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Ur. broj: 2170/04-01-14U Dražicama, 27. veljače 2014.
ZAPI SN I K
SA 6. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE
održane 27.02.2014.godine,
u vijećnici Općine Jelenje, s početkom u 20,00 sati.
Predsjednik vijeća otvara 6. sjednicu Općinskog vijeća.
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.
Izočni: Damir Maršanić i Radetić Ivan
Ostali nazočni: Ervin Radetić, načelnik, Ana Linić Faraguna - zamjenik načelnika, Gordana Tomas, pročelnica
JUO
Zapisničar: Dina Peloza
Predsjednik Vijeća zaključuje da s obzirom da sjednici prisustvuje većina vijećnika, sve donesene odluke biti će
pravovaljane.
Predsjednik predlaže usvajanje zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća kako slijedi:
1. Usvajanje Zapisnika br. 3/2013. sa sjednice Općinskog vijeća održane dana 18. 9. 2013. god.
2. Usvajanje Zapisnika br. 4/2013. sa sjednice Općinskog vijeća održane dana 15. 11. 2013. god.
3. Usvajanje Zapisnika br. 5/2013. sa sjednice Općinskog vijeća održane dana 29.11.2013.
1. Pristupa se glasovanju usvajanju Zapisnika br. 3.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje - usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća od
18.09.2013. godine.
Zapisnik br. 3. sa sjednice Općinskog vijeća održane dana 18.09.2013. godine Vijećnici su usvojili sa 11
glasova "ZA" i 2 glasa "SUZDRŽAN"
2. Pristupa se glasovanju o usvajanju Zapisnika br. 4.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje- usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća (zajedničke
sjednice sa Općinskim vijećem Općine Čavle),
Prije usvajanja zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća (zajednička sjednica sa Općinom Čavle), za riječ se javio
vijećnik Marinko Linić, te istakao da se pored navoda koje se u zapisniku ističe uz njegovo ime doda njegova
poruka i njegovo mišljenje kako slijedi: Gosp. Marinko Linić je bio uvjerenja da će se ova zajednička sjednica biti
svečana sjednica, a ne da će ista biti u onakvom tonu kakvom je bila, te da dolazi do napuštanja sjednice od strane
opozicije. Zamjera vijećnicima Općinskog vijeća Čavle što na sjednici nije prisutan općinski načelnik budući
smatra da donesene odluke nisu legalne bez odobrenja izvršne vlasti. Nadalje, Marinko Linić smatra ovu inicijativu

pozitivnom posebno u smislu smirivanja tenzija između dviju općina kako bi obje općine počele djelovati
zajedničkim snagama . S obzirom da Općina Jelenje više nema Informatora, te je prekinuta suradnja sa Primorskim
listom, izdavanje zajedničkog glasila smatra potrebitim. a prije donošenja odluke o usvajanju zajedničkog glasila i
TZ potrebno je da stručne službe sačine prijedlog koliko će svaka općina participirati u troškovima i koliko će
osoba biti uključeno u rad zajedničkog glasila i TZ.
Predsjednik Općinskog vijeća, Nikica Maravić daje na glasovanje usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog
vijeća (zajedničke sjednice sa Općinom Čavle) sa predloženim dopunama od strane gosp. Marinka Linića.
Vijećnici su sa 9 glasova "ZA" i 4 glasa "SUZDRŽAN"usvojili Zapisnik sa 4.sjednice Općinskog vijeća sa
predloženim dopunama od vijećnika Marinka Linića.
3. Pristupa se glasovanju o usvajanju Zapisnika br. 5.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje -usvajanje Zapisnika br. 5/2013. sa sjednice Općinskog vijeća održane dana
29.11.2013. god.
Vijećnik Marinko Linić ističe da je potrebno dodati njegovu primjedbu u kojoj ističe da su financijska sredstva u
Proračunu za 2014. godinu za sport navedena po aktivnostima, ali nisu raspoređena po nosiocima djelatnosti, što je
protivno zakonskim propisima.
Vijećnici su usvojivši primjedbu gosp. Marinka, JEDNOGLASNO usvojili Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog
vijeća od 29.11. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje odluka o zahtjevu za razrješenjem dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Nikice Maravića
2. Izvješće Načelnika Općine
3. Aktualni sat (pitanje vijećnika)
4 .Izvješće o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Općine Jelenje za razdoblje od 01. do 31.12.2013. god.
5. Odluka o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
7 .Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa športa u 2013. godini
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za 2013. godinu
10.Izvješće o izvršenju Programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2013. god.
11. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Jelenje za 2013.
12. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2014. godini.
13.Plan prijema zaposlenika za 2014. godinu
14.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jelenje za 2013. godinu
15. Pitanja i prijedlozi mještana
16. Izmjena i dopuna Odluke o ugostiteljskoj djelatnostima
Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.
Ad1)
S obzirom da su vijećnici Općinskog vijeća Općine jelenje – Koalicija PGS-SDP-HSS za prethodnu sjednicu Vijeća
dostavili zahtjev za razrješenje predsjednika Općinskog vijeća Općine Jelenje gosp. Nikice Maravića zbog zlouporabe
položaja i prekoračenja ovlasti, te nanošenja štete ugledu Vijeća, a sve sukladno članku 23., stavak 2. i 4. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Jelenje, a iz opravdanih razloga ista je uvrštena u dnevni red današnje sjednice, predsjednik
Vijeća gosp. Maravić čita obrazloženje u kojem u cijelosti odbacuje navode iz zahtjeva Koalicije koja je dostavila ovaj
zahtjev.
(Pismeno obrazloženje nalazi se u prilogu izvornikaa zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali : Ivoslav Ban, R. Maršanić i Marinko Linić, predsjednik Općinskog vijeća
daje na glasovanje po zahtjevu Koalicije PGS-SDP-HSS kojim se traži razrješenje predsjednika Općinskog vijeća
Općine.

(Pismeni zahtjev nalazi se u prilogu izvornikaa zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Nakon provedene rasprave pristupa se glasovanju
Vijećnici su sa 4 (četiri) glasa " ZA", 7 (sedam) glasova "PROTIV", 2 (dva ) glasa "SUZDRŽAN" ODBACILI
Prijedlog za razrješenjem predsjednika Općinskog vijeća Općine Jelenje gos. Nikice Maravića.
Ad 2)
Načelnik je podnio Izvješće Općinskom vijeću Općine Jelenje o sljedećem:
- započela katastarska izmjera općine
- završeno proširenje ceste Milaši-Trnovica
- završen proces javne nabave za sanaciju krova Doma kulture Dražice
- uređeno je i nekoliko prostora u općinskom vlasništvu : Čitaonica. Lukeži, prostorije BK Podhum, BK Zoretići, BK
Rječina
- prodana su službena vozila, te je nabavljeno novo dostavno vozilo. Njime se prevoze
obroci socijalnougroženom stanovništvu .Pitanje socijale jedno je od važnijih koje treba staviti kao prioritet u izradi Rebalansa
proračuna, naglasio je načelnik Radetić.
- završeni su radovi na uređenju WC-a u prostorijama općinske uprave koji je prilagođen osobama sa invaliditetom . To
je samo jedno u nizu pitanja koje se rješavalo za potrebe tih osoba. U tome nam je uvelike pomogla majka slijepe
djevojčice Jasmina Katić koja je sačinila spisak osoba sa invaliditetom i stupila s njima u kontakt;
- pred završetkom je izrada dokumentacije prenamjene stare škole u Jelenju za izgradnju hospicija – palijativnog
centra. Uskoro slijedi prva faza izgradnje .
- održavanje nerazvrstanih cesta malo je zastalo, međutim ponovno se zvalo koncesionara Poduzeće Ving kompani iz
Karlovca, gosp. Vinskog kako bi se sanirale rupe na cesti koje su se pojavile nakon zimskog perioda;
- započeli su pregovori oko izgradnje kanalizacije na području naše općine. To zahtjeva velika financijska sredstva,što
za našu općinu iznosi cca 8 miliona kuna + rješavanje imovinsko-pravnih odnosa . Kanalizacija će se graditi samo
do naselja Jelenje, dok će se u skladu sa Zelenim planom, a u suradnji sa Eko Kvarnerom pokušati riješiti pitanje
odvodnje fekalija putem bio pročištača.
- izrađen je Katalog nekretnina u vlasništvu Općine Jelenje, te se očekuje da će se za vrijeme ovog mandata
legalizirati objekti u vlasništvu Općine Jelenje;
Sjednicu je iz opravdanih razloga u 20,45 napustio vijećnik Adolf Juretić.
- razmišlja se o razrješavanju vlasničkih odnosa zgrada osnovnih škola i Doma zdravlja na području općine kako bi se
išlo sa dogradnjom sportske dvorane.
- dobivene su brojne pohvale na račun podijeljenih blagdanskih paketa i organizacije blagdanskih druženja na Trgu
mlikarice;
- izvršene su kapitalne nabavke sportske opreme, te su boćarski klubovi zadovoljni s istim;
- u planu je uređenje nogometnog igrališta u Dražicama- automatsko zalijevanje, pitanje reflektora, svlačionice, te
sanacija krovova zgrada u vlasništvu općine. Za vrijeme olujne bure oštećen je, ali i hitno saniran krov na zgradi
dječjeg vrtića u Podhumu.
- shodno razgovorima sa Povjerenikom Vlade RH gosp. Marinkom Dumanićem, naša Općina je do predstojećih izbora
na području Općine Čavle financijski pomogla sportske i kulturne udruge sa ukupno 40 000,0 kn;
- u planu je rekonstrukcija kotlovnice s obzirom da je zbog silnih resetiranja postojeća izgorjela;
- načelnik moli vijećnike da razmisle na koji način riješiti problem rješavanja puta u sudskom sporu između obitelji
Senkić i Kukuljan iz Podkilavca.
AD3)
Sanda Dvorničić-izvješćuje o lošem stanju ceste od zadnje autobusne stanice u Podhumu prema pisti, te pita kada bi
se isto moglo sanirati? Također ističe na potrebu rušenja topola koje se nalaze uz cestu kod trgovine Diano u
Podhumu jer predstavljaju opasnost budući su im se korijeni uzdignuli nad asfalt.
Gđa Sanda ističe izjavu nekolicine mještana koji su iznijeli sve pohvale na račun božićnih paketa.
Načelnik odgovara da je već u svojem izvješću informirao kako se stupilo u kontakt sa koncesionarom za održavanje
nerazvrstanih cesta kako bi čim prije prišlo sanaciji navedenoga. A što se tiče poklon paketa, ističe da će paketa za
mještane biti i povodom Uskrsa.
Sofija Sudan postavlja pitanje čija je cesta kroz Jarki na što je od načelnika dobila odgovor da navedeno područje

pripada Gradu Rijeku. Na to se nadovezuje gosp. Marinko Linić te sugerira potrebitost rješavanja pitanja zapadnog
izlaza iz naše općine. Predlaže načelniku da razgovara sa nadležnima u PGŽ kako bi se iznašlo kvalitetno rješenje, te
mogućnost eventualnog proširenja predmetne ceste u tom dijelu. Također apelira na načelnika da sagleda mogućnost
proširenja ceste od Jelenja prema Podkilavcu.
Danko Baćac- je suprotnog mišljenja budući se na cesti od Jelenja prema Podkilavcu nalazi most koji ima prolaz
samo u jednom smjeru, te zbog toga i nije pogodna izgradnju naselja u Jelenskom vrhu.
Ivoslava Bana interesira kada će biti objavljen natječaj za najboljeg sportaša, studenta na što mu je načelnik odgovorio
da će to isto biti objavljeno već idućeg tjedna.
Luka Zaharija, s obzirom na brojne novinske natpise, pita kakvo je stanje u komunikaciji sa udrugama- KUD-om
Zvir, DVD Jelenje i PD Obruč?
Načelnik je odgovorio da je vlasnik Doma na Hahliću – Općina Jelenje u kojeg je uložila 4 i pol miliona kn i ne
misli ga zatvoriti kako to ističu po medijima. Navedeni dom koristi PD Obruč kojeg 100% financira Općina Jelenje.
Sve akcije koje su napravili financirala je Općina Jelenje. Osnovni problem predstavlja njihovo financijsko izvješće
koje treba dostaviti u Općinu, a podsjeća i na to da se isti nisu složili niti sa prijedlogom Ugovora zakupa
planinarskog doma.
Što se tiče DVD- a Jelenje - potrebno je opravdati 400.000,00 kn a također je to slučaj i sa KUD-om ZVIR i OK
Rječinom. Financijska izvješća koja su dolazila na uvid nisu bila dovoljno jasna. Načelnik naglašava da nema namjeru
zatvarati udruge niti domove. Općinska uprava pomagati će sport bilo kojeg ranga do 80%, te očekuje da će uprave
smoći snage da iznađu dio financijskih sredstava mimo općinskog proračuna.
O navedenom načelnik će se izjasniti putem medija a do tada Luka Zaharija sugerira da bi trebalo iznaći mogućnost
bolje komunikacije jer je to očito da to sada ne funkcionira. Načelnik Radetić ističe da se sa načelnikom može
razgovarati i naći zajednički jezik, ali to svakako ne bi trebalo biti preko medija već kod načelnika za stolom, jer ne
želi da novinari "kroje" politiku Općine Jelenje.
Beti Mavrinac podsjeća na problematiku oko označavanja parkirnog mjesta za invalide u Jelenju, o čemu se već bilo
govora na jednoj od ranijih sjednica Općinskog vijeća.
Načelnik odgovara: O problematici rješavanja horizontalne i vertikalne signalizacije već se raspravljalo sa
poduzećem Milenij promet- prof. Benigarom, te će se i za to iznaći mogućnost rješavanja istog, naglasio je načelnik
Radetić. U tijeku su pregovori i sa Poduzećem Axiom iz Čakovca za potrebe rješavanja evidencije zgrada,
nerazvrstanih cesta i točan izračun komunalne naknade za stambene objekte na području općine.
Marinko Linić sugerira načelniku Radetiću da iznađe mogućnost ponovnog formiranja kuglačkog kluba na području
naše općine.
Načelnik Radetić je istakao kako se ne smatra odgovornim za zatvaranje našeg KK jer je ovo Vijeće donijelo odluku
o tome da neće u 100%-nom iznosu sufinancirati sport u Općini Jelenje pa tako ni ovaj Klub. Naglašava da su svim
zainteresiranim za kuglanje "otvorena vrata " u Kuglačkom klubu Grobničan koji obavlja svoju redovnu djelatnost
unutar kuglane u Dražicama. . Započeli su i dogovori oko pripreme za osnivanje ženskog kuglačkog kluba kojeg bi
trenirala Biserka Perman.
Nadalje, načelnik informira vijećnike da se putem tabularne izjave riješilo vlasništvo nad kuglanom, te se isto
prebacilo na Općinu Jelenje .
Gosp. Danko Baćac upitao je načelnika kada se očekuje početak poslovanja kafića u kuglani, na što je načelnik
odgovorio da se već javila i osoba koja će putem fiskalizacije upravljati radom kuglane. Očekuje se da će za dva do
tri tjedna ista započeti s radom.
Roberta Maršanića interesira što naša Općina poduzima po pitanju brdsko-planinskog zakona čije je gašenje
predviđeno sa 01.01.2015. godine, budući čita po novinama da se za istog zalažu mnogi načelnici i gradonačelnici.
Načelnik je odgovorio da se naravno i naša Općina općina zalaže u tom smjeru kao i ostali općine i gradovi.
Na upit Sofije Sudan o dogradnji dvorane škole, načelnik je također istakao da je za dogradnju iste potrebno osigurati
oko milion do 1,5 kuna, s tim da je potrebno još dokupiti jedan dio zemljišta, te riješiti vlasničke odnose zbog čega se
vrše određeni pregovori.
AD 4.
Po ovoj točci dnevnog reda izvješće je podnijela gđa. Gordana Tomas, pročelnica JUO.
(Izvješće o prihodima i rashodima, primitcima i izdatcima Općine Jelenje za 2013. god. privitak br.4. Zapisnika)
Gosp. R. Maršanić pohvaljuje na izrađenom izvješću, ali napominje da uz izvješće vijećnici nisu dobili očitovanje
Odbora za financije, a sukladno Poslovniku.
Gđa. Tomas napominje da je propust učinjen zbog vrlo kratkog roka dostave istog i donošenja odluke pa moli za
razumijevanje.
Na sjednicu je ponovno stigao gosp. Adolf Juretić, u 9,45h.

Gosp. Maršanić također sugerira, a shodno Zakonu o proračunu da svaka stavka ukoliko je veća od 5% treba biti
obrazložena.
Nakon kraćih sugestija od strane gosp. Maršanića, Linića i gosp. Bana, pristupa se glasovanju:
Vijećnici su sa 11 glasova "ZA" i 2 glasa "SUZDRŽAN" usvojili Izvješće o prihodima i rashodima primicima i
izdacima Općine Jelenje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2013. godine.
AD 5)
Gordana Tomas daje kratko obrazloženje prijedloga Odluke o raspodjeli viška sredstava za 2013. god.
(Prijedlog odluke u privitku Zapisnika)
Pristupa se glasovanju:
Vijećnici su sa 10 glasova "ZA", 3 glasa "SUZDRŽAN" donijeli Odluku o raspodjeli rezultata za 2013. godinu.
Odluka se nalazi u prilogu izvornikaa zapisnika i čini njegov sastavni dio.
AD6)
Po ovoj točci dala je izvješće gđa. Tomas. Sugestiju u svezi što brže izrade elaborata horizontalne i vertikalne
signalizacije dao je gosp. R.Maršanić smatrajući da je potrebno obići područje cijele općine i na mnogim mjestima
postaviti prometne znakove kako bi se spriječile eventualne nesreće.
Gđa, Tomas odgovorila je da je dogovorena izrada elaborata do sredite mjeseca ožujka, nakon čega će se pristupiti
postavljanju prometne i horizontalne signalizacije.
Pristupa se glasovanju:
Vijećnici su JEDNOGLASNO usvojili Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu.
(Izvješće se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Ad 7).
Kratko izvješće podnijela je gđa. Tomas. U raspravi po ovom izvješću sudjelovali su R. Maršanić i J.Stipić).
Pristupa se glasovanju:
Vijećnici su JEDNOGLASNO usvojili Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu.
(Izvješće se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
AD8)
Izvješće podnosi gđa. Tomas. Kraće obrazloženje u svezi Školskog sportskog kluba dao je i gosp. Adolf Juretić.
Pristupa se glasovanju:
Izvješće o izvršenju Programa športa u 2013. godini usvojeno je JEDNOGLASNO i nalazi se u prilogu izvornika
zapisnika i čini njegov sastavni dio.
AD9)
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za 2013. godinu dala je pročelnica Tomas.
Pristupa se glasovanju:
Vijećnici su JEDNOGLASNO usvojili predmetno Izvješće koje se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini
njegov sastavni dio.
AD10)
Izvješće o izvršenju Programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2013. god podnosi gđa. Tomas.
Pristupa se glasovanju:
Vijećnici su JEDNOGLASNO usvojili predmetno Izvješće koje se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini
njegov sastavni dio.
AD 11)
Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Jelenje za 2013. podnijela je gđa. Tomas. Upoznala je
vijećnike da je Plan gospodarenja izradilo Poduzeće DLS.
Pristupa se glasovanju:

Vijećnici su JEDNOGLASNO usvojili predmetno Izvješće koje se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini
njegov sastavni dio.
AD 12)
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2014. godini.
Shodno Zakonu o sufinanciranju aktivnosti izborne promidžbe svaka stranka koja ima zastupljenost u općinskom vijeću
Općine Jelenje ima pravo na sufinanciranje iznosa za svakog člana koji je u općinskom vijeću u iznosu od po 1.000,00 kn,
istakla je u svom izvješću gđa. Tomas.
Gosp. R.Maršanić sugerira da umjesto HNS kako je istaknuto u prijedlogu Odluke treba stajati HSS.
Načelnik Radetić daje mogućnost vijećnicima da razmisle o donošenju odluke kojom se neće sufinancirati rad političkih
stranaka, već će se ta sredstva usmjeriti npr. najboljem sportašu i sl.
Vijećnik Luka Zaharija istaknu o je da on u ime svoje stranke ne može sam donositi odluke, te će se o tome konzultirati i
na vrijeme ih obavijestiti.
Ivoslav Ban predlaže da se rebalansom donese odluka o izdvajanju 1 kn za stranke, a sredstva da se usmjere u korist
socijale, te je naglasio da je potrebno zadovoljiti zakonske obveze.
Vijećnici traže da im se u pisanom obliku dostavi zahtjev na koji će se moći i očitovati o navedenoj tematici.
Predlaže se da se točka dnevnog reda odgodi za sljedeću sjednicu.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog kojim se odgađa donošenje odluke po ovoj točci dnevnog reda.
Pristupa se glasovanju:
Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku kojom se odgađa donošenje Odluke po ovoj točci dnevnog reda za
iduću sjednicu Općinskog vijeća.
AD 13)
Po ovoj točci dnevnog reda izvješće je podnijela pročelnica JUO gđa. Tomas.
Naglasila je da je shodno Zakonu načelnik u obvezi donijeti Plan prijema zaposlenika za 2014. godinu.
R. Maršanić je mišljenja da nije potrebno zapošljavati nove djelatnike, te ga interesira što će biti sa osobama koje su sada
na raspolaganju?
Gđa. Tomas je izvjesila je da je gosp. Zvezdan Juretić već duži period na bolovanju, te Rješenje o raspoređivanju ne
može biti aktivno dok se isti ne vrati sa BO. Gosp. Borislav Klić bio je neko vrijeme na bolovanju, te je započeo s radom
u siječnju, a prema Rješenju o raspolaganju još ima tri mjeseca odraditi na poslovima u JUO
Također je obrazložila i razlog plana prijema Savjetnika za komunalno gospodarstvo. Istakla je da je navedeno sugerirano
općini od strane Geoprojekta i Ministarstva budući tijekom katastarske izmjere moraju imati na raspolaganju osobu u
Općini koja će biti zadužena za navedene poslove, a taj resor u Općini stoji za sada "nepokriven".
R. Maršanić naglašava da će se tijekom prijema pripravnika informatičke i građevinske struke pojaviti problem
mentorstva .budući takvog profila nema unutar zaposlenika Općine.
Na upit Ivoslava Bana o tome da li je zapošljavanje višeg savjetika za komunalne poslove na određeno ili na neodređeno
vrijeme,gđa. Tomas odgovorila je da se tu radi o zapošljavanju na neodređeno vrijeme.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Plana prijema zaposlenika za 2014. godinu.
Pristupa se glasovanju:
Vijećnici su sa 9 glasova " ZA" i 4 glasa "SUZDRŽAN" usvojili Plan prijema zaposlenika za 2014. godinu.
(Prijedlog se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
AD 14)
Kratko izvješće po ovoj točci dnevnog reda daje gđa. Tomas.
Pristupa se glasovanju:
Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Jelenje za 2013. godinu koja se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.
AD- 15.
Zamjenica načelnika gđa. Ana Linić-Faraguna izvjestila je vijećnike o sljedećem:
- održana je tribina o zaštiti Rječine, te je istakla žaljenje zbog slabog odaziva vijećnika.
Apelira na sve da se aktiviraju u cilju boljitka našeg kraja.
Robert Maršanić napominje da se pozivi prekasno dobivaju. Podsjeća "vladajuće" da je potrebno dolaziti na polaganje
vijenaca za koje čak zadnji puta nije dobio niti poziv.
Ivoslav Ban informira da ogranak Matice Hrvatske organizira u Domu kulture Dražice, 02.04. o.g. izložbu starih knjiga

pa poziva vijećnike ukoliko oni imaju ili znaju tko posjeduje stare zanimljive knjige da prikupe iste. Načelnik Radetić
informira vijećnike o tome kako za sve udruge planira nabavku laptopa i printera kako bi komunikacija bila na jednom
zavidnom nivou. To isto planira i za vijećnike.
AD 16.
Pročelnica Tomas informira vijećnike o potrebi usklađenja postojeće- važeće Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Općine
Jelenje sa Zakonom, a shodno naputcima organa uprave koji su upoznati sa sporom koji se vodi između djela mještana
naselja Dražice i vlasnika Cafe bara 98.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti,
Pristupa se glasovanju:
Vijećnici JEDNOGLASNO prihvatili.
(Prijedlog Odluke nalazi se u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Dovršeno u 22,45 h.
Zapisnik vodila:
v.r. Dina Peloza

Predsjednik Općinskog vijeća
v.r. Nikica Maravić

