ZAPISNIK
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta
održane dana 26.10.2021. godine u Općinskoj vijećnici, Grohote
Sjednica je započeta u 15:32 sati.
Nazočni vijećnici: Luka Burica, Ante Blašković, Tomislav Sinovčić, Teo Tomić, Tihomir Glavurtić,
Ćiril Kalebić, Zvjezdana Jelinčić i Antonio Burica
Opravdano odsutna Rosana Prvinić
Sjednici još nazočuje Nataša Nazor Jovović - Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta
Predsjedatelj: Teo Tomić
Zapisničarka: Katja Tramontana-Domaćina
- sjednica se tonski snima
Predsjedatelj pozdravlja prisutne i prelazi na točku 1.
Ad 1.)
Predsjedatelj čita predloženi dnevni red i poziva vijećnike da daju svoje primjedbe i eventualne
dopune.
Kako primjedbi i dopuna nema, poziva na glasovanje o predloženom dnevnom redu.
Jednoglasno se usvaja
Dnevni red:
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
3. Vijećnička pitanja
4. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Šolta
5. Rješenje o imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Šolta
za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora 2022.g.
6. Ispravak greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja
Grohote - Rogač („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj. 17/21)
7. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje odlagališta komunalnog otpada “Borovik”
8. Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2021. godinu
i Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2022. godinu
9. Dječji vrtić Čarobni pianino - izvještaj o radu i godišnji plan i program
10. Razno
Ad 2.)
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća.
Ad 3.)
Općinski načelnik nije stigao na sjednicu stoga se točka preskače.
Ad 4.
Izvjestiteljica je Pročelnica JUO OŠ.
Jednoglasno se donosi
Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Šolta

Ad 5.)
Izvjestiteljica je Pročelnica JUO OŠ koja naglašava da je potrebno izabrati predstavnike stranaka za
prošireni sastav.
Predsjedatelj poziva vijećnike koji su ispred HDZ-a i SDP-a da daju prijedloge.
Zvjezdana Jelinčić ispred SDP-a predlaže Zorana Mladinova.
Ćiril Kalebić ispred HDZ-a predlaže Nikicu Buktenicu.
Predsjedatelj daje prijedloge na glasovanje.
Prijedlozi se JEDNOGLASNO prihvaćaju.
Jednoglasno se donosi
Rješenje o imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Šolta
za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora 2022.g.
Ad 6.)
Izvjestiteljica je Pročelnica JUO OŠ koja ističe kako se radi o tehničkoj pogrešci koju je Ured za
prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije uočio i zatražio ispravak.
JEDNOGLASNO se donosi
Ispravak greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Grohote - Rogač („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj. 17/21)
Ad 7.)
Izvjestitelj po ovoj točki, ovlašten od Općinskog načelnika, je dipl.ing. Željko Zlendić koji je stigao na
sjednicu u 15:42 sati.
U raspravi sudjelovao Tihomir Glavurtića koji je postavio pitanje što sa baliranim otpadom ako ga
nitko neće i može li se to zaustaviti.
Željko Zlendić pojašnjava kako se sa svime što se odvoji nema kamo, ali to je pitanje za Državu.
Odvoz je preskup, troškovi ogromni, skupa oprema, potrebno zaposliti još najmanje 2 čovjeka…
A zaustaviti se ne može jer inspekcija kontrolira. Umjesto Fonda koji bi trebao platiti odvoz sa otoka
platit će narod. Otpad se odvaja, a narodu sve postaje skuplje što nema logike.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o Odluci kojom se odlagalište komunalnog otpada Borovik daje
na upravljanje i korištenje trgovačkom društvu KOMUNALNO BASILIJA d.o.o, .
JEDNOGLASNO se donosi
Odluka o davanju na upravljanje i korištenje odlagališta komunalnog otpada “Borovik”
Željko Zlendić napušta sjednicu u 15:55 sati
Ad 8.)
Izvjestiteljica je Pročelnica JUO OŠ koja upućuje vijećnike da je 2021.g. donijeta nova Procjena
rizika i novi Plan CZ koji je objavljen na službenoj stranici Općine, no trebat će ga revidirati prema
novom popisu stanovništva jer je zadnje rađeno prema podacima iz 2011.g. sa dosta manjim brojem
stanovnika.

Ante Blašković, predsjednik Kluba vijećnika, čita pisano očitovanje po ovoj točki dnevnog reda
- prilog 1 zapisniku.
Tihomir Glavurtić naglašava kako se ti planovi samo kopiraju iz godine u godinu, ništa se ne
poduzima, nema prave osobe na čelu i ono što se ima nije za neku ozbiljnu situaciju. Te osobe moraju
živjeti na otoku.
Zvjezdana Jelinčić pita zašto su se predviđena sredstva smanjila, za 2021.god. je bilo 900.000,00 kn,
a za 2022. planirano 800.000,00 kn.
Pročelnica odgovara da to mogu mijenjati, izglasati drugačije, stavljeno je kao projekcija.
Tomislav Sinovčić smatra da bi netko trebao dati smjernice što napraviti, Načelnik ili netko drugi,
ovo je tema svakako za raspravu.
Predsjedatelj zaključuje da mu je žao što nema izvjestitelja po ovoj točki. Načelnik je predlagatelj i
nije ovlastio izvjestitelja pa tako nije zamolio Željka Zlendića da ostane i na ovoj točki, a kao načelnik
Stožera CZ mogao je dati obrazloženje.
Ćirila Kalebića zanima zakonski okvir na temelju kojeg se biraju te osobe.
Pročelnica izvješćuje da je to Zakon o sustavu Civilne zaštite i Pravilnik o sastavu i načinu rada CZ,
u kojem je navedeno koje su to osobe, uglavnom iz hitnih službi, a načelnici (gradonačelnici i župani)
imaju zakonsko pravo da imenuju Stožer CZ.
Tihomir Glavurtić smatra da čelne osobe moraju ići na izobrazbu.
Pročelnica upoznaje vijećnike da izobrazba postoji i obvezna je, te da su Općinski načelnik i načelnik
Stožera CZ prošli tu obuku.
Zvijezdana Jelinčić smatra da treba pogledati sve odluke koje je donijela Općina vezano uz CZ,
navedeno je kada su i gdje objavljene, i vidjeti što treba mijenjati
Antonia Buricu zanima do kada se moraju donijeti ove odluke.
Pročelnica izvješćuje „do kraja godine“.
Predsjedatelj, budući da Općinski načelnik određuje planove vezano za CZ, a Vijeće samo daje svoje
mišljenje, predlaže
Zaključak
Upoznati Općinskog načelnika da pripremi odgovore na pitanja i komentare sa današnje sjednice, a
donošenje Analize stanja i Plan razvoja CZ za 2022. odgađa se za narednu sjednicu.
Jednoglasno se prihvaća predloženi Zaključak.

Ad 9.)
Predsjedatelj iznosi kako se u Izvješću Čarobnog pianina 70% odnosi na sve druge njihove vrtiće,
izvješće je preopćenito. Za ovu točku ponovno nema izvjestitelja.
Zvjezdana Jelinčić pojašnjava da je to izvješće za 14 vrtića, a uvid u rad vrtića u Grohotama
nemamo. Ne zna se ništa o provjeri i praćenju kvalitete i organizacije rada, funkcioniranju zamjene
djelatnika kada je godišnji odmor ili bolovanje, o prehrani, da li su roditelji zadovoljni, da li se
surađuje sa roditeljima, kakav je zdravstveni odgoj, koliko su puta stručno pedagoška služba, psiholog,
pedagog, medicinska sestra … bili u ovom vrtiću, koliko se sredstava ulaže, osim Općine.
Luka Burica je stekao dojam da su roditelji nezadovoljni, smatra da bi ih trebalo poslušati i vidjet što
se može učiniti.
Tihomir Glavurtić predlaže okrugli stol i pozvati neke roditelje.
Ante Blašković smatra da se treba saslušati i drugu stranu, odgajatelje, ne samo roditelje.

Predsjedatelj, temeljem provedene rasprave, predlaže
Zaključak
Vijećnici Općine Šolta u raspravi su iskazali neslaganje sa ovakvim načinom sastavljanja Izvještaja
Čarobnog pianina, u kojem nema specificiranih osobitosti dječjeg vrtića na Šolti nego je isti utopljen
među svim vrtićima Čarobnog pianina, te predlažu da se dostave izvješća i planovi samo za dječji
vrtić u Grohotama.
Ćirila Kalebića interesira da li uopće imaju obvezu dati izvještaj samo za Šoltu.
Predsjedatelj smatra da ako je Općina Šolta sufinancijer onda moraju imati i obvezu dati izvješće
Općini.
Luka Burica naglašava da ako i nemaju zakonski imaju moralnu obvezu.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o predloženom Zaključku.
Zaključak usvojen JEDNOGLASNO.
Ad 10.)
Predsjedatelj otvara temu „video snimanja sjednica Vijeća i prenošenja u živo“.
O cijenama, ponudama, i načinu prenošenja izvješćuje Katja Tramontana-Domaćina.
Predsjedatelj poziva vijećnike da razmisle i izjasne se jer svi moraju potpisati izjavu o davanju
privole za snimanje. Ukoliko netko ima protiv, u ovaj projekt snimanja se ne ide.
Predsjedatelj izvješćuje vijećnike o prijedlogu Općinskog načelnika, kojeg nije prihvatio, a za točku
dnevnog reda današnje sjednice „Vijeće za koncesije“.
Nije prihvatio prijedlog jer smatra da se o tome ipak trebalo dogovarati, a ne da Načelnik da sve
članove na temelju prijava na objavljeni poziv. Cilj je donijeti odluke na temelju argumenata, a ne
broja podignutih ruku. Na slijedećoj sjednici će biti to točka dnevnog reda te poziva vijećnike da
pokušaju postići dogovor, a ne da se ponovno ništa ne izglasa.
Ante Blašković govori o radu i obvezama, točnije problemima u radu ambulante Grohote i liječnika
obiteljske medicine. Daje primjer nekih obitelji koje su imale velikih zdravstvenih problema i nisu
dobile adekvatnu pomoć. Želi znati što se može napraviti po ovom pitanju.
Predsjedatelj zaključuje kako sustav ionako ne funkcionira, te poziva vijećnike da promisle do druge
sjednice o problemima, zahtjevima i kome ih uputiti, te će se donijeti zaključak.

Predsjedatelj zaključuje sjednicu u 17:04 sati.

ZAPISNIČAR
Katja Tramontana-Domaćina

KLASA: 021-05/21-01/12
URBROJ:2181/03-01-21-2
Grohote, 26.10.2021.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Teo Tomić dipl.iur.

- prilog 1
8.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

26.10-2021god.

Točka 8. sjednice OV:Analiza stanja sustava CZ Općine Šolta za 2021god, i plan razvoja CZ Općine
Šolta za 2022.
Komentar na dokument radnog naziva “Zaključak” koji se odnosi na prIjedlog Analize stanja sustava
civilne zaštite Općine Šolta KLASA:810-01/21-02/05 URBROJ:2181/03-03-21-1 Grohote
18.listopada 2021godine, na kojem su navedene sve stavke i podstavke zakona o sustavu civilne
zaštite.
Gore navedeni dokument se daje OV na uvid i usvajanje.
Sporna je ta zadnja riječ Usvajanje.
Naime postoji odluka o Osnivanju i imenovanju Načelnika i zamjenika Načelnika i članove stožera
CZ,sa danom 15. 06-2021 god.
U članku 1. odluke o osnivanju Stožera CZ Općine Šolta kao stručno,operativno tijelo za provođenje
mjera i aktivnosti CZ u velikim nesrećama i katastrofama.
Po mom osobnom mišljenju a na svim prisutnim Vijećnicima je da razmisle dali je Stožer civilne
zaštite ono što nama treba,to jest dali Načelnik i Donačelnik ispunjavaju uvjete po članku 1. donesene
odluke.
Naime gospodin Željko Zlendić nije više Donačelnik već tehnički direktor Komunalnog Basilija te kao
takav nema ovlasti a niti odgovornost kao jedan od čelnika Općine Šolta.
Ono što je posebno važno samo je fiktivno prijavljen na Otoku, on nije stalno, bolje rečeno nije 24 sata
na Šolti.
Donačelnik ili Donačelnica gospođa Tihana Saša Glavurtić koje su njene reference, radno,možemo
kazat životno iskustvo u kriznim situacijama da bi ona zauzela poziciju i bila zamjenik Načelnika CZ.
Ako bi i zanemarili očiti nedostatak bilo kakvog iskustva u kriznim situacijama.
Ona kao i gospodin Zlendić nisu 24 sata na Otoku.
Čudi me da Načelnik nije formirao Stožer Civilne zaštite na jedan po meni jedini ispravni način.
Naime imamo Dobrovoljno vatrogasno društvo u njemu radi nekoliko vrhunskih
profesionalaca,posebno dajem naglasak na Zapovjednika Josipa Buricu koji se svojim radom dokazao
kao i svi oni koji čine DVD.
Zar ne bi bilo po logici a i po stanju stvari da Josip Burica i njegov zamjenik budu na vrhu zapovjedne
strukture, te svega onog što mu kao Načelniku CZ pripada.
Apsurdno je da jedan jako dobar profesionalac prima zapovijed od Direktorice komunalnog te
Tehničkog direktora istog.
Navesti ću samo jedan primjer uraganska bura koja je u stilu tornada puhala na samom kraju veljače
2019 god.
Gdje su bili tad gdin. Zlendić i gđa.Tihana, naravno u svom domu u Splitu.
Šolta i stalni stanovnici O. Šolte uz pomoć DVD te zaposlenika Komunalnog koje je vodio poslovođa
istog Cecić Mladen, Mjesni Odbori sa volonterima mještana su otklanjali posljedica zasigurno jednih
od najvećih udara bure u povijesti otoka Šolte.
U cijeloj ovoj priči o Stožeru CZ nedostaje još jedan važan segment Mjesni Odbori, te plan
uzbunjivanja po mjestima.
Zaključak od mene kao vijećnika OŠ da ljudi koji su izabrani kao rukovodeći kadar CZ nisu nikako
ono što Šolti treba.
Neka se i ostali članovi OV izjasne na ovu temu, i o prijedlogu usvajanja istog.
Ante Blašković
vijećnik OV Općine Šolta

