ZAPISNIK
sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta
održane dana 18.07.2019. u vijećnici Općine Šolta
ZAPOČETO U 09:05 SATI
NAZOČNI: Ante Ruić, Zvjezdana Jelinčić, Boris Gabela, Vicko Kaštelanac, Inga Tomić-Vrdoljak,
Branka Weber, Ćiril Kalebić, Vicko Buktenica, Vojka Tomić, Goran Tvrdić. i Tihomir Glavurtić.
SJEDNICI JOŠ NAZOČUJU: Nikola Cecić Karuzić, ing. – načelnik Općine Šolta, mr.sc.Nataša
Nazor Jovović, dipl.iur, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Željko Zlendić, dipl.ing., zamjenik
načelnika i Ivan Kuret, predstavnik tvrtke H.L. Dvorac.
ZAPISNIČAR: Welda Begović
Sjednica se tonski snima.
PREDSJEDATELJ: Ante Ruić
AD 1.) Usvajanje dnevnog reda
Predsjedatelj konstatira da su prisutni svi vijećnici, te otvara sjednicu sa prvom točkom
dnevnog reda, te čita predloženi dnevni red.
Predsjedatelj predlaže da se 13. točka dnevnog reda uvrsti u dnevni red kao 4. kako gospodin
Kuret iz tvrtke H.L. Dvorac ne bi morao čekati cijelu sjednicu.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se usvaja dnevni reda sa predloženim
dopunama tako da isti sad glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Usvajanje dnevnog reda;
Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća;
Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća;
Prijedlog H.L. Dvorca za izmjene prostorno planske dokumentacije Općine Šolta;
Odluka o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Šolta;
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
Prijedlog odluke o komunalnom redu;
Odluka o osnivanju i imenovanju općinskog povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda;
Odluka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za provedbu natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Šolta čest.zemlje 2466/70;
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Šolta;
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta;
Odluka o dodjeli javnih priznanja;
Zaključak o davanju suglasnosti o dodjeli prostora na korištenje bez naknade
KICOŠ-u;
Razno

AD 2.) Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se usvaja zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća
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AD 3.) Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća
Goran Tvrdić predlaže da se kod ovih „telefonskih“ sjednica kod glasovanja u zapisnik uvede
imenom i prezimenom koji je vijećnik glasao „ZA“, a koji „PROTIV“ neke odluke.
Predsjedatelj se slaže sa prijedlogom.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje zapisnik sa 25. sjednice uz napomenu da se ispravi na način da se
upišu točna imena i prezimena vijećnika koji su glasovali „ZA“ ili „PROTIV“.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se usvaja zapisnik sa 25. sjednice sa predloženom
izmjenom.
AD 4.) Prijedlog H.L. Dvorca za izmjene prostorno planske dokumentacije Općine Šolta;
Gospodin Ivan Kuret se zahvaljuje predsjedniku vijeća i vijećnicima što su prijedlog H.L. Dvorca
stavili na dnevni red. Upoznaje nazočne da tvrtka H.L. Dvorac postoji već 10-etak godina da broji 48
zaposlenih i još 6-7 studenata, te navodi će rado primiti svakoga mladog čovjeka koji im se obrati.
Navodi da H.L. Dvorac ima plan zapadno od dvorca na dijelu površine od 15.000m2 koja je u naravi
šuma i nije građevinsko zemljište izgraditi hotel kojem bi kapacitet bio cca 50 kreveta. Ističe da bi se
uz smještajne kapacitete koji bi bili smješteni na manjem dijelu navedenog prostora, uredio i
oplemenio i ostali dio koji je sada zapuštena i dijelom uništena borova šuma. Upoznaje nazočne da bi
prihvaćanjem ove ideje H.L. Dvorac dao nalog arhitektima da naprave jedan idejni projekt temeljem
konzervatorskog projekta kojega su isto naručili. Navodi da bi se onda napravila prezentacija
navedenog Idejnog projekta na vijeću i tek ako bi isti vijeće prihvatilo onda bi se krenulo u
usklađivanje planske dokumentacije. Navodi da će sve troškove, naravno, snositi H.L. Dvorac. Ističe
da je Maslinica posebno mjesto i da se tvrtka trudi biti dio tog mjesta i nije joj namjera da promjeni ni
dušu ni ambijent mjesta. Naglašava da tvrda H.L.Dvorac jeste strana tvrtka, ali da zapošljava mlade
domaće ljude te navodi da je u proteklih 3-4 godine rođeno deset djece zaposlenika tvrtke što, po
njemu, govori da ako mladi ljudi imaju stalno zaposlenije onda i ostaju na otoku, a realizacija
navedenog projekta upravo govori o mogućnosti dodatnog zapošljavanja.
Također ističe da razumije zabrinutost vijećnika zbog potrebnih izmjena PPU, ali da sada traži samo
da se odobri početak procesa koji će se moći kontrolirati i u svakom trenutku zaustaviti ili dodatno
razraditi ukoliko se ustanovi da nije u interesu Šolte i Maslinčana.
Načelnik iznosi da može samo reći da je nekoliko puta razgovarao sa gosp. Lademaherom, vlasnikom
dvorca, te da je došao do zaključka je isti vrlo kvalitetan investitor. Navodi da je svojedobno H.L.
Dvorac zemljište o kojem se govori platio manje budući je to zemljište na kojem nije dozvoljena
gradnja, te ističe ukoliko se Plan promijeni da će od H.L. Dvorca tražiti da novac koji je razlika
između cijene građevinskog i ne građevinskog zemljišta utroši u uređenje mjesta Maslinica.
Boris Gabela iznosi da ne bi želio da se u Maslinici ponovi Nečujam, te traži od gosp. Kureta na mu
napiše na papir kolika je predviđena izgrađenost i koji kapacitet bi bio hotela.
Ivan Kuret iznosi da bi zajedno sa dvorcem kapacitet bio cca 70 ležaja.
Ćiro Kalebić pita kolika je površina zemljišta koji bi se prenamijenio u građevinsku zonu, odnosno na
kojem bi s izmjenama PPU omogućila gradnja.
Ivan Kuret iznosi da se iz Konzervatorskog elaborat vidi što se može prenamijeniti u građevinsko
odnosno gdje bi bilo moguće graditi.
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Ćiro Kalebić zaključuje da se ne zna kolika bi to bila površina, na što Ivan Kuret odgovara da
otprilike 10% od ukupne površine parcele.
Tihomir Glavurtić iznosi da misli da sve ide krivim putem, da osobno nije protiv investicija, ali da
misli da je na vijeće trebao doći preliminarni nacrt na osnovu kojega bi onda Konzervatori mogli dati
svoje mišljenje. Ističe da nije dobro da se o investicijama u Maslinici raspravlja bez mišljenja
Maslinčana. Još jednom ističe da traži, u osobno ime i u ime Mjesnog odbora Maslinica, da se napravi
nacrt da se može točno vidjeti o čemu se radi, a prije svega vidjeti što Maslinica dobiva tom
investicijom.
Predsjedatelj iznosi da želi razjasniti dvije stvari, prvo što se tiče sastanka na kojem nije pozvan MO
Maslinica. Navodi da je isti sastanak inicirala tvrtka Urbos na inicijativu H.L. Dvorca da se u
razgovorima samo vidi da li uopće postoji mogućnost izmjena PPU Općine Šolta.
Navodi da je bio pozvan samo on i ljudi iz Urbosa te navodi da su se suglasili da se može početi sa
aktivnostima na način da se izradi Idejni projekt da se napravi analiza moguće namjene te potom
prezentacija Općini Šolta i Mjesnom odboru Maslinica.
Navodi da Odluka koju H.L. Dvorac traži da donese ovo vijeće za H.L. Dvorac znači samo jednu
sigurnost da ne ulaze u trošak bez veze, te navodi da se donošenjem ove odluke ne kreće u Izmjenu
PPU već da je ovo odluka da će se nakon predočavanja Idejnog projekta i svih ostalih projekta,
ukoliko budu zadovoljavajući, krenuti u Izmjene i dopune PPU OŠ.
Goran Tvrdić iznosi da bi trebali donijeti predloženu odluku kako bi pokazali dobru volju, a onda
nakon prezentacije Idejnog projekta definitivno odlučiti da li ćemo mijenjati plan ili ne.
Iznosi da apsolutno podržava navedenu ideju H.L. Dvorca budući smatra da je i prethodni projekt H.L.
Dvorca jedini projekt koji je zaživio na Šolti, odnosno da je dvorac u Maslinici jedan od 10 stvari koje
su dobre na Šolti. Također navodi da misli da je Mjesni odbor vrlo bitan u cijeloj stvari, te prijedlog
Borisa Gabele da mu Ivan Kuret napiše na papir koliki će biti kapacitet smatra smiješnim budući će se
sve vidjeti iz Idejnog projekta kada dođe na Vijeće.
Tihomir Glavurtić iznosi da kada dođe do toga da se glasa za investiciju da to neće odlučiti Mjesni
odbor Maslinica već svi mještani.
Nakon konstruktivne i opsežne rasprave, predsjedatelj stavlja na glasovanje prijedlog Odluke o
davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za sklapanje ugovora sa H.L. Dvorcem.
Nakon provedenog glasovanja, JEDNOGLASNO se donosi
ODLUKA
O davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za sklapanje ugovora sa H.L. Dvorcem
Predsjedatelj konstatira da je u 09:47 sjednicu napustio gosp. Ivan Kuret.
AD 5.) Odluka o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Šolta;
Predsjedatelj otvara raspravu, a Pročelnica upoznaje nazočne da se radi o VII izmjenama i dopunama
PPUOŠ, a koje se odnose na česticu zemlje na kojoj je planirana izgradnja staračkog doma. Upoznaje
nazočne da je procedura gotova i da je prije desetak dana Ministarstvo dalo suglasnost na plan.
Načelnik iznosi da je prošli mjesec bio u Ministarstvo državne imovine koje je vlasnik navedene
čestice i da je dobio potvrdu da će Ministarstvo kada dostavimo Idejni projekt izgradnje staračkog
doma i Izmjene i dopune PPU pokloniti nam navedenu parcelu.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se usvaja
ODLUKA
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O Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj
06/06, 05/10, 09/10, 2/12, 9/15, 26/15, 23/16, 3/17-pročišćeni tekst i 09/18)
AD 6.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
Predsjedatelj otvara raspravu po 6. točci dnevnog reda.
Pročelnica ukratko upoznaje nazočne sa prijedlogom odluke te ističe da je ključno da ugostiteljski
objekti mogu raditi do dva sata iza ponoći, ali muziku mogu puštati samo do 23 sata.
Goran Tvrdić iznosi da je već par puta komentirao sa Pročelnicom da se prema ovim Izmjenama i
dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti moraju poštovati odredbe važećeg Zakona o prekršajima
protiv javnog reda i mira u kojem su kazne određene u DEM. Glede navedenog pita da li je moguće da
Općina Šolta donese nekakvi podzakonski akt odnosno nekakvi zakon o javnom redu i miru.
Pročelnica odgovara da nema potrebe da mi to donesemo budući nismo nadležni za provođenje istog.
Goran Tvrdić dakle konstatira da znači mi ne možemo donijeti neku odluku kojom bi regulirali javni
red i mir.
Goran Tvrdić iznosi da kada upišete na Internet tražilicu javni red i mir Općina Šolta da izbacuje
Pravilnik o javnom redu i miru kojega je donijela Općina Šolta.
Pročelnica iznosi da je to neki stari pravilnik koji je stavljen van snage.
Predsjedatelj iznosi da ako trebamo donijeti novi pravilnik da ga onda donesemo, ali da Općinsko
vijeće nije donijelo odluku o stavljanju van snage navedenog pravilnika što znači da je Pravilnik
važeci.
Goran Tvrdić traži da uđe u zapisnik da se vidi da li je taj Pravilnik važeći ili nije.
Načelnik se slaže sa Goran Tvrdićem da Jedinstveni upravni odjel ispita da li Pravilnik važi ili ne i o
tome da izvijesti ovo Vijeće.
Tihomir Glavurtić misli da je ove odredbe iz Odluke vrlo teško kontrolirati.
Nakon konstruktivne rasprave predsjedatelj stavlja na glasovanje prijedlog Izmjena i dopuna Odluke.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se usvaja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
AD 7.) Prijedlog odluke o komunalnom redu;
Predsjedatelj otvara raspravu po 7. točci te daje riječ Pročelnici koja navodi da se odluka mijenja
budući je tako propisao novi Zakon o komunalnom gospodarstvu.
Iznosi da je ista bila na savjetovanju sa javnošću mjesec dana i da je bila jedna primjedba koja je
odbijena jer je na neki način izneseno u primjedbi već regulirano kroz ovu Odluku. Iznosi da je odluka
skoro pa ista kao prethodna, ali da je puno detaljnije regulirala ovlasti komunalnog redara i prekršajne
sankcije.
Tihomir Glavurtić iznosi primjer da je prije mjesec dana u susjedstvu imao primjer da čovjek u 6
ujutro brusi i da je onda zvao komunalnog redara koji je odgovorio da nema ovlasti da bi uredovao.
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Pročelnica iznosi da je točno rekao jer da za prekršaje iz domene javnog reda i mira u što spada buka
ovlasti ima samo Policija, dakle kod takvih slučajeva treba pozvati Policiju.
Predsjedatelj iznosi da misli da se komunalni redar trebao odazvati pozivu te da je onda prijavu
trebao proslijediti Policiji.
Tihomir Glavurtić iznosi da teško da bi komunalni redar došao ujutro u 6 sati.
Pročelnica iznosi da to onda otvara druge probleme, jer da komunalni redar ne može raditi osam sati
pa još dolaziti na intervencije ujutro, popodne u noći jer da se onda krše odredbe Zakona o radu, te da
bi Općina Šolta trebala, onda zaposliti tri komunalna redara koji bi radili u tri smjene.
Predsjedatelj iznosi da se govorilo o tome da u ljetnom periodu treba zaposliti još jednog
komunalnog redara.
Načelnik iznosi da je novo zapošljavanje veliki trošak i da se on slaže ako se smanje troškovi
autobusa i sličnog.
Tihomir Glavurtić iznosi da treba zaposliti još jednog komunalnog redara jer da posla ima „preko
glave“:
Zvjezdana Jelinčić iznosi da je ona uputila tu primjedbu o kojoj je govorila Pročelnica, ali je sada
zanima u članku. 54 stoji:…..“ako se ošteti postojeća zelena površina“ zanima je da li se to odnosi na
sve javne površine ili samo na zelene.
Pročelnica odgovara da se cijela odluka odnosi na sve javne površine bilo da su zelene ili ne.
Zvjezdana Jelinčić iznosi da bi trebalo u odluku uvrstiti i problem kada iz kamiona ispada materijal
kojeg vozi i koji se prosipa po cesti.
Pročelnica iznosi da ne treba obzirom da je to regulirano Zakonom o sigurnosti na cestama.
Zvjezdana Jelinčić iznosi i problem koji treba riješiti, a to je propisno ograđivati gradilišta a ne kako
se sada radi na način da je ograda kojom je gradilište ograđeno u pravilu opasna po prolaznike.
Pročelnica iznosi da je to u nadležnosti građevinske inspekcije.
Predsjedatelj se slaže da komunalni redar nema ovlasti, ali da može po pozivu izaći na teren te
proslijediti prijavu nadležnom tijelu.
Goran Tvrdić iznosi da je jedna od bitnih stavki u ovoj odluci ogromna uloga komunalnih redara.
Iznosi da se mnogo puta pričalo na sjednicama o komunalnom redaru i zapošljavanju još jednog.
Navodi da je zapošljavanje trošak, kako kaže Načelnik, ali da je najveći trošak kada donosimo odluke i
Pravilnike koji se ne provode jer ih fizički ne može sprovesti jedan komunalni redar. Ističe da je
poslao stotine mail-ova komunalnom redaru ali da na ni jedan nije dobio odgovor što on smatra
pokazateljem njegovog odnosa prema ljudima koji mu pišu.
Također iznosi da bi volio znati koja je po novom uloga komunalnog redara?
Pročelnica iznosi da je u Odluci sve detaljno obrazloženo koje ovlasti ima komunalni redar.
Goran Tvrdić još jednom predlaže da se počne intenzivno razmišljati o zapošljavanju jednog
komunalnog redara. Nadalje tvrdi da misli da trebamo ustrojiti to komunalno redarstvo pa makar na
početku sa dva čovjeka koji bi onda polako svojim radom promijenili i svijest ljudi pa bi bilo manje
komunalnog nereda.
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Predsjedatelj iznosi da misli da Jedinstveni upravni odjel treba krenuti u tom smjeru, Načelnik treba
promijeniti sistematizaciju i da polako ustrojimo komunalno redarstvo, napokon, kako spada.
Pročelnica iznosi da je prije nekih dva mjeseca formirana Upravna inspekcija u okviru Ureda državne
uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji za nadzor akata i navodi da su oni pismenim putem zatražili
od Općine Šolta akte o ustrojavanju Jedinstvenog upravnog odjela o sistematizaciji i slično. Navodi da
smo mi dostavili potrebno te smo od njih dobili nalaz u kojem traže od nas da u roku od tri (3) mjeseca
uskladimo akte budući su to sve akti iz 90-ih godina, a u međuvremenu su mijenjani propisi, zakoni,
mijenjali se nazivi radnih mjesta. Navodi da će ona pripremiti nove akte te u sklopu istoga pripremiti i
„teren“ za zapošljavanje komunalnog redara.
Tihomir Glavurtić iznosi da je još lani predložio da se zaposli inženjer građevine i da on bude šef
komunalnog redarstva budući da mi na terenu uglavnom imamo kuće van gabarita određenih
građevinskim dozvolama. Dalje misli da bi nama trebala i Turistička inspekcija jer se radi mnogo
prekršaja iz domene turizma i tu gubimo mnogo novaca.
Vicko Kaštelanac iznosi da u članku 29. navedenog prijedloga Odluke, između ostalog, stoji da je u
naseljenim područjima općine zabranjeno držanje životinja –kopitara, papkara i peradi.
Iznosi primjer da u Gornjem Selu postoje još u dvije familije tovari i u desetak familija kokoše.
Osobno smatra da one nikome ne smetaju i da se nitko ne buni stoga misli da je ovaj članak
prerigorozan pogotovo za mjesta u unutrašnjosti otoka.
Goran Tvrdić pita zašto se radi razlika između mjesta uz more i mjesta u unutrašnjosti otoka.
Navodi da ako izjednačujemo mjesta po boravišnoj pristojbi, po porezima zašto ih se onda ne izjednači
i po držanju domaćih životinja.
Predsjedatelj iznosi da je, po njemu, uz more jedan vid turizma i tu domaće životinje nisu poželjne,
međutim da je u selima tzv. Seoski turizam koji onda podrazumijeva između ostalog i domaće
životinje.
Tihomir Glavurtić predlaže da se tovara zaštiti, a ne da ga se istrijebi.
Predsjedatelj iznosi da stavlja na glasovanje odluku sa izmjenom gdje u tekstu piše „zelene“ površine
treba stajati „javne“ te u članku 29. Stavak 1. Mijenja se na način da sada glasi: U naseljenim
područjima Općine dozvoljeno je držati životinje – kopitare, papkare i perad. Te se dodaje stavak 2.
Članka 29. Koji sada glasi: „U naseljenim područjima naselja Maslinica, donja Krušica, Rogač,
Nečujam, Stomorska i Gornja Krušica zabranjuje se držanje životinja – kopitara, papkara i peradi za
vrijeme turističke sezone od 01.lipnja do 15. Rujna u pojasu 100 m od obalne crte.%
Nakon provedenog glasovanja sa 10 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ usvaja se
Odluka o komunalnom redu sa predloženim izmjenama i dopunama.
AD 8.) Odluka o osnivanju i imenovanju općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda;
Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ Pročelnici koja ukratko navodi da se mijenjao Zakon koji je
dao rok da se donese nova odluka.
Tihomir Glavurtić iznosi da od 11 komisija općinskog vijeća svih 11 ima predsjednika iz redova
pozicije odnosno vladajućih što smatra nenormalnim.
Misli da kako je sastav vijeća 6 pozicijskih i 5 opozicijskih vijećnika da bi takav omjer trebao biti i
kod imenovanja predsjednika komisija.
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Predsjedatelj predlaže za predsjednika Povjerenstva Tihomira Glavurtića, međutim Tihomir
Glavurtić se ne slaže.
Goran Tvrdić iznosi mišljenje da je Vicko Kaštelanac dosada, po njemu, dobro obavljao posao
predsjednika povjerenstva.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje prijedlog Povjerenstva sa izmjenom umjesto Tihomira Glavurtića
kao člana, Branka Weber.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se donosi
Odluka o osnivanju i imenovanju općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda sa predloženom izmjenom.
AD 9.) Odluka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za provedbu natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Šolta čest.zemlje 2466/70;
Predsjedatelj otvara raspravu, te daje riječ Pročelnici koja iznosi da se prije godinu dana gospođa iz
tvrtke Foto Jolanda koja je vlasnica kuće do ove parcele, putem svog odvjetnika obratila Općini Šolta
da bi kupila navedenu nekretninu koja je iza kuće i koja joj je potrebna. Navodi da su napravljene sve
pripremne radnje i da su se stekli uvjeti za raspisivanje natječaja.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se donosi
Odluka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za provedbu natječaja za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Šolta čest.zem 2466/70 K.O. Grohote
AD 10.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Šolta;
Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ Pročelnici koja iznosi da je do izmjene došlo budući je
naselje Podkamenica dobilo struju i vodu, a porez na kuće za odmor se tamo naplaćivao po nižoj tarifi
odnosno tarifi po kojoj se naplaćuje objektima koji nemaju pripadajuću infrastrukturu. Budući se sada
to izmijenilo i naselje je dobilo struju i vodu svrstano je u kategoriju koja plaća više po m2 objekta.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se usvaja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Šolta
AD 11.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta;
Načelnik iznosi da predlaže izmjenu visine naknade za novorođenčad na način da sada za drugo

dijete bude 12.000,00 kn, za četvrto 35.000,00 kn, a za peto i svako slijedeće 50.000,00 kn.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se donosi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta.
AD 12.) Odluka o dodjeli javnih priznanja
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Predsjedatelj u ime Komisije za dodjelu priznanja iznosi da su predloženi za nagradu Općine
slijedeći:
Nagrada Općine Šolta-osobna Joško Radman, skupna MNK Maslinica
Priznaje Općine Šolta, Predragu Nedeljkoviću, Miodragu Tarašić, Obitelj pok. Vicka Bezića
(meštar Vice), Zlatko Burić i Udruga Zlatna Šoltanka.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se usvaja
Odluka o dodjeli javnih priznanja
AD 13.) Zaključak o davanju suglasnosti o dodjeli prostora na korištenje bez naknade
KICOŠ-u;
Predsjedatelj otvara raspravu po 13. točci dnevnog reda te daje riječ Pročelnici koja ukratko
obrazlaže da je KICOŠ podnio zahtjev za davanje na korištenje prostora-stana u kojem je prije
boravio Paić Vlado, a u kojem je uređen ured KICOŠ-a.
Načelnik iznosi da se ne radi o cijelom stanu već o dijelu stana tj. jednoj prostoriji.
Boris Gabela iznosi da u prijedlogu zaključka o davanju suglasnosti prostora ne stoji jedna
soba nego su nabrojane prostorije i to soba, kuhinja sa blagavaonom, dnevnim boravkom,
kupaonom i hodnikom, također iznosi da je zatražio uvrštenje u dnevni red točku: Izvještaj
KICOŠ-a i prijedlog novog Statuta što je KICOŠ ovom vijeću ostao dužan podnijeti izvještaje
koji su dogovoreni na 20. Sjednici Općinskog vijeća, ali da ista nije uvrštena.
Pročelnica iznosi da u zaključku piše sve prostorije jer tako stoji u vlasničkom listu, a KICOŠ
inače koristi samo jednu prostoriju, a ostale Komunalno Basilija.
Predsjedatelj iznosi da je na 20. sjednici ravnateljica KICOŠ –a zatražila suglasnost na
Program i Izvještaj o radu u protekloj godini, te upoznala nazočne da KICOŠ ima Statut u
kojem nije imenovano Upravno vijeće, a što po Zakonu mora. Dalje je zamolila nazočne da se
prihvate navedeni izvještaji budući istječe rok u kojem iste mora predati, te je rekla da će
Statut izmijeniti i dostaviti vijeću na slijedećoj sjednici.
Iznosi da je po dobivanju zahtjeva za dopunu dnevnog reda od Borisa Gabele kontaktirao
ravnateljicu KICOŠ-a koja mu je rekla da je Statut ispravan i na snazi te ga ne treba mijenjati,
a da je za izradu Izvještaja potrebno više vremena te je se treba ranije obavijestiti kako bi isti
pripremila. Glede gore navedenog iznosi da je to razlog zašto prijedlog Borisa Gabele nije
uvrstio u dnevni red.
Pročelnica iznosi da je uvidom u Zakon ustvrdila da ne treba biti imenovano Upravno vijeće
tamo gdje je zaposlen samo jedan.
Boris Gabela iznosi da se vijeće treba uvažavati, stoga misli da je ravnateljica o ovome što
govori Predsjedatelj sama trebala izvijestiti ovo vijeće.
Goran Tvrdić predlaže da se KICOŠ-u odbije zahtjev za davanje suglasnosti o dodjeli
prostora na korištenje dok isti ne ispuni traženo sa 20. Sjednice Općinskog vijeća, te traži da
se glasuje o njegovom prijedlogu.
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Nadalje Goran Tvrdić iznosi da se na vijećnike na neki način na 20. sjednici izvršio pritisak
da se usvoje Izvještaji kako bi KICOŠ mogao normalno funkcionirati te citira iz Zapisnika sa
20. sjednice riječi Predsjedatelja iz kojih je vidljivo da je KICOŠ ovom vijeću morao dostaviti
ispravljeni i usklađeni Statut i Program kako bi se o istima raspravljalo te ih se sa mogućim
izmjenama i dopunama i usvojilo. Nadalje iznosi da je Predsjedatelj na istoj toj sjednici, a
čime se i on slaže, iznio da misli da je do ovoga došlo zbog lošeg vođenja KICOŠ-a u
proteklom periodu. Ističe da stiče dojam da KICOŠ ignorira Općinsko vijeće.
Ćiro Kalebić pita da li KICOŠ ima obvezu vijeću dostavljati polugodišnje izvještaje o radu.
Zvjezdana Jelinčić iznosi da u starom Statutu piše da su dužni dostaviti vijeću i Program i
Izvještaj.
Goran Tvrdić još jednom moli da se njegov prijedlog stavi na glasovanje.
Zvjezdana Jelinčić smatra da se ne donošenjem zaključka o davanju suglasnosti o dodjeli
prostora neće riješiti problem o kojem se govori.
Zamjenik načelnika iznosi da KICOŠ već koristi navedeni prostor, da je prostor uređen i da
u subotu dolazi namještaj za taj prostor.
Boris Gabela iznosi da se u ovoj stvari vijećnike dovelo pred gotov čin i da on osobno neće
glasati za ovaj zaključak.
Načelnik iznosi da će on osobno dogovoriti sa ravnateljicom da se traženi izvještaji pripreme
za iduću sjednicu Općinskog vijeća, a ako treba iznosi da se slaže i s tim da se KICOŠ stavi u
stanje mirovanja.
Predsjedatelj misli da nema potrebe da se KICOŠ stavi u stanje mirovanja.
Načelnik iznosi, te moli da uđe u zapisnik, da u toj istoj zgradi ima stanara koji prostor
koriste bespravno te misli da nije u redu da se jednoj općinskoj ustanovi odbije zahtjev za
dodjelu prostora dok u isto vrijeme netko prostor koristi bez ikakva prava i odobrenja.
Goran Tvrdić predlaže da zaključak glasi: da se Javnoj ustanovi KICOŠ odobri korištenje
prostora ali ne prije nego Program rada i Izvještaj o radu predoči Općinskom vijeću. Predlaže
da joj se da rok od 15 dana u kojem mora ovom vijeću dostaviti tražene materijale.
Nakon konstruktivne rasprave predsjedatelj stavlja na glasovanje prijedlog Zaključka uz
dodatak, kojeg su tražili vijećnici, točke II. Zaključka koja glasi: Temeljem ovog Zaključka
sklopiti će se Ugovor o korištenju prostora bez naknade između s jedne strane KICOŠ-a i
Općine Šolta s druge strane nakon što direktorica KICOŠ-a dostavi Izvješće o radu KICOŠ-a
općinskim vijećnicima Općine Šolta.
Goran Tvrdić inzistira da se odredi rok u kojem KICOŠ mora dostaviti tražene dokumente,
na što Predsjedatelj odgovara da je rok 15 dana.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se donosi
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Zaključak o davanju suglasnosti o dodjeli prostora na korištenje bez naknade Kulturno
informativnom centru Općine Šolta uz gore navedenu izmjenu.
AD 14.) Razno
Goran Tvrdić iznosi da ima zahtjev gosp. Marka Maretića koji je zaposlenik FINE i koji bi
otvorio poslovnicu Fine na Šolti, iznosi da je gospodin već obavio neke razgovore sa
Načelnikom u tom pravcu te da ga je zamolio da isto predoči vijećnicima.
Načelnik iznosi da je gospodin razgovarao sa njim i da mu je on rekao da je Općina Šolta
jako zainteresirana za navedeni prijedlog te iznosi da, ovim putem, poziva gospodina da mu
se ponovno obrati, budući da osobno nema kontakt telefon, kako bi krenuli u realizaciju
predloženog.
Branka Weber pita što je sa osnivanjem našeg vrtića te pita da li bi se moglo malo sanirati
zaobilaznicu u Stomorskoj preko Pelegrina kako bi se rasteretio promet makar kamiona.
Načelnik iznosi da koliko god Općina ulagala da ljudi neće da koriste taj put, te navodi da su
se tri najveće rupe na putu sanirale, a da bi put koliko toliko bio uredan potrebna je veća
sanacija.
Pročelnica iznosi da je odluku o osnivanju dječjeg vrtića poslala, po Zakonu, na Ministarstvo
prosvjete i da smo tamo negdje u veljači ili ožujku dobili od njih Rješenje i da sada v.d.
ravnateljica mora napraviti potrebne Programe rada. Iznosi da je sve to kopirala i predala
ravnateljici te joj objasnila što sve treba napraviti i da dalje ne zna što se događa.
Boris Gabela iznosi da koliko se on sjeća da je v.d. ravnateljica imenovana samo formalno da
se zadovolji taj zakonski uvjet kako bi se Odluka mogla poslati na Ministarstvo prosvjete te
da ona nije bila u obvezi napraviti navedene Programe.
Načelnik iznosi da je osobno kontaktirao ravnateljicu dječjeg vrtića Čarobni pianino gđu.
Virnu koja je rekla da se dođe kod nje i da će ona pomoći oko svih papira potrebnih za
osnivanje vrtića.
Goran Tvrdić iznosi da je prošlo puno vremena od dobivanja Rješenja od Ministarstva a da
se nije ništa napravilo.
Načelnik iznosi da je u međuvremenu ponovno razgovarao sa Gradonačelnikom Grada
Splita, gosp. Androm Krstulović Opara i s njegovom zamjenicom na temu dječjeg vrtića.
Iznosi da mu je rečeno da će se upriličiti sastanak u Poglavarstvu Grada Splita zajedno sa
ravnateljicom splitskog vrtića i da su voljni ponovno preuzeti vrtić u Grohotama ukoliko neće
imati nikakvih troškova.
Goran Tvrdić iznosi da pošto imamo osobu koju smo zadužili za koordinaciju sa dječjim
vrtićem gosp. Zvjezdanu Jelinčić da se istu uključi u navedene razgovore sa Gradom Splitom.
Zvjezdana Jelinčić iznosi da ona osobno smatra da Općina treba osnovati svoj vrtić pa makar
ga držala u stanju mirovanja.

10

Načelnik upoznaje nazočne da je trenutno u vrtiću i jaslicama upisano ukupno 40 djece, a
maksimalni kapacitet vrtića je 50, stoga smatra da će u bliskoj budućnosti trebati krenuti sa
ishođenjem građevinske dozvole za proširenje vrtića.
Također iznosi da se slaže sa Zvjezdanom Jelinčić da se Javna ustanova osnuje pa makar da je
imamo u rezervi.
Zvjezdana Jelinčić pita što je sa sjenilima za prozore u jaslicama koja su se trebala hitno
napraviti?
Načelnik iznosi da u projektu toga nije bilo te da je pokrenuo postupak nabave nekakvih
zavjesa tamne boje koje bi koštale 5.600,00 kn kao privremeno rješenje, ali zavjese ne mogu,
a prethodna ponuda za sjenila od 46.000,00 kn nije prihvatljiva. Stoga iznosi da je dogovorio
sa jednim izrađivačem da se naprave „škure“ sa južne strane zgrade. Te iznosi negodovanje
što se sve što treba napraviti kanalizira na njega.
Zvjezdana Jelinčić iznosi da nije imala namjeru ništa prebacivati na načelnika, te iznosi da
zavjese, rolete ili bilo što postavljeno iz unutrašnje strane na prozore u vrtiću ne može biti po
Zakonu.
Načelnik na kraju upoznaje nazočne da se Općinu Šolta nominiralo kao destinaciju nautičkog
turizma za nagradu Republike Hrvatske. Iznosi da se dodjela nagrada ove godine održava u
Osijeku i da imamo informaciju da smo ušli u krug od tri destinacije.
Napominje da komisija koja odabire 24.07. dolazi na Šoltu u obilazak.
Nakon konstatacije da nema više zainteresiranih za raspravu, predsjedatelj sjednicu zaključuje
u 11:51 sat.

ZAPISNIČAR
Welda Begović v.r

PREDSJEDATELJ
Ante Ruić v.r.
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