvještavati općinu. Ovime se donašaju vrlo jasna
pravila u kojima će se regulirati vrlo jasni odnosi između općine i udruga na području sporta, kulture, socijalne
skrbi, zdravstva, brige o braniteljima naglasio je I.Ban.
Predsjednik Vijeća daje ovu točku dnevnog reda na raspravu.
S obzirom da se za raspravu nitko nije javio istu daje na glasovanje.
Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o sufinanciranju programa javnih potreba i kriteriji za
odabir programa.
(Odluka se nalazi u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Točka 14.
Po ovoj točci dnevnog reda izvješće je dala pročelnica Luić.
Naglasila je da Općina već ima Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti, međutim ona nije usklađena sa Zakonom, te
je potrebno donijeti novu.
Ono što je novo u odnosu na staru odluku je to da ovom odlukom načelnik može za pojedine ugostiteljske
objekte Rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena, ukoliko to od nas zahtjeva policija, neke
inspekcijske službe ili ukoliko imamo učestale prijave građana.
Nadalje ističe kako je u prijedlogu Odluke koja se nalazi vijećnicima u današnjem materijalu za sjednicu
potrebno izmijeniti sljedeće: - u članku 3. radno vrijeme ugostiteljskih objekata iza fast food potrebno dodati „ i barovi“, te u
članku.5. treba izbaciti „u izvan sezonskom razdoblju“.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
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S obzirom da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
ugostiteljskoj djelatnosti.
Vijećnici su JEDNOGLASNO usvojili Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti.
(Odluka se nalazi u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Sjednicu u 21,40 h opravdano napušta Damir Maršanić.
Točka 15.
Pročelnica Luić pojasnila je vijećnicima kako je općina godinama imala velike probleme u rješavanju
predmeta vezano za neprimjereno držanje domaćih životinja jer nema Odluke o držanju domaćih životinja. U
više navrata obraćali smo se veterinarskim službama koji su ukazivali da isto može riješiti komunalni redar.
Međutim, komunalni redar nije bio u mogućnosti rješavati navedenu problematiku jer se nije imalo odluke po
kojoj bi se postupalo.
Nova odluka upućena je na razmatranje Odboru za prostorno planiranje. Odbor je dao nekoliko primjedbi i
sugestija koje su usvojene u prijedlogu Odluke. S obzirom da su vijećnici dobili prijedlog Odluke u koji bi trebalo dodati još neke stavke, pročelnica
vijećnicima pojašnjava nove izmjene.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
R. Maršanić traži od pročelnice da putem e-meila dostavi vijećnicima konačnu verziju Odluke, što je ona
primila na znanje.
Vijećnici su JEDNOGLASNO usvojili Odluku o načinu držanja domaćih životinja.
(Odluka se nalazi u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Točka 16.
Pročelnica Luić objasnila je vijećnicima da Općina ima već postojeću Odluku o držanju i postupanju sa psima i
mačkama još iz 1995. godine, međutim potrebno je donijeti novu jer na terenu ima problema glede rješavanja
ove problematike.
Prijedlog Odluke dat je na razmatranje Odboru za prostorno planiranje koji je dao preporuku da se u prijedlogu
Odluke briše članak 11, a svi se članci automatizmom pomiču na manje.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Odluku o držanju i
postupanju sa psima i mačkama.
Vijećnici su JEDNOGLASNO usvojili Odluku o držanju i postupanju sa psima i mačkama.
(Odluka se nalazi u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Točka 17.
Predsjednik Vijeća dao je riječ pročelnici Luić koja ističe da je na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća
usvojena Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana. Daje riječ načelniku Radetiću koji
nadalje pojašnjava da je nakon donošenja navedene Odluke imao mnogo upita u svezi određivanja

I

građevinskih terena, te se stoga prišlo ka rješavanju upita mještana ( zona prema Podkilavcu, tereni pored
nogometnog igrališta prema sjeveru (5 terena) i u Podhumu ( (zona K-15).
Na tom području je Općina Čavle prisvojila cca 10.000,00 hektara za put, iako prema načelnikovom saznanju
Općina Jelenje nema za to nikakvu Odluku. O navedenom biti će rasprave u dogledno vrijeme, zaključio je
Radetić.
Otvorena je rasprava.
R- Maršanić je istakao da je Odbor za prostorno planiranje razmatrao navedeni prijedlog Odluke te je isti dao
suglasnost, uz sugestiju da se izrađivaču skrene pažnja na usklađenje sa Prostornim planom Županije
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena Prostornog
plana.
Vijećnici su JEDNOGLASNO usvojili Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena
Prostornog plana.
Točka 18.
Po ovoj točci Dnevnog reda izvjestila je gđa. Gordana Tomas.
Vijećnicima je napomenula da je Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj dana 12. kolovoza
2013. godine donijelo Odluku o imjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalno
društvo Jelen d.o.o. koja sadrži nehotice napravljen propust, vezan za izmjenu članka 16. temeljne Izjave.
Mijenjanjem stavka 1. članka 16. Izjave nisu izvršene odgovarajuće ispravke stavka 2. i 3. slijedom čega se
nisu mogle izvršiti potrebne radnje izrade javno bilježničkog akta i prijave promjene u sudskom registru.
Donošenjem nove Odluke otklanjaju se zakonski nedostaci za izradom javno bilježničkog akta i prijave
promjena u sudskom registru.
Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju
Komunalnog društva Jelen d.o.o. Dražice tako da članak 16. Izjave o osnivanju Komunalnog društva
JELEN d.o.o. mijenja se i glasi:
"Skupštinu društva čini jedan član Društva.
Jedinog člana Skupštine Društva predstavlja načelnik Općine Jelenje".
Točka 19.
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Luić koja je izvjestila da je iz Ureda državne uprave PGŽ stigao
naputak vezano za promjene Statuta koje nisu bile uvrštene u prvotnoj verziji stoga je potrebno pristupiti
donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Statuta. Pojašnjava kako se radi samo o usklađivanju sa Zakonom.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Robert Maršanić pita pročelnicu i uspoređuje svoj primjer Odluke koju je dobio u materijalima, sa onim što
prezentira na ovoj sjednici. Ukazuje na neke pogreške u prijedlogu Odluke ( vijeće broji 11 članova što nije
točno već 15), te joj sugerira da promijeni čl. 72. Statuta.
Također R. Maršanić pita da li kao potpisnik istog treba stajati Damir Maršanić kao bivši predsjednik vijeća ili
se radi o grešci?
Pročelnica je odgovorila da na kraju kao potpisnik treba biti Damir Maršanić budući se radi o originalu Statuta.
Pročelnica Luić ističe da je potrebno dati Odboru za statutarno pravna pitanja da sačini pročišćeni tekst Statuta.
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Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o izmjenama Statuta Općine Jelenje.
(Odluka se nalazi u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Točka 20.
Pročelnica Luić informirala je vijećnike o raspisanom natječaju za dodjelu javnih priznanja Općine Jelenje za
2013. godine.
Na natječaj za dodjelu nagrade za životno djelo pristigla su dva prijedloga:
Prvi prijedlog pristigao je od KUD-a ZVIR Jelenje koji predlažu Zvonima Kapša kao dugogodišnjeg člana
Folklorne skupine KUD-a „Zvir“ i člana Mješovitog zbora Jelenje i crkvenog zbora Jelenje.
Drugi prijedlog dostavila je UHBDDR Ogranak Grobnik koji predlažu msgr. Josipa Šimca. ( p.s. Prijedlog je
dostavljen prije smrti mons. Šimca).
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje oba prijedloga pojedinačno.
O prijedlogu za dodjelu nagrade za životno djelo ZVONIMIRU KAPŠU vijećnici su glasovali sa 2 ( dva)
glasa „ZA“.
O prijedlogu za dodjelu nagrade za životno djelo posthumno MSGR. JOSIPU ŠIMCU vijećnici su glasovali sa
9 (devet) glasova „ZA“ i 1 (jedan) glas „SUZDRŽAN“.
Nakon glasovanja zaključeno je da se NAGRADA POJEDINCU ZA ŽIVOTNO DJELO ZA 2013. GODINU
DODIJELI POSTHUMNO MSGR. JOSIPU ŠIMCU.
Na natječaj za dodjelu nagrade za uspjehe u prethodnoj godini pristigao je samo jedan prijedlog.
KUD „Zvir“ Jelenje predložio je svoju dugogodišnju aktivnu članicu ovog KUD-a, Martinu Mičetić za
izuzetna dostignuća na području kulture.
Vijećnici su sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ donijeli Odluku da se MARTINI MIČETIĆ
dodijeli nagrada pojedincu za uspjehe u prethodnoj godini.
Prijedloga za nagradu za kolektiv nije bilo.
Na natječaj za proglašenje pojedinca počasnim građaninom Općine Jelenje pristigao je jedan prijedlog.
Prijedlog je dostavio KUD ZVIR- Jelenje kojim predlažu DOROTEU ŠTIFANIĆ MISLEJ za navedenu
nagradu.
Vijećnici su sa 8 (osam) glasova „ZA“ i 4 (četiri) glasa „SUZDRŽAN“ donijeli Odluku da se DOROTEI
ŠTIFANIĆ MISLEJ, dodijeli nagrada za počasnog građanina općine Jelenje za 2013. godinu.
Na natječaj za najuređeniju okućnicu pristigao je samo jedan prijedlog. Vijećnici su sa 9 (devet) glasova
„ZA“ i 3 (tri) glasa) protiv donijeli Odluku kojom se MILOVANU STIPIĆU IZ PODHUMA
DODJELJUJE NAGRADA ZA NAJUREĐENIJU OKUĆNICU.
Prijedloga na natječaj za najuređeniji balkon/terasu nije bilo.
Vijećnici su sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ donijeli Odluku da se nagrada najboljem
učeniku OŠ „Jelenje-Dražice“ dodijeli LORENI HLAČA iz Dražica, učenici generacije 2012/2013..
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Vijećnici su sa 9 (devet) glasova „ZA“ i 3 (tri) glasa „SUZDRŽAN donijeli Odluku da se nagrada
najboljem srednjoškolcu s područja Općine Jelenje dodijeli Ivanu Kukuljanu iz Kukuljani, učeniku
generacije srednje Prometne škole u Rijeci 2012/2013.
Točka 21.
Pod točkom Razno za riječ se javio Ivoslav Ban koji je informirao prisutne da se na području naše Općine
planira osnovati ogranak Matice Hrvatske, te poziva sve zainteresirane da se učlane. U planu je organizacija
izložbe starih knjiga, te će se tom prigodom tražiti najstarija knjiga na Grobnišćini.
S obzirom da su na ovoj sjednici prisutni mještani općine za riječ se javila Luciana Reljac iz Lukeži, te pita što
se može očekivati od nove vlasti, što se planira za naselje Lukeži? Napominje da je bivši načelnik davao
obećanja, no međutim od toga u zadnjih deset godina nije ništa učinjeno. Predlaže uređenje volte u Lukežima,
te mlina. Sugerira veću kontrolu zaposlenika koji čiste uz prometnice. Nadalje ističe kako su prethodnih godina
mještani imali interesa doći na sjednicu Vijeća, međutim nitko ih nije pozivao.
Načelnik je odgovorio da je obišao naselje Lukeži te ustvrdio da je potrebno riješiti problem prolaska između
kuća kod volte u Lukežima budući tu ne može prolaziti vatrogasno vozilo. Ukoliko to bude potrebno, spreman
je kupiti građevinu koja ometa slobodan prolaz, i sručiti ju.
Želi ispraviti pogreške koje je bivša vlast radila jer smatra da se u posljednjih 15 godina radilo sve „po domaći“.
Navodi izgradnju nogostupa prema školi, te izljeva vode koja Zvonimiru Kapšu plava dvorište (garažu).
Naglašava da će se krenuti u uređenje naselja od kraja općine (kraj Podhuma, Lukeži, Kukuljani) te se za sada u
Dražicama ne bi ništa radilo jer smatra da su pristojno uređene. Načelnik Radetić želi svojim daljnjim radnjama
vratiti „sjaj „ Rječine, naravno sve to uz pomoć sredstava iz EU fondova. Pomoć također očekuje i od mještana
svojim primjedbama i sugestijama.
Nadalje, načelnik informira mještane o planu uređenja hospicija u Jelenju (stara škola), te također i rješavanju
problema Dubine i dr.
Informira prisutne da Zvezdan Juretić više ne vrši funkciju komunalnog redara. On će biti zaposlenik
KD“Jelen“.
Naglašava da je vrijeme telefonskih odluka prošlo, da za sve Odluke imaju komisije i na taj način će
funkcionirati ove četiri godine.
Naglašava da će se u skoro vrijeme riješiti i sadašnji dvostruki način odlučivanja.
Ljubomir Linić se javio za riječ, te napominje kako naša općina ima Rječinu i planine kao bogatstvo, ali je po
njegovom mišljenju Rječina praktički mrtva budući nema vode gotovo šest mjeseci u godini. Svojim radovima
na Rječini Hrvatske vode onemogućile su pristup Lucinskom viru. U Rječini obitava vrsta rakova koju treba
zaštiti, stoga je potrebno kontaktirati nadležno Ministarstvo kako bi se po tom pitanju nešto počelo rješavati.
Nadalje Lj.Linić napominje da je naselje Lukeži imalo riješeno pitanje oborinskih voda u 19. stoljeću, dok je u
20. stoljeću ono uništeno izgradnjom zidića i nogostupa prilikom čega su brojni kanali za odvodnju zatvoreni.
Primjerice navodi kako za vrijeme kiše velika količine vode dolazi pred OŠ u Jelenju. Linić također ističe i
problem tzv. Kirinića i Klanjčine.
Posebno naglašava problem motorista, te potrebitost izgradnje pješačkog prijelaza i stanice za autobus kod stare
škole.
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Načelnik je odgovorio da će se pokušati riješiti odvodnja oborinskih voda, a što se tiče autobusne stanice kod
stare škole izvještava da je sa Željkom Smojverom, direktorom Autotroleja načelno dogovoreno da veliki
autobusi voze do kružnog toka u Dražicama, a dalje mini bus.
Lj. Linića interesira i buduća izgradnja kanalizacije?
Načelnik odgovara da prilikom proširenja građevinske zone sadašnjim Izmjenom plana treba riješiti i pitanje
kanalizacije. Upoznat je da se sa bio pročistačima riješi problem. Luić nadodaje da su od strane Općine zamjenica načelnika Ana Linić Faraguna i Adriana Klemen, predstavnica Nadzornog odbora KD Jelen
imenovanje u tim koji radi na projektu izgradnje kanalizacije tako da ćemo imati informacije iz prve ruke.
Dragomir Sudan napominje kako se odustalo od izgradnje tunela iako je spoj za njega već pripremljen u
Pašcu.
Sudan nadalje ističe da bi općina trebala davati smjernice Hrvatskim vodama
o njenim strateškim potrebama kako bi oni sredstva koje uplaćuju naši mještani
za uređenje slivnih voda, utrošili na prijedloge koje će odrediti sama JLS, a ne oni sami. Također sugerira da je
potrebno napraviti ogradu kod Čitaonice u Lukežima zbog sigurnosti prolaznika, te izgradnju i uređenje parka
za djecu – postavljanjem ljuljački.
Vladimir
Radetić
navodi
problem
konja
na
Vodičajni
koji
su
sve
iskopali.
Za riječ se javila i gđa. Rafaela čija majka, koja se nalazi u poznim godinama, živi sama u Valićima.
Navodi problem nepristupačne ceste, te pitke vode, te pita načelnika da li je moguća izgradnja vodovodnog
ogranka za to naselje. Smatra da se ne vodi dovoljno računa o tom naselju, te također ističe problem slivnih
voda i javne rasvjete.
Judita Franko je istakla da bi trebalo voditi računa o naselju Lukeži koje je dislocirano i prometno izolirano. U
tom naselju živi puno starijih ljudi koji nemaju svi automobile, a ovo naselje nema autobusne linije kako bi
mogli otići u Dražice u trgovinu, ambulantu, ljekarnu i dr. Nadalje Franko ističe da je potrebno prometno
regulirati raskrsnicu pred kapelicom u Lukežima budući isto smatra vrlo opasnim.
Načelnik se obratio g. R. Maršaniću, kako je istakao„stručnjaku za prometna pitanja“, te ga zamolio da u
dogledno vrijeme sačini prijedlog prometnog rješenja navedenog, te ga o tome obavijesti kako bi se krenulo u
rješavanje horizontalne i vertikalne signalizacije potrebite na tom području.
Lj. Linić pita da li postoji mogućnost subvencioniranja prijevoza djece OŠ?
Pročelnica Luić odgovorila je da sukladno Odluci o socijalnoj skrbi koja je na snazi Općina sufinanciran
prijevoz srednjoškolaca i studenata, a što se tiče navedenog prijedloga isti je primljen na znanje.
Vilma Saršon istakla je nedostatak igrališta u naselju, te je ogorčena što je izgradnjom hale Thermotechnika u
Lukežima od lijepog zelenog pojasa nastala poslovna zona. Istaknula je da su o tome mještani trebali dati svoje
mišljenje putem referenduma.
Zvonimir Kapš ističe problem oborinskih voda u Lukežima budući za vrijeme kiša njegova garaža svi puta
poplavljuje.
Načelnik je zahvalio mještanima na prijedlozima i sugestijama, te još jednom istakao kako će sastanci
Općinskog vijeća održavati po mjestima kako bi mogao
„ oslušnuti“ što mještani trebaju i misle, a sve u cilju boljitka općine.
Dovršeno u 23.10 sati.
Zapisnik vodila:

Predsjednik Vijeća:
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Nikica Maravić
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