ZAPISNIK
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta
održane dana 25.srpnja 2017.godine u Grohotama u Općinskoj vijećnici

Sjednica je započeta u 09:10 sati.
Nazočni vijećnici: Ante Ruić, Vicko Kaštelanac, Inga Tomić-Vrdoljak, Branka Weber, Boris Gabela,
Ćiril Kalebić, Vicko Buktenica, Tihomir Glavurtić, Zvjezdana Jelinčić, Vojka Tomić i Goran Tvrdić
Sjednici nazočuju:
Nikola Cecić-Karuzić- Općinski načelnik Općine Šolta
Željko Zlendić – Zamjenik načelnika Općine Šolta
Nataša Nazor Jovović – Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta
Predsjedatelj: Ante Ruić
Zapisničar: Katja Tramontana – Domaćina
-sjednica se tonski snima
Predsjedatelj pozdravlja prisutne i iznosi predloženi
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Usvajanje prijedloga dnevnog reda
Usvajanje Zapisnika sa 2.sjednice
Odluka o Protokolu Općine Šolta
Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta
Odluka o dopuni Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području Općine Šolta
Odluka o opozivu i razrješenju Privremenog Ravnatelja javne ustanove KICOŠ
Odluka o imenovanju Privremenog Ravnatelja javne ustanove KICOŠ
Odluka o nagradama Općine Šolta
Odluka o osnivanju ustanove za predškolski odgoj (dječji vrtić)
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora
Odluku o izradi Strategije razvoja turizma Općine Šolta
Razno

Tihomir Glavurtić predlaže nadopunu sa temama „Studenac“ i promet u Maslinici.
Predsjedatelj predložene teme stavlja pod Razno, te predloženi Dnevni red stavlja na
glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja Dnevni red se jednoglasno usvaja .
Predsjedatelj upućuje vijećnike kako će prije prelaska na točke Dnevnog reda, Zamjenik
načelnika Željko Zlendić položiti prisegu. Predsjedatelj čita tekst svečane prisege za koju Zamjenik
načelnika Željko Zlendić izjavljuje da priseže i potpisuje istu.
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Ad.2)
Boris Gabela traži da se ispravi u Zapisniku riječi „nije kompetentan“ jer to nije izjavio za
sebe kao predloženog člana Odbora za Proračun.
Nakon provedenog glasovanja Zapisnik sa 2.sjednice Općinskog vijeća usvojen je
jednoglasno.
Ad. 3)
Predsjedatelj obrazlaže izmjene u Odluci o Protokolu.
Pročelnica nadopunjuje kako je spojila sve izmjene u pročišćeni tekst.
Kako nema zainteresiranih za raspravu Predsjedatelj stavlja Odluku na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
Odluka o Protokolu Općine Šolta
Ad.4)
Pročelnica obrazlaže kako su preostala dva člana Vijeća imenovali Lučka kapetanija i
Županijski ured za pomorstvo.
Predsjedatelj stavlja odluku na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
Ad.5)
Pročelnica obrazlaže grešku koju treba ispraviti u Odluci.
Vojka Tomić ukazuje na još neke detalje koje treba ispraviti, dopuniti u Odluci.
Načelnik također ima primjedbi.
Predsjedatelj zaključuje raspravu tako što predlaže da se Odluka usvoji kako je predložena, a
svi koji imaju dodatne prijedloge za dopunama i izmjenama neka daju to pismeno.
Predsjedatelj stavlja Odluku na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta
Ad.6)
Načelnik obrazlaže potrebu određivanja ove ulice, Put Mariniča rata. Kako bi se ishodila
uporabna dozvola za cestu, u katastru mora biti definirana dionica i naziv.
Kako nema zainteresiranih za raspravu Predsjedatelj stavlja Odluku na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o dopuni Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području Općine Šolta
Ad.7)
Predsjedatelj prelazi na 7.točku i prepušta obrazloženje Načelniku.
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Goran Tvrdić konstatira da je v.d.ravnateljica tu dužnost vršila 2 godine, a zakonski je mogla
samo 1godinu. Sada je ista v.d. direkor „Basilije“, bez kvalifikacije, zanima ga kako uopće ide taj
postupak.
Predsjedatelj obrazlaže da je Načelnik predlagatelj, postoji takva mogućnost postavljanja
vršitelja dužnosti, kako bi se ljudi lakše premještali na druga mjesta, primjeri u Županiji, ali zakon
općenito loš.
Ćiril Kalebić pita zašto nije objavljen javni natječaj i da li za voditelja KIC-a treba imati
kvalifikacije i može li opet biti v.d. 3 godine.
Predsjedatelj obrazlaže da Načelnik imenuje ljude, procjenjuje sposobnost i zapravo daje
prijedlog Vijeću. Ako ima rješenje među zaposlenicima ne treba ići javni natječaj, to se radi samo kod
zapošljavanja novih.
Predsjedatelj stavlja Odluku na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o opozivu i razrješenju Privremenog Ravnatelja javne ustanove KICOŠ
Ad.8)
Načelnik obrazlaže zašto je imenovao Marinu Garbin. Ima sve kvalifikacije i iskustvo.
Biti će pola radnog vremena zaposlena na novom radnom mjestu, a pola na starom u TZ.
Goran Tvrdić predlaže da joj se daju „odriješene ruke“.
Predsjedatelj također ima pozitivno mišljenje o predloženoj i poziva ako ima tko primjedbu.
Kako nema primjedbi stavlja Odluku na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o imenovanju Privremenog Ravnatelja javne ustanove KICOŠ
Ad.9)
Predsjedatelj poziva u 9:40 h na pauzu od 10 minuta kako bi se Povjerenstvo za dodjelu
priznanja konzultiralo o prijedlozima.
U 9:53 h nastavlja se sjednica.
Predsjedatelj poziva vijećnike ukoliko ima još prijedloga osim zaprimljenih.
Goran Tvrdić predlaže glazbeni sastav Mjesni odbor za skupnu nagradu.
Tihomir Glavurtić predlaže Vanju Glavurtić za priznanje.
Predsjedatelj predlaže za osobnu nagradu dr Antu Mrvicu.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o prijedlozima za nagrade, prethodno zaprimljenim i ovim
predloženim na sjednici.
Jednoglasno se dodjeljuje skupna nagrada Zlatnoj Šoltanki.
Sa 9 glasova ZA i 2 PROTIV dodjeljuje se osobna nagrada Anti Mrvici.
Jednoglasno se dodjeljuje priznanje glazbenom sastavu Mjesni odbor.
Sa 7 glasova Protiv i 4 ZA odbacuje se prijedlog za priznanje Nikici Buktenici.
Jednoglasno se dodjeljuje priznanje Dragutinu Jakovčeviću.
Jednoglasno se dodjeljuje priznanje Veleposlanstvu Poljske.
Jednoglasno se dodjeljuje priznanje obitelji Domaćina.
Jednoglasno se dodjeljuje priznanje Vanji Glavurtić.
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Predsjedatelj konstatira da je ovim glasovanjem donesena
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Šolta za 2017.
Ad.10)
U 10:17 sati dolazi na sjednicu 8 majki sa djecom da prisustvuju točki vezanom uz osnivanje
ustanove dječjeg vrtića.
Zvjezdana Jelinčić obrazlaže proračune troškova za osnivanje dječjeg vrtića, napravljene
prema njenom iskustvu i radu u dječjem vrtiću u Sinju, što znači da neće potpuno odgovarati za Šoltu,
ali to su neki okvirni pokazatelji.
Načelnik nadopunjuje da se zalaže za 10satno radno vrijeme vrtića i jaslice također, te
upoznaje prisutne da je Općina po Zakonu dužna osnovati svoju ustanovu.
Predsjedatelj napominje da se ubuduće gosti moraju najaviti za dolazak na sjednicu.
Goran Tvrdić smatra da je obrazloženje za osnivanje vrtića nedovoljno, zanima ga da li su
obavljeni razgovori s Gradom Splitom.
Načelnik smatra da treba omogućiti djeci da uđu što prije u nove prostore i da imaju što bolje
uvjete, imaju moju podršku.
Goran Tvrdić smatra da se ne zna koliko će to koštati i koliko će roditelji plaćati.
Ćiril Kalebić napominje da se zalaže osobno i stranka na čijem je čelu da dječji vrtić bude
besplatan. Također smatra da ne možemo samostalno pružiti kvalitetu kakvu imaju pod vrtićem
„Marjan“. Čita iz Zakona lokalnoj samoupravi o mogućnosti zajedničkog upravljanja.
Predsjedatelj ponavlja da nije upitno da će se ostati u okviru „Marjana“ ukoliko ikako bude
moguće. Ne treba se prepucavati nego se koncentrirati na problem. Gradsko vijeće je tek konstituirano,
dogovoren je sastanak sa Gradonačelnikom i svi vijećnici koji mogu utjecat na ishod mogu se
uključiti.
Goran Tvrdić ističe kako su roditelji spremni čekat a smatra da ako se donese ovakva Odluka
poslana je javno poruka o odcjepljenju.
Predsjedatelj smatra da treba krenuti u ovaj postupak jer će i zato trebati više mjeseci i pitanje
je da li ćemo zadovoljiti sve zakonske norme koje se traže. Svakako i u okviru „Marjana“ neće nam
biti „mukte“, opet će to biti skoro isti troškovi.
Vojka Tomić samo provjerava je su li uvrštene u ovo i jaslice.
Zvjezdana Jelinčić objašnjava da će biti predloženo u Programu.
Predsjedatelj stavlja Odluku na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH donosi se
ODLUKA
o osnivanju Dječjeg vrtića „Čuvita“
Majke s djecom napuštaju sjednicu.
Predsjedatelj napominje kako se ubuduće ovako nenajavljeno ne može dolaziti na sjednicu i da
neće dozvoliti „cirkus“ od sjednice.
Zvjezdana Jelinčić ističe da nije uredu da se ljudi pozivaju na sjednicu preko društvenih mreža
i daju iskrivljene informacije.
Ad.11)
Pročelnica izvješćuje da se ovom Odlukom raspuštaju Vijeća mjesnih odbora, a izbori za nova
predlažu se za dan 24.09.2017.
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Jednoglasno se donosi
ODLUKA
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Šolta

Ad.12)
Načelnik obrazlaže donošenje Odluke, potrebna je za apliciranje na javne natječaje.
Goran Tvrdić pita za cijenu te Strategije. Napominje da imamo Strategiju razvoja do 2020., ali
se nje ne držimo.
Željko Zlendić ističe da nas neće koštati ništa ukoliko dobijemo sredstva preko natječaja na
kojeg apliciramo.
Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
Odluku
o izradi Strategije razvoja turizma Općine Šolta
Ad.13)
Predsjedatelj prepušta riječ Nataši Blagaić koja je zatražila dopuštenje da prisustvuje sjednici i
iznese svoje primjedbe.
Nataša Blagaić iznosi
1. Sjednice Općinskog vijeća treba javno emitirati, predlaže nabavku i postavljanje kamera;
2. Skreće pažnju na javno blaćenje Načelnika preko društvene mreže Arizona news Šolta, na
iskrivljene informacije koje se postavljaju, prezentacija ružne slike Šolte;
3. Imenovanje osobe koja će brinuti o uspostavljenoj „fizikalnoj terapiji“ budući je ona to
dobrovoljno prihvatila ali neće moći to raditi neko vrijeme jer će biti odsutna.
Ćiril Kalebić traži da se izglasa postavljanje kamera na slijedećoj sjednici.
Predsjedatelj smatra da prije treba razraditi Poslovnik i predvidjeti pravila ponašanja na
sjednici. Što se tiče pisanja na „Arizoni“ smatra da svi koji se nađu uvrijeđeni trebaju pokrenuti tužbu.
Sada je autor stranice i vijećnik, a i u nazivu stranice stoji Šolta, stoga nije uredu ni korektno iznositi
neke iskrivljene informacije i dopustiti kojekakve objave.
Načelnik glede fizikalne terapije predlaže da brigu preuzme Vojku Tomić, kao vijećnica.
Tihomir Glavurtić iznosi probleme oko prodavaonice Studenac, neredu, nečistoći, parkiranju
kamiona koji zatvore promet i sl.
Predsjednik i Načelnik ističu kako je zatvaranje prometa u nadležnosti Policije.
Načelnik nadalje poziva na suradnju jer smatra da MO ne može samoinicijativno rješavati
probleme s institucijama bez znanja Načelnika. Smatra da je za slijedeću sezonu neophodan prometni
redar jer Policija slabo reagira.
Tihomir Glavurtić ističe kako se zalagao za provođenje odluke o zabrani parkiranja i prometa
u Maslinici, ali promet je zatvoren bez znanja Mjesnog odbora. Smatra da Mjesni odbor najbolje zna
kome treba upravljač za rampu, a neki su dobili i dozvolu za parkiranje što je protivno dogovorenom
pa sada on ima problema u mjestu, njega prozivaju.
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Željko Zlendić govori o lošoj odluci, do 11h se ne može izvršiti dostava, rampe ne bi ni trebale
kad bi se poštovali znakovi, ali oni kao de ne postoje. Istina je da je sam dao nekima odobrenje za
parkiranje tamo gdje je mislio da je neophodno.
Goran Tvrdić smatra da je komunikacija između mjesnog odbora, Općine i Basilije nikakva.
A MO Maslinica je jedini mjesni odbor na Šolti koji radi.
Tihomir Glavurtić iznosi veliki problem oko vožnje skutera i ne poštivanja plutača, o velikoj
opasnosti za kupače.
Predsjedatelj napominje da to treba prijaviti Lučkoj kapetaniji.
Tihomir Glavurtić ističe da će naravno prijaviti problem svim nadležnim institucijama. Ali
sama Lučka kapetanija je izdala rješenje, dozvolu, za skutere kojim krši pravila odnosno sama sebi
„skače u usta“.
Načelnik ističe da pravila moraju biti jednaka i za skutere i za privatne brodice, ali zna da se
nekim kaičima koji također imaju motore i prepele i predstavljaju opasnost dozvoljava plovidba,
odnosno vezivanje na tom potezu.
Goran Tvrdić u ime Kluba vijećnika traži sazivanje sjednice prema članku 32.Statuta, sa samo
jednom točkom „slučaj Borovik“. Zahtjev uredno predan u pisanom obliku.
Predsjedatelj prihvaća zahtjev.
Ćiril Kalebić ponavlja upit sa prošle sjednice u svezi korištenja općinskih prostora za sastanke
stranke.
Predsjedatelj odgovara kao nema problema za bilo koji prostor osim prostora Vijećnice.
Taj prostor se ne daje na korištenje.
Pročelnica upoznaje vijećnike sa odlukom o najmu prostora. Načelnik odobrava korištenje i
plaća se 200 kn po danu. Predlaže Ćirilu Kalebiću korištenje prostora Mjesnog odbora Stomorska.
Ćiril Kalebić nadalje izvješćuje o razgovoru sa Aljinovićem u svezi mogućnosti korištenja
njegove parcele za parking u Stomorskoj. Gospodin Aljinović je voljan dati u najam parcelu za
20.000,00 kn godišnje.
Nadalje Ćiril Kalebić upozorava na problem zbog parkiranih automobila u Stomorskoj. U
slučaju požara ili nekog drugog hitnog slučaja veliko vozilo ne može proći do Velog Doca ili prema
Pelegrinu. Zatim pita što je sa zaobilaznicom Stomorske čiji glavni projekt, odnosno dozvola ističe za
mjesec dana. Moli da se pomogne da ne istekne dozvola, da mu se da zadatak što da napravi kako se to
ne bi dogodilo.
Željko Zlendić ističe da se parking ne može formirati na taj način. On se ne može naplaćivati.
Parking nije definiran u PPUOŠ i Općina ne može sklopiti ugovor s Aljinovićem za korištenje prostora
za parking jer nije definiran kao takav i nema uvjete, pa niti za deponiranje vozila. Misli da se ništa ne
može napraviti za ovu sezonu, a niti općenito dok se ne napravi zaobilaznica.
Vojka Tomić pita u svezi tih dozvola za zaobilaznicu Stomorske koji će propasti, što to znači,
da li treba onda sve ispočetka. Što mogu učiniti oni kao vijećnici.
Načelnik kaže da jedno rješenje leži u HDZ-u u Petru Škoriću koji je obećao da će
zaobilaznica već krenuti, a drugo je da se građevna dozvola konzumira sa nekim radovima, glavno da
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se započne i onda bude trajna. Predlaže da pročelnica, zamjenik načelnika, vijećnici, svakako grupa
čelnika ode na sastanak u Upravu Županijskih cesta kod Petra Škorića.
Vicko Kaštelanac ističe problem oko divljači, zbog suše divljač je žedna, a Lovačka udruga ne
brine o pojilištima, ne puni vodu kao što su to do ove godine radili pa se uništavaju vinogradi i sl.
Tihomor Glavurtić pita što je s kupovinom parcela na koje se proširilo groblje u Maslinici.
Oko 10m2. Da li će to Općina otkupiti.
Zvjezdana Jelinčić čita zahtjeve građana upućene Vijeću.
Prvo grupe građana Nečujma, predio Zaščitak, u svezi mogućnosti spajanja na električnu
mrežu, odnosno izgradnje trafostanice.
Željko Zlendić je već razgovarao sa njima i upoznat je sa problemom, to je isključivo stvar
HEP-a, a Općina će pomoći koliko bude mogla.
Zvjezdana Jelinčić nadalje čita zahtjeve Maje Jurišić i Sabine Tole za korištenje „stare škole“
Stomorske.
U svezi zahtjeva za korištenje prostora „stare škole“ u Stomorskoj jednoglasno se donose
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti o dodjeli prostora na korištenje bez naknade
Daje se suglasnost da se nekretnina u Stomorskoj, poznata pod nazivom „Stara škola“,
označena kao k.č.z. 789 k.o. Gornje selo, upisana u ZK uložak 2270, koja se u naravi sastoji od kuće,
gustirne, stepeništa, puta, gospodarskog objekta i dvorišta ukupne površine od 656 m2, dodijeli na
korištenje bez naknade Udruzi Rusmarin, Varica 50, Stomorska i Pomorskom športskom ribolovnom
društvu Pelegrin, Riva Pelegrin 23, Stomorska, na period od 5 godina, počev od 01. 08. 2017. godine.
ZAKLJUČAK
Korištenje dijela prostora „Stare škole“ u Stomorskoj za određene dane, temeljem zahtjeva
Udruge Buđenje - Udruga za promicanje zdravog života, koju zastupa predsjednica Maja Jurišić i
zahtjeva Sabine Tole, moguće je ostvariti temeljem odredbe članka 31.a Odluke o davanju u zakup i
kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Šolta (Službeni glasnik Općine
Šolta broj 17/14 i 7/17).
Predsjedatelj konstatira da nema više pitanja i zaključuje sjednicu u 13:20 sati.
ZAPISNIČAR

Katja Tramontana-Domaćina

PREDSJEDATELJ

Ante Ruić

KLASA:021-05/17-01/06
URBROJ:2181/03-01-17-11
Grohote, 25.07.2017.
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