ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta
održane dana 24.kolovoza 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 i Goran Tvrdić
Vijećnica Vojka Tomić opravdano odsutna.
Sjednici nazočuju:
Nikola Cecić-Karuzić- Općinski načelnik Općine Šolta
Željko Zlendić – Zamjenik načelnika Općine Šolta
Nataša Nazor Jovović – Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta
Tihana Glavurtić, v.d. direktora Komunalnog Basilija
Zoran Radman, ispred URBOS d.o.o. izrađivača PPUOŠ
Renato Alajbeg, tehnički direktor Komunalnog Basilija
Petar Reić, stručni nadzor nad radovima sanacije odlagališta Borovik, tvrtka Reoplan d.o.o.
Arsen Tonšić, za izvođača radova GT Trade d.o.o.
Na sjednicu je još pristiglo dvoje građana koji se prethodno nisu najavili.
Predsjedatelj: Ante Ruić
Zapisničar: Katja Tramontana – Domaćina
-sjednica se tonski snima
Dnevni red:
1. Deponij komunalnog otpada „Borovik“
Predsjedatelj na samom početku moli da se sjednica održi u normalnim uvjetima, ističe da
Vijeće već 20 godina radi poštujući red i javnost rada, ali za prisustvo na sjednici treba se najaviti. Ne
želi da se od sjednice radi cirkus, te moli one koji nisu pozvani i nisu se najavili za prisustvovanje da
napuste sjednicu. Kako bi se stekli uvjeti za rad moli gospodina Ozretića i gospođu Jurišić da napuste
sjednicu jer će u protivnom morati sjednicu proglasiti zatvorenom za javnost i pozvati policiju.
Gospodin Ozretić napušta sjednicu. Gospođa Maja Jurišić odbija napustiti.
Goran Tvrdić traži riječ. Iako mu nije dana traži da se Predsjednik očituje po kojem članku se
građani moraju najaviti za dolazak.
Predsjedatelj odgovara po čl.62 Poslovnika, te da se godinama poštuju pravila Vijeća i još
jednom moli Maju Jurišić da napusti sjednicu i ne zadržava početak sjednice.
Goran Tvrdić u obraćanju Predsjedatelju navodi kako Predsjedatelj ne poštuje ni Poslovnik ni
Statut te da sjednici može prisustvovati svatko bez najave. Osim u slučaju velikog broja ljudi koji se
ne mogu smjestiti u prostoru u kojem se održava sjednica, tada predsjedatelj radi selekciju. Nadalje
izjavljuje kako će ukoliko zatvori sjednicu za javnost, bez osnova u Poslovniku i Statutu, napustiti

sjednicu. Smatra da sam Predsjedatelj radi cirkus od sjednice, i tražit će tumačenje Poslovnika od veće
instance.
Predsjedatelj ističe kako će se primjenjivati pravila koja postoje godinama dok se ne izglasaju
nova, a smatra da Tvrdić pogrešno tumači Poslovnik. Naglašava kako obzirom da se nastala situacija
ne može riješiti mirnim putem mora predložiti da se sjednica proglasi zatvorenom za javnost.
Poziva vijećnike na glasovanje o ovom prijedlogu.
Sa 8 glasova ZA i 2 PROTIV sjednica se proglašava zatvorenom za javnost.
Maja Jurišić i vijećnik Goran Tvrdić napuštaju sjednicu u 9:22 sati.
Predsjedatelj predlaže nadopunu dnevnog reda sa još dvije točke: 1.prijedlog za imenovanje
člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitskodalmatinske županije, 2.zahtjev Općine Milna u svezi katamaranskog prijevoza.
Boris Gabela napominje da zahtjev Kluba vijećnika za zakazivanje današnje tematske sjednice
nije obrazložen, ali došao je iz poštovanja prema Vijeću.
Predsjedatelj napominje da zahtjevi moraju biti obrazloženi jer je na primjer današnja tema
„Borovik“ jako široka tema.
Poziva vijećnike na usvajanje dopunjenog dnevnog reda.
Jednoglasno se usvaja dnevni red:
1. Deponij komunalnog otpada „Borovik“
2. Odluka o prijedlogu člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom
dobru
3. Zahtjev Općine Milna u svezi katamaranskog prijevoza.
Ad.1)
Predsjedatelj poziva predlagače da obrazlože zahtjev za sazivanje ove sjednice.
Tihomir Glavurtić ispred Kluba vijećnika obrazlaže kako žele čuti od Načelnika u kojoj je fazi
izgradnja deponija, šta će se tu sve napraviti, kad će se početi sa razdvajanjem otpada, do kuda se
stiglo sa deponijem s obzirom na regulativu europske unije i sl.
Načelnik pozdravlja sve prisutne. Naglašava važnost razdvajanja otpada, na tome treba hitno
raditi. Dokumentacija za deponij je uredna. Iznos projekta u ovoj fazi je 5.198.000,00 kuna. 75%
financira Fond za zaštitu okoliša , a 25% Općina Šolta. Do sada realizirano 1.200.000,00 kn. Do kraja
rujna trebalo bi biti gotovo reciklažno dvorište sa svom opremom. Za kašnjenje u nekim radovima
kriva država, Fond u financijskim teškoćama, otocima se više ne daje poticaj. Za selekciju otpada
potrebno nabaviti bar po dvije kante po kućanstvu. Neophodno će biti povećati cijenu odvoza smeća.
Deponiji za zbrinjavanje krupnog i građevinskog otpada predviđeni u Prostornom planu, potrebno
ishoditi dozvole. To odlaganje dovedeno donekle u red, još postoji nekoliko malih divljih deponija.
Ostatak otpada, u 4.fazi, trebao bi se odvoziti u Lećevicu, a to neće biti moguće još bar 4-5 godina dok
se Lećevica ne završi. Prepušta riječ voditelju projekta „Borovik“ Željku Zlendiću da nastavi
izlaganje na ovu temu.

Željko Zlendić predstavlja Petra Reića, projektanta firme Reoplan d.o.o. i izvođača radova
Arsena Tonšića, firma GT Trade d.o.o. koji radi na sanaciji deponija (trenutno radi na14 deponija u
Hrvatskoj). Ističe problem oko nastalih požara na deponiju koje je Načelnik propustio napomenuti, a
zbog kojih su utrošena znatna financijska sredstva. 150.000,00 kn utrošeno je samo na zatrpavanje
bagerom. Kako bi se saniralo trenutno stanje trebalo je otpad odlagati na susjedne parcele pa je Općina
sklopila ugovor o najmu susjedne parcele. Koncept odlagališta se promijenio činjenicom da Lećevica
neće biti skoro gotova, a do 2020 g. određeno je da se 50% otpada nakon odvajanja odvozi u
Lećevicu. Ako do toga i dođe koštati će mnogo, svako odlaganje će se plaćati, ne samo prijevoz.
Radi se na izmjeni i dopuni dozvole za izgradnju, a radi izgradnje zida i nadstrešnice. Reciklažno
dvorište će biti spremno slijedećeg tjedna sa 40 spremnika za razdvajanje. Svo to sortiranje, odlaganje
komunalnog otpada, sve će to koštati, građani će morati plaćati puno veću cijenu. Općina mora ići u
otkup zemljišta radi proširenja deponija. Znači umjesto zatvaranja deponija u krajnjoj fazi, zbog
Lećevice koja neće biti završena, morat ćemo proširivati deponij. Zato se radi na ideji oporavke
otpada, izgradnji male energane. Stalne su insinuacije o paljenju smeća i izazivanju požara. Do požara
je došlo samozapaljenjem, što je i dobro došlo jer ne znamo što bi napravili s tolikom količinom smeća
ove godine.
Tihomir Glavurtić smatra da svaki izvođač građevinskih radova treba otpad razdvojiti prije
odlaganja, zemlju-kamen-cigle, odrediti kazne za one koji ne sortiraju.
Željko Zlendić napominje da se ne može raspolagati građevinskim otpadom niti naplaćivati jer
još nije ishodovana dozvola za raspolaganje tim otpadom. 20.000,00 kn kazne je plaćeno zato što se
građevinski otpad ugradio u cestu.
Zoran Radman pita za procjenu koliko bi se otpada moglo na Šolti oporaviti.
Željko Zlendić odgovara 50%, a može i više.
Vicko Buktenica pita što će se uraditi sa kontejnerima, na koja su utrošena sigurno velika
sredstva, a koji su se koristili do sada.
Željko Zlendić odgovara kako će oni biti iskorišteni i postavljeni na „zelenim otocima“ koji će
biti formirani po mjestima.
Renato Alajbeg se osvrće na deponije komunalnog otpada koji bez fizičke osobe koja bi
kontrolirala odlaganje ne može dobro funkcionirati, a za to opet trebaju znatna sredstva. Postavljen je
video nadzor, ali to nije dovoljno. Nadalje smatra da ne treba trošiti novac za davanje 2-3 kante po
kućanstvima radi razvrstavanja kućnog otpada, treba samo osigurati takvo odlaganje otpada na
„zelenim otocima“ i probuditi u ljudima svijest o razvrstavanju.
Predsjedatelj prepušta riječ Petru Reiću.
Petar Reić predočava probleme sa Državom i njenim propisima koji se stalno mijenjaju, a sa
kojima se susreće Općina pri izradi projekata i ishođenju dozvola. Općina Šolta je 2008.godine
napravila prve projekte i istraživanja za sanaciju Borovika, prema tadašnjim konceptima Države.
Onda je Država promijenila strategiju pa je Općina Šolta, i opet jedna od prvih općina, izradila novi
idejni projekt 2011.g. Tada je u Županiji planirano da će „Lećevica“ biti završena 2016.godine i prema
tome su rađeni planovi. U međuvremenu se moralo napraviti novu studiju utjecaja na okoliš, za to su
utrošena nova znatna sredstva. Prvi zamišljeni projekt više nije odgovarao stvarnosti jer se količina

otpada znatno povećala. Prvi projekt čija je vrijednost bila 14 milijuna kuna i za koji je dobivena
građevna dozvola išao je prema Fondu za zaštitu okoliša. Fond je pratio svaki korak, sve što su tražili
u dokumentaciji je sređeno i promijenjeno. Tada dolazi do promjena ljudi u Fondu. Odobrena su
sredstva u iznosu 3,5 milijuna kuna i prema tom iznosu srezani troškovnici što više nije odgovaralo
građevnoj dozvoli, a to su zahtjevali državni činovnici. Prema tome trebalo je ići u dopune i izmjene
građevne dozvole kako bi se mogla dobiti uporabna dozvola. Projekt je sveden na 5 milijuna kuna,
neke „mješovite faze“, a zapravo nedostaje još 7. Zbog povećanja količine otpada dogovoreno je s
Fondom za izmjenu dokumentacije i proširenje deponija na susjedne parcele. To je rješenje za
narednih 5-6 godina. Ali tu se projekt penje i do 20 milijuna kuna. Kako se ne zna da li će se
„Lećevica dogoditi“ i kako je Država otvorila neke nove mogućnosti razmišlja se o rješenju problema
na način da se da stranom ulagaču da sa najnovijom tehnologijom (projekti vrijednosti 8 miljuna eura),
vrši preradu i iskorištavanje otpada. No to je jedna od mogućnosti o kojima će se razmišljati ovih
narednih 5-6 godina.
Predsjedatelj poziva Arsena Tonšića da kao predstavnik Izvođača iznese svoj osvrt.
Arsen Tonšić iznosi kako su sada u fazi izrade reciklažnog dvorišta. Zbog štednje Fonda jer su
upali u financijske probleme, zbog izmjene dokumentacije i čekanja na dozvole izgubilo se nešto na
vremenu. Ipak do kraja devetog mjeseca reciklažno dvorište će biti dovršeno. Ljudi će tu moći već
sada donositi odvojeni otpad. Ali treba razlikovati reciklažno dvorište od sortirnice. Sortirnica je nešto
gdje trebate imati ljudske resurse koji će razdvajati otpad, a reciklažno dvorište omogućuje ljudima da
sami donose i razvrstaju smeće. Na taj način bi se smanjilo odlaganje smeća na postojeću plohu koju
je ove godine zahvatio i požar, pa rade i na toj sanaciji na koju bi se htio također osvrnuti. Radi se o
gašenju dubinskog požara, a koji je nastao samozapaljenjem upravo zbog prekapacitiranosti
odlagališta. Slojevi otpada koji su godinama nataloženi došli su do svog maksimuma, a raznovrsni od
drvene građe, madraca do ostalog kućanskog otpada i bez ljudstva koje bi to izvlačilo i razvrstavalo,
dovelo je do stvaranja plinova u dubini. Pri visokim temperaturama kada pucaju razne boce, sprejevi i
sl.dolazi do zapaljenja. Kada se razgrne gornji sloj otpada, dolaskom kisika dolazi do izgaranja i
rasplamsavanja požara iz donjih slojeva. Upravo zato je dobro i neophodno proširenje deponija kako
bi se otpad odlagao na novom zemljištu. Sve općine koje su krenule u sanaciju svojih odlagališta u
istim su problemima. Najbolje bi bilo da se otocima dozvoli da rade svoje mini sortirnice. Hrvatska je
sa EU potpisala da do 2018.g. mora krenuti sa smanjenjem miješanog komunalnog otpada i sanacijom
odlagališta. Odlagalište je jedno živo tijelo i dokumentaciju i projekte bi trebalo raditi za neki duži
period jer dok pribavite sve dozvole situacija se promijeni. Šolta je ispred Splita u sanaciji.
Petar Reić ističe kako će se nastojati planirati za duži period ali ne može dalje 2025.g.jer onda
to zahtjeva nove velike površine za odlaganje, otkup zemljišta i sl.
Arsen Tonšić naglašava kako treba investirati u mehanizaciju, zbijanje otpada i ljudske
resurse. Što se tiče požara saniran je stručno i profesionalno bez ikakvog problema, za razliku od
drugih općina poput Jelse, Brača gdje je to bio strašan problem. Sve pohvale Općini Šolta što se stalno
odlazi u Zagreb, u Fond, traži sredstva i bori za sanaciju.
Predsjedatelj daje riječ Tihana Glavurtić, direktorici Komunalnog Basilija.
Tihana Glavurtić upozorava na povećanje cijene odvoza smeća koje će uslijediti i koje je
neophodno. Vozni park komunalnog poduzeća je dotrajao. Odvoz smeća funkcionira odlično, ali su
sva vozila stalno u pogonu tako da treba razmišljati o nabavi novih prije nego su se i ova otplatila.
Trenutno je mala smećara u kvaru, srećom na kraju sezone pa se to i ne primjećuje.

Renato Alajbeg naglašava potrebu oporavka otpada na otoku budući plastiku i staklo kada
dovedete do kopna ne možete prodati. U krugu 400-500 km ne može se nigdje zbrinuti pa to
predstavlja samo veliki trošak.
Vicko Kaštelanac ima potrebu naglasiti da treba utjecati na ljudsku svijest odnosno pristup
prema otpadu. To treba mijenjati jer ljudi proizvode otpad i na to mogu utjecati, a ne kada su ga se
riješili na bilo koji način onda više nije njihov problem nego Komunalnog ili Općine.
Tihana Glavurtić upoznaje prisutne da je na Otočkom saboru predloženo, te je ušlo u Zakon o
otocima, rješavanje problema zbrinjavanja otpada na otocima.
Načelnik predlaže da se napravi nekakav bilten ili brošura na ovu temu. Da se upozna
stanovništvo sa svime što se radi i što nas sve očekuje. Taj letak bi bio i edukativnog karaktera da se
ljude uputi kako postupati sa otpadom.
Ad.2.)
Predsjedatelj upoznaje vijećnike sa zahtjevom Općine Milna da katamaranska državna linija
obuhvaća i Milnu. Agencija za obalni linijski prijevoz stavila je trenutno natječaj u mirovanje dok ne
dobiju mišljenje Općine Šolta. Općina Šolta borila se za manji katamaran do 35m s kojim bi bilo
manje problema radi pristajanja te je i natječaj tome prilagođen. Predsjedatelj prepušta riječ Načelniku.
Načelnik obrazlaže da od 1.1.2018. idu nove koncesije za državne linije. Liniju do Milne imali
smo i prije, vozilo se jako malo ljudi i to je vrlo brzo propalo. Ova linija je oduvijek bila najprije za
đake, studente i radnike, a onda za sve ostale. Bitno je da oni na vrijeme stižu u školu i na posao, a to
na ovaj način postaje upitno. Nikad se ne zna da li će kasniti iz Milne, zbog nevremena produžiti u
Split bez stajanja u Rogaču, ili čak da se promijeni vozni red pa da pristaje najprije u Milnoj pa u
Rogaču. Kako je to državna linija Općina Šolta ne može puno utjecati na ishod.
Boris Gabela predlaže da se ovo ne prihvati. Nije povoljno za Šoltu, ne samo što ne znamo da
li će katamaran stizati na vrijeme nego u Rogaču ne postoji adekvatna čekaonica. Što se tiče Milne ona
je povezana sa kopnom preko luke u Supetru, imaju mnogo linija i njihovi đaci se sigurno ne voze
ovim katamaranom.
Nakon kraće rasprave u kojoj se vijećnici slažu da linija koja uključuje i Milnu nije dobra za
Šoltu, Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Jednoglasno se donosi
Odluku
o ne prihvaćanju prijedloga Općine Milna vezano uz brzobrodski prijevoz

Ad.3.)
Predsjedatelj prelazi na 3.točku i prepušta riječ Načelniku.
Načelnik obrazlaže kako se radi o koncesijama na pomorskom dobru koje odobrava Županija,
te jedan od 7 članova komisije mora biti iz Općine Šolta kada se radi o koncesijama na području ove
općine. Predlaže Tihanu Glavurtić.
Nakon kratke rasprave u kojoj je istaknuto da je član ovog stručnog tijela važan za Općinu
Šolta kako bi bili u toku sa natječajima i procedurom Zvjezdana Jelinčić predlaže Borisa Gabelu.

Boris Gabela ne prihvaća da bude član zbog privatnih poslovnih planova zbog kojih bi se
mogao naći u sukobu interesa bude li u toj komisiji.
Predsjedatelj poziva vijećnike na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se
donosi
Odluka
o prijedlogu člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru
Promjenjivim članom Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na
području Splitsko-dalmatinske županije, a za koncesije koje će se dodjeljivati na području Općine
Šolta, predlaže se imenovati Tihana Saša Glavurtić, OIB 02716167476, Put Gaja 7, Nečujam.

Predsjedatelj zaključuje sjednicu u 12:25 sati.

ZAPISNIČAR

Katja Tramontana-Domaćina
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Ante Ruić

