Za sve koji nisu stigli pogledati uživo tiskovnu konferenciju, kompletnu snimku možete
pogledati na www.dvd-jelenje.hr
Poštovani predstavnici medija, gledatelji s malih ekrana,
Ovim putem obraćamo se javnosti uživo te mi je neizmjerno drago da vas mogu pozdraviti u
ime DVD Jelenje i u svoje osobno ime. Danas smo sazvali tiskovnu konferenciju kako bi
ukazali na nekoliko problema s kojima se susrećemo od dolaska načelnika Ervina Radetića.

Ovu konferenciju za tisak podijelili smo u tri cjeline:
1. Netočne navode načelnika Ervina Radetića u izrečene u reagiranju za Novi list dana 20.
svibnja 2016.g.
2. Nefinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
3. Požarna sezona 2016.g. na području općine Jelenje
Kao i do sada načelnik Općine Jelenje i njegovi suradnici lažu kad kažu da su izvršili uplatu
predviĎenih sredstava u zakonskom roku jer inače ne bi bilo potrebe za pozivanjem kako to
on kaže "raznih inspekcija". Inspekcije su pozivane po sili zakona. Kao što je poznato
načelnik Općine Jelenje i njegova pravna služba u više navrata oglušili su se na naše
traženje da izvrše uplatu predviĎenih sredstava u korist DVD "Ivan Zoretić Španac" Jelenje.
Dolaskom inspektora za vatrogastvo pri područnom uredu u Rijeci ustanovljeno je da
načelnik Općine Jelenje nije izvršio svoju zakonsku obvezu prema DVD-u, što u prijevodu
znači da je time ugrozio sigurnost graĎana i njihove imovine.
Rješenjem odjela za vatrogastvo područna jedinica Rijeka od 02. ožujka 2015.g. nalaže se
odgovornoj osobi u Općini Jelenje uplatu preostalog neuplaćenog djela financijskih
sredstava u iznosu od 381.147,84 kn za predprošlu godinu tj. 2014.g. s rokom izvršenja 1.
travnja 2015.g. Dokumenti ga demantiraju u njegovoj takozvanoj istini.

Za 2015.g. uplatio je sredstva u visini 256.863,30kn. Ali kad? zadnjeg dana u godini tj.
31.12.2015.g. u popodnevnim satima. Toliko koliko on brine o zaštiti od požara u našoj
Općini. Činjenice dokazuju da smo čitavu godinu morali se snalaziti kako bi mogli pružiti
sigurnost našim graĎanima. U prijevodu DVD Jelenje je radilo posao načelnika za kojeg je
on debelo plaćen, a ne odraĎuje. To dokazuju i statistički podaci za 2014.g. u kojoj smo
imali 66 intervencija, a isti trend nastavio se i u 2015.g.

Zbog neispunjavanja zakonom predviĎenih obveza DVD Jelenje je gotovo pokrenulo ovršni
postupak kod Fine Rijeka s odvjetničkim timom. Tu smo primijetili inat načelnika prema
tako važnoj službi kao što je vatrogastvo. U 30 godina aktivnog bavljenja vatrogastvom
obišao sam puno gradova i općina u našoj županiji pa i šire te nisam naišao na nešto slično
ovom što vlada u našoj Općini.
Drugi gorući problem je bio nepotvrĎivanje zapovjednika kojeg je imenovala skupština
DVD-a dana 27. prosinca 2013.g., a 31. prosinca 2013.g. dat je zahtjev načelniku općine za
potvrĎivanjem.
Naš zapovjednik Marino Reljac potvrĎen je tek dana 8. siječnja 2015.g. nakon izrečenog
rješenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje - odjel inspekcije za vatrogastvo područna
jedinica Rijeka.
PotvrĎivanje zapovjednika u našoj općini je trajalo više od godinu dana. Ponovno zbog inata
i ne provoĎenja zakona. Još jednom dokazujemo da pravna služba u Općini Jelenje nema
potrebito znanje za obavljanje iste službe. Jer u protivnom ne bi se doveli u takvu situaciju.
Mogao bih nabrajati bezbroj prepiski koje smo imali od 2013.g. na ovamo, ja tom neznanju
ne vidim kraja. Činjenice govore da je Vatrogasno društvo udaljeno 300-tinjak metara od
sjedišta Općine Jelenje, a dopisivali smo se preporučenom poštom kao da smo u nekom
drugom gradu. Od samog početka vidljivo je bilo da načelnik Općine Jelenje Ervin Radetić
ima rĎavu namjeru i smjerao je od samog početka kako dokazati i prokazati vatrogasce
nesposobnima. No unatoč njegovom nesebičnom zalaganju Vatrogasci Jelenje odradili su
zakonom sve predviĎene obveze prema našim graĎanima što će činiti i ubuduće. Svaki naš
uspjeh, načelnik je doživio kao svoj neuspjeh i ostao dosljedan do kraja. Tako da
dobrovoljno vatrogasno društvo nije imalo za potrebu pozvati ga na svečanost 40. godine
organiziranog vatrogastva na području općine Jelenje. Treba napomenuti da su tom prilikom
bili pozvani ugledni gosti i prijatelji. Nismo se htjeli dovesti u neugodnu situaciju jer je
poznato da je načelnik Općine Jelenje sklon nasilju i fizički napada svoje sumještane. Kakvu
bi poruku time poslali da je bio na sjednici? Da podržavamo nasilje?
Dana 2. lipnja. 2015.g. Načelnik Općine Jelenje zatražio da njegovu obvezu plan motrenja,
čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i graĎevina za koje prijeti povećana opasnost od

nastajanja i širenja požara za područje općine Jelenje, a donesena odlukom Vlade RH s
primjenom 1. lipnja 2015.g. prebaci na DVD Jelenje. Vatrogasci Jelenje nisu htjeli preuzeti
odgovornost jer je načelnik osim što je antidatirao dokument nije niti predvidio u
financijskom planu način na koji će on to iz realizirati. Pogledavši proračun Općine Jelenje i
vidjevši antidatirani dokument DVD Jelenje je ustanovilo da se načelnik ponaša amaterski i
time želi dovest vatrogasno društvo u nezgodnu situaciju. Kako mi nismo u obvezi
izvršavanja zadataka od strane načelnika Općine Jelenje donijeli smo odluku da 2015.g.
DVD Jelenje neće za Općinu odraĎivati požarnu sezonu. Sama činjenica ukazuje da
načelnik nije htio da DVD Jelenje vrši plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora
i graĎevina, jer je znano da takav ozbiljan posao se dogovara minimalno mjesec dana ranije,
a nikako ulaskom u požarnu sezonu. Toliko kako u našoj Općini odgovorna osoba tj.
načelnik odraĎuje poslove koje mu je naložila Vlada Republike Hrvatske.
Planom i procjenom ugroženosti od požara za općinu Jelenje predviĎeno je da Javna
vatrogasna postrojba Grada Rijeke aktivno učestvuje na svim intervencijama na području
općine Jelenje. Općina Jelenje ne želi sufinancirat obvezu koja je proizašla iz plana zaštite
od požara. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke gosp. Hinko Mance u više
navrata zatražio je očitovanje Općine Jelenje tj. načelnika Ervina Radetića kao odgovorne
osobe u Općini Jelenje. Zadnji sastanak dogovoren od strane Javne vatrogasne postrojbe
trebao se dogoditi dana 31. svibnja 2016.g. ali kao i uvijek načelnik je imao preča posla od
gorućeg problema. Nefinanciranje Javne postrojbe traje od 2015.g. i polovica 2016.g.
TakoĎer do današnjeg dana nije uplatio niti jednu kunu DVD Jelenje za 2016.g.
Kao i svake godine DVD imat će redovita dežurstva kako bi se naši graĎani i njihova
imovina bila sigurna od zaštite od požara i drugih nepogoda. U ovoj požarnoj sezoni
uvodimo i novo vatrogasno vozilo Unimog U218 kapaciteta 2 500 L sa svom potrebitom
opremom za gašenje šumskih požara. Napominjemo da ćemo i nadalje imati dobru suradnju
s našom susjednom Općinom Čavle jer DVD Jelenje i Čavle čine IX. požarno područje te
stoga zajednički djelujemo.
Napominjemo da s 1.6. 2016. počinje provedba odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani
loženja na otvorenom prostoru. Nadam se kao i do sada da ćemo imati dobru suradnju s
vama mještanima.
Drage graĎanke i graĎani općine Jelenje nadamo se da ćete prepoznati gorući problem koji

ovakvim vodstvom narušava sigurnost graĎana naše općine.
Zahvaljujem Vama medijima koji ste sve ovo vrijeme neovisno i pravovremeno izvještavali
o problemima u našoj zajednici.
Za sve koji nisu stigli pogledati uživo tiskovnu konferenciju, kompletnu snimku možete
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