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ZAPISNIK
SA 4. RADNE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE
održane 15.11.2013. godine, zajedno sa Općinskim vijećem Općine Čavle
u dvorani Doma kulture Dražice, s početkom u 19,00 sati.
Ovoj zajedničkoj sjednici pristupili su sljedeći vijećnici:
Iz Općinskog vijeća Općine Čavle pristupili su:
• Marko Sobotinčić, predsjednik Općinskog vijeća
• Kristijan Tomiša, potpredsjednik Općinskog vijeća
• Perica Prpić, potpredsjednik Općinskog vijeća
• Goran Mavrinac
• Vlasta Šupak
• Kristijan Rosić
• Sandra Rosanda
• Marijana Košćić
• Denis Čargonja
Iz Općinskog vijeća Općine Jelenje pristupili su:
• Nikica Maravić-predsjednik Općinskog vijeća
• Ivoslav Ban, zamjenik Općinskog vijeća
• Anita Grgurić
• Predrag Buterin
• Sanda Dvorničić
• Sofija Sudan
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Danko Baćac
Beti Radetić-Mavrinac
Damir Maršanić
Marinko Linić
Luka Zaharija
Josip Stipić
Ivan Radetić
Robert Maršanić

Ostali prisutni: Ervin Radetić, načelnik Općine Jelenje, Ana Linić Faraguna, zamjenica načelnika,
Gordana Tomas, rukovoditelj općih i pravnih poslova, te mještani Općine Čavle i Jelenje.
Zapisnik vodi: Dina Peloza
Predsjednik Općinskog vijeća domaćina, gosp. Nikica Maravić otvorio je ovu sjednicu, te pozdravio sve
nazočne i prepustio riječ gosp. Marku Sobotinčiću, predsjedniku Općinskog vijeća Općine Čavle koji je
također pozdravio sve nazočne i ustvrdio da je unatoč urednom pozivu, načelnik gosp. Lambaša, bez isprike
izostao sa ove sjednice kao i nekolicina vijećnika iz oporbe. No bez obzira na to ustvrdio je da Općinsko
vijeće Općine Čavle ima dovoljan kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.
Gosp. Sobotinčić je napomenuo da je ovo 2. po redu zajednička sjednica Općinskih vijeća Općine Čavle i
Jelenje, te je ovo naznaka daljnje suradnje na dobrobit Grobnišćine a sve u cilju njezine bolje budućnosti.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle čita prijedlog dnevnog reda današnje zajedničke sjednice
općinskih vijeća:
•
•
•

Usvajanje Prijedloga Skupštini Turističke zajednice Općine Jelenje i Općine Čavle
Usvajanje prijedloga Odluke o izdavanju zajedničkog tiska Općine Jelenje i Općine Čavle
Razno

Poziva vijećnike Općine Čavle ukoliko imaju prijedlog za dopunu dnevnog reda.
Kako vijećnici Općine Čavle nisu imali prijedlog dnevnog reda, prepušta riječ predsjedniku Općinskog
vijeća Općine Jelenje.
Gos. Nikica Maravić, predsjednik Općinskog viječa Općine Jelenje nakon prozivanja članova Općinskog
vijeća konstatira da je sjednici nazočna većina
Nakon što su vijećnici Općine Čavle JEDNOGLASNO USVOJILI DNEVNI RED, glasovanju su pristupili
vijećnici Općine Jelenje.
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Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jelenje je prije samog glasovanja prozvao nazočne vijećnike te
konstatirao da sjednici prisustuju sljedeći vijećnici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nikica Maravić-predsjednik Općinskog vijeća
Ivoslav Ban,
Anita Grgurić
Predrag Buterin
Sanda Dvorničić
Sofija Sudan
Danko Baćac
Beti Radetić-Mavrinac
Damir Maršanić
Ivan Radetić
Marinko Linić
Luka Zaharija- napustio sjednicu
Josip Stipić
Robert Maršanić

Odsutan : Adolf Juretić i pozvao svoje vijećnike, ukoliko oni imaju dopunu ovako predloženog dnevnog
reda.
Za riječ se javio gosp. Robert Maršanić koji je u ime koaalicije PGS-SDP-HSS ukazao na „teške povrede
Poslovnika „. (osvrt na krivi članak Poslovnika, način vođenja sjednice, upitno je kome se obratiti –kojem
predsjedniku, pitanje na koje je i i na posljednjoj sjednici ukazao propust, a to je nazočnost mještana na
sjednici, kada i na koji način isti mogu prisustvovati sjednicama, poziv ne sadrži redni broj sjednice, te je
izostao i „aktualni sat“ – pitanja načelniku. Nadalje, na ovoj sjednici nema predsjednika TZ i načelnika
Općine Čavle, koji je prema njihovom saznanju poziv za ovu sjednicu primio u zadnji čas, a i izrazio je
nezadovoljstvo ovim postupcima jer smatra da se njima ruši legalno izabrana vlast u Općini Čavle.
Nakon što se obratio predsjedniku Općinskog vijeća Nikici Maraviću, Robert Maršanić je izjavio kako
ovu sjednicu smatra „farsom“ budući se ne poštuju Poslovnik i Statut, te zaključuje kako vijećnici
koalicije PGS-SDP-HSS neće sudjelovati u toj „farsi“ i napuštaju sjednicu.
(Napomena: Robert Maršanić, Josip Stipić, Damir Maršanić, i Luka Zaharija, napuštaju današnju
sjednicu).
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Predsjedavajući Nikica Maravić daje nazočnim članovima Općinskog vijeća Općine Jelnje na glasovanje
prijedlog Dnevnog reda.
Dnevni red, vijećnici Općine Jelenje usvojili su sa, 12 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (I.Radetić i
M.Linić).
AD1)
Kratko izvješće po ovoj točci dnevnog reda dao je načelnik Općine Jelenje čiji je akcent na današnju
sjednicu upravo na tome da je ovo trebala biti svečana sjednica.
Podsjeća prisutne da je potrebno da se okrenemo budućnosti, a za to je potrebno zajedništvo koje sada vide
kroz stvaranje jedinstvenog lista Grobničana, a to je Grobnički list, te jedinstvene Grobničke TZ. Sve to u
cilju da se ne bi dogodilo da jednog dana, širenjem Rijeke koja je pod svoje okrilje već „uzela „Pašac i
Svilno, to isto dožive i ove naše dvije grobničke općine, da postanu Mjesni odbor Grada Rijeke.
Naglašava važnost stvaranja jedinstvenog Grobničkog lista i jedinstvene Grobničke TZ.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle je pojasnio namjere današnje sjednice, kojim se daju smjernice
turističkim zajednicama ovih dviju općina da razmotre na svojim Skupštinama mogućnost spajanja istih, kako
bi djelovale jedinstveno, te isto potkrepljuje primjerom Otoka Krka koji ima nekoliko lokalnih uprava i
samouprava i svatko od njih ima svoju TZ, međutim na svim sajmovima djeluju jedinstveno pod nazivom TZ
Otoka Krka i svatko za sebe funkcionira, ali zajedničkim snagama na području turizma postigli su značaje
rezultate djelujući kao jedinstvena TZ.
Prije nego je Prijedlog Skupštini TZ Općine Čavle dat na glasovanje, gosp. M. Sobotinčić otvara raspravu i
daje vijećnicima Općine Čavle riječ.
Gđa. Vlasta Šupak je istaknula kako nije očekivala da će na današnjoj sjednici biti nazočni mještani, te se
vodila mišlju da večeras na ovom zajedničkoj sjednici neće biti dnevnog reda, već da će se kroz zajedničku
raspravu doći do inicijative kojom bi se išlo u zajedničko udruživanje.TZ. To iz razloga jer je u saznanju da
Hrvatska TZ smatra da TZ koje nemaju vlastiti prihod do 200.000,00 kn neće moći egzistirati. Ukoliko je
ovaj zajednički korak u dobroj namjeri, da naše TZ zajednice i papirnato počinju djelovati u tom smjeru,
ona ga pozdravlja.
Kristrijan Tomiša, naglasio je da je suradnja turističkih zajednica već odavno započela i primjer daje
projekta „Palente kompirice“ koja se naizmjenično održava u ove dvije općine, te Automotroma.ččije
smještajne kapacitetete nude mještani obiju ovih grobničkih općina.
Naglašava da će Grobničani ovime još jednom pokazati svoju slogu.
Perica Prpić ističe da su sve odluke koje donose vijećnici ovih dviju općina u cilju boljitka njihovih
mještana." Cilj ovakve sjednice je da svima nama bude bolje, te svoje snage trebamo usmjeriti u cilju razvoja
turizma, a Turističke zajednice su nositelji tih projekata. Ovo je jedan od prvih koraka da krenemo u novo
vrijeme kako bi svima sutra bilo bolje zaključio je gosp. Prpić".

I

Goran Mavrinac smatra da je preuranjeno da se donosi bilo kakva odluka, te predlaže razradu bitnih detalja.
Gosp. M. Sobotinčić ponovno naglašava da vijećnici na današnjoj sjednici ne donose odluku, već iznose
svoj stav kao Vijeće. Svima bi trebalo biti drago da su se dvije općine počele dogovarati, surađivati, jer
samo sa zajedništvom možemo biti konkurenti, iskoristivši resurse koje imaju ove općine, zaključuje
Sobotinčić.
S obzrirom da se od vijećnika Općine Čavle više nije nitko javio za raspravu, predsjednik Općinskog vijeća
Općine Jelenje, N. Maravioć dao je riječ vijećnicima Općine Jelenje.
Za riječ se javio gosp. Marinko Linić koji ovu inicijativu smatra pozitivnom Ukazuje na potrebitost smirenja
tenzija između dviju općina kako bi obje općine počele djelovati zajedničkim snagama. S obzirom da Općina
Jelenje nema više Informatora, te je prekinuta suradnja i sa Primorskim listom, smatra potrebitim izdavanje
zajedničkog glasila.
Budući više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Vijeća daje na glasovanje

PRIJEDLOG
Skupštini Turističke zajednice Općine Jelenje
1. o pokretanju postupka udruživanja s Turističkom zajednicom Općine Čavle u zajedničku
Turističku zajednicu područja Općine Jelenje i Općine Čavle.
2. Turistička zajednica područja Općine Jelenje i Općine Čavle djelovala bi pod nazivom Turistička
zajednica Grobinštine.
Vijećnici Općine Jelenje JEDNOGLASNO SU USVOJILI GORE NAVEDENI PRIJEDLOG
SKUPŠTINI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE.
(Obrazloženje uz prijedlog nalazi se u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni diio)
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle, poziva vijećnike Općine Čavle
Da glasuju također o gore navedenom Prijedlogu Skupštini Općine Čavle.
Vijećnici
Općine Čavle JEDNOGLASNO SU USVOJILI GORE NAVEDENI PRIJEDLOG
SKUPŠTINI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE.
(Obrazloženje uz prijedlog nalazi se u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Točka 2). Usvajanje prijedloga Odluke o izdavanju zajedničkog tiska Općine Jelenje i Općine Čavle
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle otvara raspravu i daje riječ
vijećnicma Općine Čavle.
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Kristijan Tomiša ističe da je Grobnišćina več imala Grobnički list te podržava ideju da isti ponovno
"saživi". Pohvaljuje ozračje koje je ovladalo ovom sjednicom nakon napuštanja nekih vijećnika ove
sjednice, te smatra da je bolje da su ostali samo oni vijećnici kojima je Grobnik u srcu.
Perica Prpić - naglašava važnost medija kao bitan faktor u obavještavanju mještana. Smatra da obje
općine moraju imati jedan zajednički medij koji će biti dostupan široj populaciji. Inicijativnom o
pokretanju zajedničkog lista smatra jednim od kvalitetnijih i važnijih zajedničkih projekata.
Denis Čargonja - podržava inicijativu, tim više što su Grobničani od prije imali Grobnički list, a i svima
znanu Grobničku TV. Zajedničku inicijativu podržava tim više što će to znatno smanjiti troškovi
izdavanja istog.
Goran Mavrinac- osvrnuo se na izlaganje kolege iz Općinskog vijeća Općine Jelenje, gosp. Marinka Linića,
te napomenuo da ove dvije opčine nisu bile dovoljno zastupljene u listu Zeleno i plavo što se ne može
dogoditi i u budućem zajedničkom listu za kojega se nada da ćemo u budućnosti " pridobiti" Pašac,
Svilno i Orehovicu.
Marko Sobotinčić pojašnjava te naglašava da Grobničani nisu kontra Rijeke, već oni koji zapravo jako
vole svoj kraj. Glavni adut za izdavanje zajedničkog lista vidi u znatnom smanjenju troškova pri
izdavanju lista.
Za raspravu se ispred Općinskog vijeća Općine Čavle više nitko nije javio, te je predsjednik Općinskog
vijeća Općine Jelenje sada dao riječ jelenskim vijećnicima i otvorio raspravu.
Ivoslav Ban je podsjetio prisutne na prijašnje izdavnje Grobničkog lista kojeg je davnih devedestih,
prilikom osnivanja obiju općina pokrenula Katedra Čakavskog Sabora Grobnišćine. Usporedio je
troškove koje je općina Jelenje za četiri broja tadašnjeg Grobničkog lista izdvajala - cca 20.000,00 kn),
za razliku od danas kada općine imaju svaka svoje glasilo cca 120.000,00 kn ) Pozdravlja ovu
inicijativu i smatra da će se znatno uštedjeti izdavanjem zajedničkog lista.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jelenje daje na glasovanje prijedlog Odluke o izdavanju
zajedničkog tiska općine Jelenje i Općine Čavle.
Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o pokretanju postupka izdavanja zajedničkog tiska
Općine Jelenje i Općine Čavle.
(Obrazloženje Odluke nalazi se u prilogu originalnog zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle poziva vijećnike Općine Čavle i daje na glasovanje
prijedlog Odluke o pokretanju postupka izdavanja zajedničkog tiska Općine Jelenje i Općine
Čavle koju su vijećnici JEDNOGLASNO PRIHVATILI.
"S obzirom da je dio vijećnika Općinskog vijeća Općine Jelenje napustilo današnju sjednicu, a načelnik
Općine Čavle i njegova zamjenica nisu niti pristupili istoj za nadati se da ćemo im svojim postupcima,

I

radom i poštenjem dokazati da smo bili na dobrom putu usvajanjem ovih prijedloga o zajedničkoj
suradnji", zaključio je raspravu predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle, M. Sobotinčić.

Predsjednik Općinsksog vijeća Općine Jelenje obavijestio je vijećnike da je slijedeća sjednica Općinskog
vijeća Općine Jelenje zakazana za petak, 29.11.2013. godine gdje će jedna od točaka biti i usvajanje
Proračuna za 2014. godinu, te ih moli za nazočnost istoj.

AD3)
Razno
Otvorena je rasprava za sve prisutne u Domu kulture Dražice.
Na tragu zajedničkog cilja u spajanju obiju grobničkih općina, kako bismo, ukoliko to bude potrebno morali
napraviti preko noći, svojim apelom za širenje pozitivnog ozračja i slogom, u cilju da drugi ne mogm
manipulirati s nama, zaključio je raspravu Kristijan Tomiša iz Općinskog vijeća Općine Čavle i dobio
podršku aplauzom svih prisutnih mještana na ovoj sjednici.
Na kraju ove sjednice, obratio se i načelnik Općine Jelenje, Ervin Radetić te izrazio želju da sve lijepe riječi
izrečene na ovoj sjednici sažive, a sve u cilju ostvarivanja ideje o jedinstvenoj Općini Grobnik, kako
bismo odlučivali sami o sebi, a ne da drugi manipuliraju s nama, na što je također auditorij u dvorani
aplaudirao.

Sjednica je zaključena u 20,05 h.

Zapisnik vodila :
Dina Peloza

Predsjednik Vijeća
Općine Čavle:
Marko Sobotinčić

Predsjednik Vijeća
Općine Jelenje:
Nikica Maravić
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