ZAPISNIK
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta
održane dana 26.02.2019. u općinskoj vijećnici u Grohotama
ZAPOČETO U 09:07 SATI
NAZOČNI: Ante Ruić, Zvjezdana Jelinčić, Boris Gabela, Vicko Kaštelanac, Inga Tomić-Vrdoljak,
Branka Weber, Ćiril Kalebić, Vojka Tomić, Tihomir Glavurtić i Goran Tvrdić.
NENAZOČAN: Vicko Buktenica-opravdano
SJEDNICI JOŠ NAZOČUJU: Nikola Cecić Karuzić, ing. – načelnik Općine Šolta, Željko Zlendić –
zamjenik načelnika i Maja Jurišić.
ZAPISNIČAR: Welda Begović
Sjednica se tonski snima.
PREDSJEDATELJ: Ante Ruić
AD 1.) Usvajanje dnevnog reda
Predsjedatelj otvara sjednicu, konstatira da je prisutno 10 vijećnika, pozdravlja sve prisutne te
predlaže dnevni red. Iznosi da se na prijedlog načelnika dodaje kao 12. točka dnevnog reda:
problematika KICOŠ-a, a 13. točka će onda biti Razno.
Upoznaje nazočne da će za 12. točku dnevnog reda sjednici pristupiti ravnateljica KICOŠ-a
koja će upoznati nazočne zbog čega je potrebno danas raspravljati o ovoj točci.
Goran Tvrdić pita odakle sada ova 12. točka dnevnog reda?
Predsjedatelj iznosi da je upoznat da ravnateljica mora do 28.02. predati neka izvješća, a da bi
to učinila neke stvari joj nedostaju te je odlučeno da se ova točka uvrsti danas u dnevni red.
Nakon konstatacije da nema više prijedloga ni primjedbi na prijedlog dnevnog reda,
predsjedatelj istoga sa navedenom izmjenom stavlja na glasovanje
Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ se donosi
slijedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se dnevni red 20. sjednice sa predloženom dopunom/izmjenom, tako da isti glasi:
01.)
02.)
03.)
04.)
05.)
06.)
07.)
08.)

Usvajanje Dnevnog reda;
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća;
Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
Odluka o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine
Šolta;
Odluka o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine
Šolta;
Odluka o osnivanju dječjeg vrtića „Ćuvita“;
Tumačenje članka 118. Prostornog plana uređenja Općine Šolta;
Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja
obale Maslinica – luke otvorene za javni promet;
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09.) Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja GrohoteRogač (III)
10.) Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Maslinica
(III)
11.) Problematika KICOŠ-a;
12.) Razno
AD 2.) Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća
Predsjedatelje otvara raspravu po drugoj točci dnevnog reda.
Tihomir Glavurtić iznosi da nije zadnji put bio do kraja sjednice, ali da vidi da kod točke o
odvozu smeća konkretno za iznajmljivače se govori o plaćanju za 5 mjeseci što smatra protuzakonitim
jer osobno on sam ima rješenje o iznajmljivanju za tri mjeseca te ne vidi zašto bi plaćao za 5 mjeseci, a
također iznosi da je sada i u medijima polemika oko toga.
Predsjedatelj iznosi da se primjedba ne odnosi na tekst zapisnika, a da ukoliko je vijeće
donijelo neku protuzakonitu odluku da će je Ured državne uprave vratiti na ponovno razmatranje.
Nakon konstatacije da nema prijedloga ni primjedbi na predloženi tekst zapisnika sa 18.
sjednice Općinskog vijeća, isti predsjedatelj stavlja na glasovanje
Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ usvaja se
Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća.
AD 3.) Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
Predsjedatelje otvara raspravu po trećoj točci dnevnog reda.
Goran Tvrdić iznosi da mu je iz „Službenog glasnika“ jasno koju smo odluku donijeli, ali da
se to iz zapisnika ne može zaključiti. Navodi da je na prethodnoj sjednici bio prijedlog da se ostavi
oslobađanje u visini volumena od 500m3, odnosno da se smanji na 300m3, a iz teksta zapisnika se ne
vidi o kojem se prijedlogu glasovalo ni koji je prijedlog usvojen.
Navodi da treba ispraviti zapisnik na način da se napiše tko je što predložio, o čemu se glasalo i koji je
prijedlog izglasan.
Nakon konstatacije da nema više prijedloga ni primjedbi na predloženi tekst zapisnika sa 19.
sjednice Općinskog vijeća, isti predsjedatelj stavlja na glasovanje sa napomenom da se temeljem
izlaganja Gorana Tvrdića ispravi predloženi tekst zapisnika.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se usvaja
Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća sa predloženom dopunom.

AD 4.) Odluka o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
Predsjedatelje otvara raspravu po četvrtoj točci dnevnog reda te iznosi da misli da se ovdje nema što
puno raspravljati već da vijeće treba razriješiti dužnosti članove vijeća.
Tihomir Glavurtić pita, hipotetski, što bi se dogodilo da npr. on ne želi dati ostavku. Navodi da
u duhu demokracije oporba bira oporbenog vijećnika u neko vijeće ili komisiju i oporba ga mora i
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razriješiti. Navodi da pozicija uvijek daje svog člana i za njega odgovara, a opozicija svog i da se jedni
drugima ne miješaju u odluke.
Predsjedatelj iznosi da će vijeće biti razriješeno ako tako bude glasalo ovo vijeće.
Nadalje iznosi da izlaganje Tihomira Glavurtića o pozicijskim i opozicijskim članovima
vijeća/komisija stoji, ali da to onda treba tako biti i napisano i u Statutu i Poslovniku što kod nas nije
slučaj.
Tihomir Glavurtić navodi da je u parlamentarnoj demokraciji to uobičajena stvar te da će
inzistirati da to uđe u Statut i Poslovnik.
Nakon provedenog glasovanja, JEDNOGLASNO se donosi

ODLUKU
o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
Članak 1.
Razrješuju se dužnosti članovi Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta :
1. Tihana Glavurtić, predsjednica, na koje je imenovana kao predstavnica Općine Šolta;
2. Branka Weber, član, na koje je imenovana kao predstavnica Općine Šolta;
3. Tihomir Glavurtić, član, na koje je imenovan kao predstavnik Općine Šolta;
4. Frane Radelja, član, na koje je imenovan kao predstavnik Upravnog odjela za turizam i
pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije;
5. Filip Marinković, član, na koje je imenovan kao predstavnik Lučke kapetanije Split.
AD 5.) Odluka o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
Predsjedatelj otvara raspravu te upoznaje nazočne da na prošloj sjednici nije bila ova točka budući se
čekalo da Lučka kapetanija i Županijski ured za pomorstvo imenuju svoje predstavnike/članove.
Navodi da se sada to dogodilo i da je kao član predstavnik Lučke kapetanije imenovana Maja Dvornik,
a kao član predstavnik županijskog Ureda za pomorstvo imenovan je Ivan Šarić, te daje riječ
načelniku.
Načelnik predlaže kao članove iz Jedinstvenog upravnog odjela Tonkicu Radeljić, a iz vijeća Borisa
Gabelu i Vojku Tomić.
Goran Tvrdić iznosi da postoji i njegov prijedlog.
Predsjedatelj iznosi da je drugi prijedlog Gorana Tvrdića koji predlaže Natašu Nazor Jovović, Tonkicu
Radeljić i Sandra Sinovčića. Navodi da je Goran Tvrdić iznio da obzirom na loša iskustava sa
prethodnim vijećem za dodjelu koncesija a i inspekcijskim nadzorom misli da bi pothitno trebalo
izabrati tri člana, a njegov prijedlog ide u smjeru da članovi budu profesionalci iz redova Jedinstvenog
upravnog odjela. Predsjedatelj čita iscrpno obrazloženje prijedloga Goran Tvrdića.
Predsjedatelj iznosi da je načelnik kao predsjednicu vijeća za dodjelu koncesija predložio Tonkicu
Radeljić, a Goran Tvrdić Natašu Nazor Jovović, ali da vijeće ne bira predsjednika već oni međusobno.
Goran Tvrdić iznosi glede biranja predsjednika vijeća za dodjelu koncesija da temeljem članka 3.
Pravilnika o radu vijeća za dodjelu koncesija predsjednika bira općinsko vijeće.
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Predsjedatelj iznosi da je njemu svejedno, ali da općinsko vijeće po Statutu ne bira predsjednika te
navodi da nikada ni za jednu komisiju ili vijeće općinsko vijeće nije biralo predsjednika.
Tihomir Glavurtić kaže da se pokazalo da nije svejedno, navodi primjer da vijeće ima 11 komisija i da
su svi predsjednici tih komisija iz pozicije što smatra nenormalnim. Misli da predsjednik ovog vijeća
mora biti opozicijski vijećnik, te navodi da po njemu Tonkica Radeljić ne može biti predsjednik
komisije obzirom da je zaposlenik općine. Te predlaže da predsjednik vijeća za dodjelu koncesijskih
odobrenja bude vijećnik oporbe.
Boris Gabela iznosi da je zakonodavac dao naputak da upravni odjel pruži svu stručnu pomoć. Navodi
da nije sklon tome da svi članovi vijeća budu iz Jedinstvenog upravnog odjela jer na kraju krajeva u
radu prethodnih vijeća za dodjelu koncesija zapinjalo je u jedinstvenom upravnom odjelu. Također
navodi da nije sklon tome da isti donose odluke, isti provode odluke te ih isti kontroliraju i nadziru.
Goran Tvrdić iznosi da je u svom prijedlogu uz prijedlog za članove predložio i kontroliranje rada od
strane predsjednika Općinskog vijeća kojega bi bilo putem mail-a, telefona ili osobno vijeće
obavještavalo o svim zahtjevima, odlukama i slično.
Vojka Tomić iznosi da bi se zahvalila načelniku na ukazanom povjerenju, te kolegi Tihomiru, ali ne
želi prihvatiti funkciju člana vijeća za dodjelu koncesija.
Goran Tvrdić iznosi da je nakon svega sada vrlo teško preuzeti odgovornost za rad vijeća za dodjelu
koncesija. Navodi da je gledajući županijski portal za pomorsko dobro utvrdio da u do sada suglasnost
na Plan upravljanja pomorskim dobrom dobile četiri općine i to Postira, Tučepi, Sutivan i Jelsa koji su
Plan predali na vrijeme u Županiju. Navodi da smo mi poslali 15.01. umjesto do 1.12. i sada ne
možemo raditi. Navodi da je uputio zahtjev za pristup informacijama sa pitanjem da li je Županija dala
suglasnost na plan, te još nije dobio odgovor.
Iznosi da je 26.02. a da mi još nemamo suglasnost na Plan.
Načelnik iznosi da je osobno Plan upravljanja dao u proceduru prije 1.12., ali da se morala proći
procedura savjetovanja sa javnošću tako da se to odužilo pa je iz Općine Plan poslan 17.01, u Županiji
ga se zaprimilo 20.01. navodi da Županija ima rok od 30 dana da da suglasnost, a ukoliko je ne da u
tom roku smatra se da su je dali.
Predsjedatelj pita načelnika da li Upravni odjel može obraditi zahtjeve za koncesijska odobrenja bez
obzira da li je došla suglasnost na Plan ili ne.
Goran Tvrdić iznosi da može samo poslati odbijenicu podnositelju zahtjeva.
Vojka Tomić ipak pristaje biti kandidat za člana vijeća za dodjelu koncesija, ali napominje da će u
slučaju bilo kakvih uočenih nepravilnosti podnijeti ostavku.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje prijedlog za vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja kojega je
predložio predlagatelj/načelnik Općine.
Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi se

ODLUKU
o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
Članak 1.
4

U Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta imenuju se:
1. Tonkica Radeljić predsjednik vijeća, kao predstavnik Općine Šolta;
2. Boris Gabela član, kao predstavnik Općine Šolta;
3. Vojka Tomić, član, kao predstavnik Općine Šolta;
4. Ivan Šarić, član, predstavnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske
županije;
5.Maja Dvornik, član, predstavnica Lučke kapetanije Split.
Članak 2.
Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća.
Vijeće je dužno donijeti poslovnik o radu u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o
osnivanju Vijeća.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja ( „Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 15 /17).
AD 6.) Odluka o osnivanju dječjeg vrtića „Čuvita“
Predsjedatelj otvara raspravu po 6. točci dnevnog reda te daje riječ Zvjezdani Jelinčić da podnese
izvještaj o stanju u vrtiću kako je dogovoreno na prošloj sjednici.
Zvjezdana iznosi da je obavila uvid u vrtić 07.01. da su bili prisutni svi djelatnici te da se zaključilo
slijedeće:
Problemi tehničke prirode:
1. Treba popraviti ulazna vrata vrtića (ravnateljica obećala riješiti)
2. Treba se izvršiti zamračivanje sobe gdje spavaju jasličari (problem će riješiti zamjenik
načelnik)
3. Treba postaviti nekakve police, te popraviti vrata od tuš kabine
4. Ogledala u sobi za jaslice se trebaju spustiti u razinu dječjih očiju
5. Ograda na balkonu se ljulja i istu treba popraviti
Ostali problemi:
1. Djelatnici su rekli da im je rečeno da se ne može prati suđe u perilici (ravnateljica rekla da
se perilica može staviti u funkciju)
2. Djelatnici imaju prigovor na nedostanu količinu sredstava za čišćenje
3. Transport hrane je u neadekvatnoj ambalaži (riješilo se na način da će hrana od prodavača
ići u centralnu kuhinju gdje će se prepakirati u adekvatnu ambalažu i poslati na Šoltu)
4. Dostava osobne i javne dokumentacije kao i dostava novca za potrebe kuhinje su u
otvorenim kovertama
5. Ponekad je bila dostavljena minimalna količina hrane
6. Rad stručne pedagoške službe i stručno osposobljavanje odgajatelja se održavalo
povremeno i djelatnice ne bi bile pravovremeno obaviještene
7. Suradnja sa roditeljima je bila kvalitetna
8. Nadalje najveći problem je istaknut komunikacija između Djelatnica, Čarobnog pianina i
Općine Šolta
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Nadalje upoznaje nazočne da je ona o ovome svemu upoznala načelnika 11.01 te da su
organizirali sastanak sa ravnateljicom koji se je realizirao 22.02. u Grohotama i kojemu je bio
prisutan i zamjenik načelnika. Na sastanku su djelatnice mogle iznijeti sve svoje probleme a
vezano uz rad 10-satnog vrtića, korištenju godišnjeg odmora i o zamjenama.
Upoznaje nazočne da je veliki problem napr. sada kada je jedna odgojiteljica na bolovanju te
preostale dvije moraju pokrivati smjene te su morali spojiti grupe u jednu a to je veliki
problem. Navodi da se u razgovoru došlo do zaključka, a što je i pedagoški standard, da se
mora zaposliti još jedna djelatnica-odgajateljica.
Zvjezdana Jelinčić iznosi da je ravnateljica dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ ponudila
svekoliku pomoć Općini u procesu osnivanja svoje Ustanove te također ponudila da kada se
osnuje Ustanova pedagoge, psihologe i ostalo potrebno osoblje bi mogli, naravno, uz
adekvatan ugovor riješiti sa njenim zaposlenicima.
Također iznosi da kuharica odlazi i da je potrebno naći novog kuhara, na što Zamjenik
načelnika iznosi da je to već dogovoreno.
Goran Tvrdić iznosi da misli da se sve odradilo kako treba jedino da sada treba vidjeti hoće li
se sve realizirati što je nabrojeno.
Goran Tvrdić iznosi da podsjeća da su svi imali ponudu koja je sastavni dio Ugovora a u kojoj
piše da se vrtić obvezuje da preuzme djelatnike u istom radnom statusu u kojem su i bili.
Vojka Tomić iznosi da je njoj jako žao što smo izašli iz sustava dječjeg vrtića Marjan, te
ponavlja da bi trebalo ponovno pokušati sa pregovorima budući misli da je ovo preveliko
opterećenje za naš Proračun.
Tihomir Glavurtić pita da li ćemo trebati zaposliti psihologa, pedagoga i druge koji su
potrebni.
Načelnik iznosi da na ovaj broj djece neće biti moguće zaposliti navedene osobe već da ćemo
sklopiti ugovor s nekim. Navodi da što se tiče ponovnog preuzimanja vrtića od strane Dječjeg
vrtića Marjan iznosi da se prije osam dana sastao sa gradonačelnikom Splita gdin. KrstulovićOparom i njegovim zamjenikom i da su mu oni obećali razgovarati sa ravnateljima dječjih
vrtića koji su u vlasništvu Grada Splita, ali da je mogućnost preuzimanja vrlo mala, a ako bi se
i otvorila svo financiranje bi bilo opet na Općini Šolta.
Goran Tvrdić iznosi da je u Planu za 2019. na stavci za predškolski odgoj 570.000 kn, i kaže
da se ne može složiti sa nekim izjavama da će se kada osnujemo ustanovu taj iznos malo
povećati. Navodi da će se taj iznos povećati znatno i da će biti blizu 1.000.000,00 kn. Misli da
ćemo za to morati iznaći sredstva pa makar ili iz EU fondova, županije ili države, a možda i
preraspodjelom troškova u samom proračunu Općine.
Načelnik iznosi da je u vezi imenovanja vd ravnatelja razgovarao sa obje odgajateljice da mu
je Sandra Cecić rekla da se ona baš ne snalazi sa papirima ali treba joj pomoći gđa Nataša
Nazor Jovović i Jedinstveni upravni odjel.
Načelnik predlaže da se dječji vrtić zove Šolta, a ne Čuvita.
Zvjezdana Jelinčić predlaže maslina, a Goran Tvrdić predlaže pčelica.
Nakon zaključenja rasprave, predsjedatelj stavlja na glasovanje prijedlog odluke kojeg je
podnio predlagatelj/načelnik Općine.
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Nakon provedenog glasovanja sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANIM“ donosi se
ODLUKA

o osnivanju Dječjeg vrtića Šolta te se kao v.d. ravnateljica imenuje Sandra Cecić.
AD 7.) Tumačenje članka 118. Prostornog plana uređenja Općine Šolta
Predsjedatelj upoznaje nazočne sa dopisom Upravnom odjelu za prostorno uređenje koji traže
tumačenje članka 118. Prostornog plana uređenja Općine Šolta. Iznosi da je Upravni odjel
naišao u tekstu na jednu kontradiktornost, a koja se odnosi na nadogradnju kuća van
građevinskog pojasa te da isti traže izvorno tumačenje.
Načelnik navodi da se ovdje radi o objektima udaljenim više od 1000 m od mora.
Nakon provedene rasprave predsjedatelj stavlja na glasovanje zaključak.
Nakon provedenog glasovanja sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ se donosi
ZAKLJUČAK
Tumačenje članka 118. PPU Općine Šolta:
Na građevinama izvan područja ograničenja (preko 1000 m od mora) dozvoljava se
izgradnja krova sa nadozidom do 1,2 m.
AD 8.Odluka o provođenju postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja obale
Maslinica – luka otvorene za javni promet
AD 9. Odluka o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Grohote-Rogač (III)
AD 10. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Maslincia (III)
Predsjedatelj iznosu da je do sada bio na snazi Detaljni plan uređenja obale Maslinica-luke
otvorene za javni promet, međutim da su sada stvari koje su se rješavale po njemu sastavni dio UPU
Maslinica stoga ga treba staviti van snage.
Iznosi da mora upoznati nazočne da prije donošenja Odluka o izradi nekog plana, jedinstveni upravni
odjel mora napraviti odluku te je proslijediti u županijski Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno
uređenje na suglasnost, nakon toga odluka može doći na usvajanje vijeću. Navodi da mi još nemamo
suglasnosti, ali da je osobno bio mišljenja da se ne treba čekati suglasnosti već da treba na vijeću o
ovome raspraviti, a onda kada se dobije suglasnost sazvati redovnu ili telefonsku sjednicu te odluke
usvojiti. Napominje da je ovo predložio kako bi se procedura ubrzala, također navodi da po proceduri
nakon usvajanja odluke o izradi, treba napraviti natječaj za izbor izvođača, napraviti prijedlog plana,
onda ga načelnik treba utvrditi, napraviti javnu raspravu, dobiti sve potrebne suglasnosti i onda
usvojiti na vijeću.
Tihomir Glavurtić iznosi da je primijetio svakakve devastacije na građevinama, bilo krovovi bilo
prozori. Navodi da predlaže preispitivanje i korigiranje odredbi za provođenje koje se odnose na
oblikovanje građevina čime se osigurava očuvanje i promicanje tradicionalne arhitekture i prostornih
posebnosti. Iznosi da su „terace“ preuzele Šoltu i da njih treba ukinuti.
Goran Tvrdić traži objašnjenje što je prometnica Glavica-Brdo-Rogač?
Ante Ruić iznosi da je to ulaz sa nove prometnice u Rogač, objašnjava da sada, kao što svi znaju,
imaju dvije ceste do Rogača, ali da će se u budućnosti donja cesta morati zatvoriti, stoga navodi da je
ovaj ulaz ustvari način da stanovnici Rogača neće morati ići preko Srednjeg Sela da bi došli do luke.
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Isto navodi da postoji spoj sa okuke kod „Makedonca“ koji treba ukinuti, jer nema svrhu, a sada zbog
toga vlasnici parcela ne mogu graditi kuće.
Dalje navodi da se pokazala potreba planiranja mogućnosti izgradnje objekta za potrebe luke tamo kod
„Kacoline kuće“ kako bi se uklonile sada postavljene montažne kućice. Također navodi da imamo
zainteresiranih za otvaranje prodavaonice u Rogaču u prostoru tzv. „doktorove kuće“, ali da je
sadašnja kvadratura kuće mala, a bez izmjena se ne može isprojektirati veća površina stoga je potrebno
na tom prostoru predvidjeti K1 zonu.
Goran Tvrdić pita, a glede ove prometnice Glavica-Brdo-Rogač, da li postoji drugo rješenje budući da
je za ovo potrebno izgraditi cca 400-500 m nove ceste?
Predsjedatelj iznosi da se radi o samo 100 m ceste.
Tihomir Glavurtić predlaže da se planira istezalište u Rogaču, na što načelnik odgovara da istezalište
postoji.
Nakon zaključene rasprave, predsjedatelj konstatira da će sazvati sjednicu kada dođu suglasnosti na
ove odluke, te će se onda provesti glasovanje.
AD. 11. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Šolta
Predsjedatelj otvara raspravu po 11. Točci dnevnog reda
Goran Tvrdić predlaže da se u članku 10. U popisu deficitarnih zanimanja doda kao četvrto: turistička
zanimanja.
Tihomir Glavurtić dopuna članka 10. Građevina i strojarstvo te da ovo ne bude fiksno nego da svaku
godinu mijenjamo deficitarna zanimanja.
Predsjedatelj iznosi da zanimanja koje je predložio Tihomir Glavurtić spadaju pod zanatska zanimanja.
Tihomir Glavurtić iznosi da on ne misli na zanate nego na fakultete navodeći da nama treba inženjer
građevine da bi ojačao komunalno redarstvo.
Boris Gabela članak 6. Da se izmjeni, a na osnovi iskustva do sada, na način da točka 3. Sada glasi: Da
učenik i jedan roditelj žive na području Općine Šolta najmanje 1 godinu neposredno prije podnošenja
molbe
Predsjedatelj iznosi da on misli da nije loša ova formulacija jer ne piše da su prijavljeni nego da žive.
Goran Tvrdić iznosi da je Gabela u pravu ali da bi on išao korak dalje da mi stipendiju dajemo učeniku
a ne roditeljima, stoga smatra da učenici trebaju biti prijavljeni, a ne roditelji.
Načelnik kaže da će ispitati po kojem će dokumentu vidjeti da dijete živi na Šolti.
Goran Tvrdić možemo li vezati učenike da idu u osnovnu školi.
Predsjedatelj iznosi da se ne stipendira učenike osnovnih škola i navodi da se to napiše u naslovu
Odluke/Pravilnika .
Ćiro Kalebić predlaže da se više boduju studenti koji studiraju tamo gdje ne mogu putovati od kuće
npr. u Zadru, Zagrebu, Rijeci i td.
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Nakon konstruktivne rasprave zaključeno je da se u prijedlogu Pravilnika o stipendiranju učenika i
studenata s područja Općine Šolta naprave slijedeće ispravke:
1. U nazivu Pravilnika dodati riječ „srednjih škola“, tako da naziv sada glasi: „Pravilnik o
stipendiranju učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Šolta“
2. U članku 6. Stavak 3. Izbaciti riječ njegovih tako da isti sada glasi:“Da učenik i jedan roditelj
ili staratelj žive na području Općine Šolta najmanje 1 godinu neposredno prije podnošenja
molbe“
3. U članku 10. Dodati točku 4. Koja glasi: „Turistička zanimanja“.
4. U članku 13. Dodati određeni broj bodova za učenike koji studiraju van Splita.
Načelnik na kraju upoznaje nazočne da je razgovarao sa gosp .Kuretom iz H.L. Dvorca koji mu je
rekao da su voljni stipendirati određeni broj učenika turističkih zanimanja kojima bi stipendija bila
cca 1.000,00 kn, a obveza u ljetnim mjesecima odraditi praksu, a na kraju školovanja bi ih i
zaposlili.
U 11:10 sjednici pristupila Marina Garbin, ravnateljica KICOŠ-a.
AD 12.)Problematika KICOŠ-a
Načelnik upoznaje nazočne da je potrebno mijenjati Statut i donijeti još neke odluke kako bi
KICOŠ mogao normalno funkcionirati, ali da će vijeće o svemu detaljno izvijestiti ravnateljica Marina
Garbin.
U 11:34 sjednicu napustio Načelnik Nikola Cecić Karuzić.
Predsjedatelj iznosi da je ova točka bila predložena u dnevni red, ali da se izbacila budući da
su materijali došli kasno. No, navodi, budući se od ravnateljice doznalo da KICOŠ mora podnijeti
izvještaj Upravnom vijeću, a njega nema, da se ipak stavilo na dnevni red kako bi se isto izabralo.
Navodi da se, po njemu, sve ovo dogodilo zbog lošeg vođenja KICOŠ-a u prethodnom razdoblju.
Tihomir Glavurtić iznosi da se na to upozoravalo, ali da je govoreno da je sve savršeno.
Zvjezdana Jeliničić navodi da je u Statutu koji je donesen u mandatu bivše ravnateljice u članku 17.
Navedeno da jednom godišnje treba podnijeti općinskom vijeću izvještaj o poslovanju centra i
realizaciji programa., te da stoji da ravnatelj kao organ upravljanja centrom uz prethodnu suglasnost
Općinskog vijeća donosi godišnji program rada. Navodi da je na ovo sve upozorila Načelnika koji je
upozorio ravnateljicu i rekao joj da treba sve ove akte usuglasiti. Međutim kako je rok za podnošenje
izvještaja kraj drugog mjeseca stoga je ovo danas na vijeću.
Ravnateljica Marina Garbin iznosi da je potrebno donijeti novi statut u kojem će biti upravno vijeće, te
navodi da se Statutom pobliže određuje rad tog upravnog vijeća, ali da se može još temeljitije i
Poslovnikom.
Marina Garbin iznosi da ima spremno izvješće o radu i plan iako je bila na porodiljnom dopustu.
Maja Jurišić iznosi da je ovo malo kompliciranija situacije jer ne može vjerovati da se ne spominje u
programu „Klaritac kulture“ s obzirom da je u izradi program u kojem je i općina partner sudioničkog
upravljanja.
Predsjedatelj predlaže da se danas usvoji Program kojeg će ravnateljica predložiti, a sve da bi mogla
normalno dalje raditi, a onda da se na slijedećoj sjednici Program izmjeni.
Zvjezdana Jelinčić iznosi da na web stranici općine ima objavljeno financijsko izvješće KICOŠ-a za
2018. Godinu, ako nekoga zanima.
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Vojka Tomić iznosi da KICOŠ prethodnih pet godina nije radio ništa.
Predsjedatelj još jednom ponavlja da je on za to da se danas usvoje ovi dokumenti kako bi ustanova
mogla dalje funkcionirati, a da se onda na nekoj od slijedećih sjednica raspravi sve vezano za KICOŠ,
dakle što isti mora raditi, kako je radio do sada i slično.
Goran Tvrdić predlaže da bude posebna sjednica samo sa temom problematika KICOŠ-a.
Predsjedatelj se slaže sa prijedlogom Gorana Tvrdića.
Marina Garbin upoznaje nazočne sa Godišnjim program i Izvješćem o poslovanju.
Nakon konstruktivne rasprave, predsjedatelj stavlja na glasovanje Godišnji program rada KICOŠ-a.
Nakon provedenog glasovanja sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi se
ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost na Izvješće o poslovanju i realizaciji Programa za 2018. Godinu Kulturno
informativnog centra Otoka Šolte.
Goran Tvrdić pita da li je u Program ušao Klaritac?
Predsjedatelj iznosi da je Marina Garbin rekla da je nitko nije po tom pitanju kontaktirao.
Marina Garbin iznosi da je ona u Program uvrstila samo ono što je financijski predviđeno.
Navodi da koliko je ona shvatila vezano za Klaritac je da je model sudioničkog upravljanja većina
toga što se događa je njihov program vezan za udruge i oni promidžbeno pokrivaju te aktivnosti, a što
se tiče modela upravljanja oni imaju svoj model upravljanja kako će funkcionirati na Domu kulture.
Maja Jurišić iznosi da je projekt otvoren 28.10., a prva edukacija se održala u 12. Mjesecu što znači da
je KICOŠ bio upoznat prije nego je napravljen plan za 2019. Godinu.
Iznosi da je činjenica da je projekt dostupan i da je Općina Šolta kao partner trebala obavijestiti
Ustanovu. Navodi da KICOŠ nije partner jer u trenutku pokretanja programa nije bilo aktivne osobe
unutar njega, ali iznosi da se komunicira već neko vrijeme što se jasno vidi iz zapisnika da se ustvari
projektom radi podloga za nastavak rada KICOŠ-a u smislu okupljanja kulture i načinu upravljanja
kulturom. Iznosi da izostanak Klaritca kulture iz Programa KICOŠA dovodi u pitanje suvislost
projekta i uopće poznavanje Općine Šolta što se radi u Projektu.
Nakon provedenog glasovanja sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ donosi se
ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost na Godišnji program rada Kulturno informativnog centra Otoka Šolte za
2019. godinu.
U 12:30 sati sjednicu napustila Marina Garbin.
AD 12.) Razno
Tihomir Glavurtić glede odgovora iz Županije u svezi njegovog pitanja sa prošle sjednice, prikazuje
nazočnima plan u kojem se vidi gdje je planirana luka, a ovo gdje su oni dobili lokacijsku dozvolu nije
planirano kao sidrište u našem Planu. Navodi da ima informaciju da su i na druga mjesta izdavali
lokacijske dozvole,a da sidrišta nisu bila u Planovima.
Tihomir Glavurtić iznosi da osobno nije protiv sidrišta, ali da je za to da naši ljudi apliciraju za ta
sidrišta a ne stranci koji novac odnose iz zemlje.
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Ćiro Kalebić iznosi da ne vjeruje da to nije planirano jer kako je onda Upravni odjel za graditeljstvo i
prostorno uređenje mogao izdati lokacijsku dozvolu.
Goran Tvrdić pita da li vijeće može zauzeti stav po ovom pitanju?
Predsjedatelj iznosi da smo mi napravili što smo mogli, dakle od mjerodavnih tražili očitovanje i
dobili ga, a ukoliko je nešto protuzakonito mi na to ne možemo utjecati.
Ćiro Kalebić iznosi da treba Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje pošalje upit na
temelju čega je izdana lokacijska dozvola s čime se slaže Predsjedatelj.
Tihomir Glavurtić iznosi da će sa Natašom Nazor Jovović kada dođe sa bolovanja vidjeti da li da
pošalje upit on kao vijećnik ili Općina.
U 12:35 sati Maja Jurišić napustila sjednicu.
Goran Tvrdić iznosi da je uputio službeniku za informiranje upit tko je u ime Općine Šolta odlučio da
kapitalni projekt bude Izgradnja obalne šetnice s javnom rasvjetom u Stomorskoj, a sve glede
potpisivanja 39 ugovora u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU o financiranju razvojnih
projekata.
Navodi da je dobio slijedeći odgovor: „Projekti se prijavljuju na natječaj sukladno izrađenoj
dokumentaciji na temelju koje je izvjesno da udovoljavamo svim uvjetima i da ćemo dobiti sredstva
na tom natječaju“.
Iznosi da nije zadovoljan sa odgovorom i pita da li netko ovdje može dati odgovor na pitanje, te
navodi da je, u svakom slučaju super što smo dobili novce za bilo što, ali ga zanima zašto je baš
izdvojen taj projekt
Predsjedatelj iznosi da je vijeće svojedobno donijelo popis kapitalnih projekata. Nadalje iznosi da je
šetnica ustvari put do kanalizacije i da smo sami morali to financirati kako bi se završio projekt
kanalizacije.
Goran Tvrdić iznosi da u Plan i program upravljanja pomorskim dobrom u izvješću gdje će se
potrošiti sredstva za 2019. godinu stoji da se za navedenu šetnicu predvidjelo 600.000,00 kn, a od
Ministarstva se dobilo 200.000,00 kn . Navodi da je ukupan iznos sredstava od pomorskog dobra
nekih 1.000.000,00 kn od čega je, kaže, više od pola ide na tu šetnicu, a misli da bi se novci trebali
utrošiti i na druga mjesta budući ima cca 60-etak korisnika pomorskog dobra.
Predsjedatelj upoznaje Gorana Tvrdića, a i ostale vijećnike, sa cijelom kronologijom događaja
vezanim za navedenu šetnicu ističući da je ta šetnica ustvari put do kanalizacijskog ispusta i da je
općina nije napravila ne bi se mogla raditi kanalizacija Stomorska također navodi da je navedena
šetnica, u budućnosti, predviđena sve do Nečujma.
Zvjezdana Jelinčić iznosi da je navedena šetnica za nju razvojni projekt, a kada se spoji sa Nečujmom
biti će fenomenalna. Nadalje ističe da je ovo predviđeno kao razvojni projekt i iz razloga što je imalo
sve potrebne dokumente da bi dobili sredstva.
Tihomir Glavuartić navodi da ga je zvala glavarica Stomorske koji imaju problem s jednim
gospodinom koji je put zasuo svojim iskopima i to nikako ne uklanja. Predlažem da Općina Šolta
uputi Komunalno Basilija da to ukloni o trošku navedenog investitora.
Zvjezdana Jelinčić nije normalno da su zasuli put, ali su se u međuvremenu izvješćuje da je na terenu
bio geodet, da su se sastali svi zainteresirani (investitor, vlasnici susjednih parcela, Mjesni odbor) te da
je rješenje na pomolu. Navodi da će biti problema u rješavanju da je potrebno napraviti i potporne
zidove, ali da će se ipak riješiti.
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Nakon konstatacije da nema više zainteresiranih za raspravu, predsjedatelj u 13:00 sati zaključuje
sjednicu
ZAPISNIČAR
Welda Begović

PREDSJEDATELJ
Ante Ruić

KLASA: 021-05/19-01/03
URBROJ:2181/03-01-19-2
Grohote, 26.02.2019.
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