REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAŠA
Općinska načelnica
52223 Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2
Tel. +385 (0)52 880 820; Fax. +385 (0)52 874 629
e-mail: opcina-rasa@pu.t-com.hr; www.rasa.hr

KLASA: 022-05/15-01/11
URBROJ: 2144/02-01/01-15-3
Raša, 18.ožujka 2015.
Na temelju članka 40. Statuta Općine Raša, (Službene novine Općine Raša broj 4/09. i
5/13.), Općinska načelnica podnosi

Izvješće o radu Općinske načelnice
za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine

Uvodna riječ Općinske načelnice

Poštovane vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća,

Sukladno Statutu Općine Raša i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Načelnica podnosi Izvješće o svom radu dva puta godišnje Općinskom vijeću Općine Raša i
to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje od srpnja do prosinca prethodne godine i do 15.
rujna za razdoblje od siječnja do lipnja tekuće godine.
Izvješće o radu Načelnice za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine obuhvaća poslove
od lokalnog značaja koji su u djelokrugu jedinice lokalne samouprave kao i one koji su
rezultat suradnje s tijelima Županije i Državne uprave, a u cilju ostvarenja razvoja i napretka
cjelokupne lokalne zajednice.
U izvještajnom razdoblju sam nastavila sa aktivnostima iz proteklog razdoblja. U okviru
svog djelokruga, obavljala sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su
povjereni zakonom, utvrđivala prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davala
mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavala i osiguravala izvršavanje općih
akata Općinskog vijeća, te drugih akata Općinskog vijeća, upravljala nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdila prijedlog I
izmjene i dopune proračuna Općine za 2014. godinu, usmjeravala djelovanje Jedinstvenog
upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirala
njihov rad, te obavljala i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima
Vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, ostvarivala sam na brojnim sastancima i konzultacijama,
radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, kao i kroz rad
Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Redovito sam sudjelovala na svim sastancima koje je sazivao Župan Istarske županije, te
prisustvovala redovitim koordinacijama gradonačelnika Grada Labina i načelnika Općina
Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan.
Od samog početka stupanja na dužnost započela sam s intenzivnim sastancima i
razgovorima s gospodarstvenicima, udrugama i stanovništvom, koje i dalje svakodnevno
primam i koji mi se u izvještajnom razdoblju nastavljaju obraćati radi rješavanja svojih
problema, od komunalnih, prostornih do socijalnih, kulturnih, sportskih, gospodarskih i
ostalih.
Područja djelovanja realiziranih aktivnosti tijekom razdoblja srpanj - prosinac 2014.
godine odnose se na:
1. Proračun, financije i upravljanje imovinom
2. Komunalni sustav
3. Gospodarstvo i zaštita okoliša
4. Društvene djelatnosti
5. Uprava
6. Protokolarne aktivnosti

1. Proračun, financije i upravljanje imovinom
Proračunom za 2014. godinu zadržan je realan Proračun koji čuva socijalnu sigurnost
žitelja Općine Raša, kao i kontinuitet projekata važnih za razvoj općine.
Proračunom Općine Raša za 2014. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od
13.805.334,67 kn te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 15.389.068,80 kn. Planiranim
proračunom obuhvaćena su i raspoloživa sredstva viška prihoda iz prethodne godine u
iznosu od 1.583.734,13 kn.
Ukupni prihodi i primici u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 14.450.856,39 kn ili
104,68 % godišnjeg plana.
U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od
14.053.239,91 kn ili 91,32% godišnjeg plana.
Isto je rezultiralo viškom prihoda nad rashodima u visini 397.616,48 kn što uz preneseni
višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.583.734,13 kn daje konačni višak prihoda
raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 1.981.350,61 kn.
Na dan 31.12.2014. godine Općina Raša je na stanju žiro računa i na stanju blagajne
imala stanje financijskih sredstava od 2.970.226,96 kn.
Govoreći o ostvarenju proračuna za II polugodište 2014. godine, moram reći i
naglasiti da ostvareni rezultati govore o potpunoj, vrlo odgovornoj i kontinuiranoj
politici upravljanja sredstvima Proračuna. I, to s jedne strane o dobrom i realnom
planiranju na prihodovnoj strani, a s druge strane kada se govori o rashodovnoj strani
Proračuna o politici sukladnoj manirima dobrog gospodara.
U razdoblju srpanj – prosinac nastavljene su aktivnosti održavanje zgrada i drugih
objekata s ciljem unapređenja stanovanja naših mještana, kao i ulaganje u naše poslovne
prostore. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini predstavljaju početne
rashode za obnovu zgrade bivše kino dvorane u Raši, koja je u potpunosti uništena uslijed
požara u travnju 2014. godine. Početni rashodi odnose se na hitnu sanaciju krova zgrade,
koja je dopuštena od strane konzervatora sve kako bi se spriječilo daljnje uništavanje zgrade,
a ostali radovi moći će uslijediti tek nakon pripreme projektne dokumentacije u svrhu potpune
obnove i korištenja te zgrade, za što će biti potrebna i daljnja suradnja sa Konzervatorskim
uredom.
Rashodi za održavanje poslovnih objekata odnose se na ulaganja u prostore: ex Tisak,
ex Kapra, M.V. Ilirik 2/A i 2/B, Koromačno 20 - za trgovinu (poslovni prostori namijenjeni
zakupu), RKUD Rudar Raša, Zajednica Srba Raša, I novine, Vetva (pregledi i sanacije od
posljedice požara na zgradi bivše kino dvorane u Raši), zgrada općine i Društveni dom u
Koromačnu.
Rashodi na održavanje stambenih objekata odnose se na ulaganja u stanove na adresi
Most Raša 9, I. Batelića 3, Koromačno 21, M. V. Ilirik 120, Krapan 16 i 25, Istarska 25.

Također, nastavljena su ulaganja u nabavu dugotrajne imovine. Prvenstveno, nabavila se
nova računalna oprema i uvela e-komunikaciju s vijećnicima. Tako je dosadašnje printanje i
slaganje materijala za sjednice Vijeća zamijenjeno s daleko jefitinim slanjem elektroničkim
putem, gdje je jedino bilo potrebno jednokratno ulaganje u nabavku opreme-tableta za
vijećnike.
U programu Upravljanja imovinom u izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od
1.017.282,65 kn ili 69,99 % plana.

2. Komunalni sustav
Od 1. siječnja 2014. godine obavljanje komunalnih djelatnosti povjereno je Trgovačkom
društvu „1. Maj Labin“ d.o.o. Labin. Povjereni poslovi obuhvaćaju poslove održavanja
čistoće, održavanje javnih površina (zelenih površina, pješačkih staza, trgova, parkova,
dječjih igrališta, javnih prometnih površina, te dijelova javnih cesta koji prolaze kroz naselje
kada se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste), te održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu
koji se odnosi na održavanje makadamskih putova, prometne signalizacije, te površina uz
nerazvrstane ceste.

2.1. Komunalna infrastruktura
Tijekom navedenog razdoblja u okviru gradnje i održavanja komunalne infrastrukture
nastavlja se održavanje i uređenje javnih površina, čišćenje plaža i priobalja, izvršena je
planirana sanacija nerazvrstanih cesta, izvršeni su radovi na redovitom i pojačanom
održavanju javne rasvjete na području Općine Raša.
U programu Održavanja komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju izdvojili
smo iznos od 1.544.612,60 kn ili 47,90 % plana.
Izvršeni su radovi na izgradnji javne rasvjete na području Raše, Zartinja, Sv.Marine,
Viškovića i Ravni, Drenja i Sv.Marine u iznosu od 157.184,79 kn ili 50,70 % od plana.
Od komunalne opreme nabavila se i montirala oprema za dječja igrališta, obnovilo se
dječje igralište u Barbićima, a u Krapnu se izgradilo i opremilo potpuno novo dječje igralište.
Projekt javne vododopskrbe za desni dio naselj Sv.Marina, realizirao se prijenosom
kapitalne pomoći Vodovodu Labin za projektnu dokumentaciju u iznosu od 260.000,00 kn ili
100 % od plana.
Tijekom izvještajnog razdoblja se u kapitalne projekte projektiranja, uređenja i dogradnja
groblja Drenje i Sv.Lovreč sa pratećom infrastrukturom izdvojio iznos od 382.675,30 kn ili
68,68 % od plana.
U sklopu programa Projekti i izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
ostalih objekata javne namjene u izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od 865.040,09
kn ili 61,17 % plana.

2.2. Planska dokumentacija i strateški dokumenti
U izvještajnom razdoblju se nastavlja sa aktivnostima izrade I. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Raša, sukladno odluci Općinskog vijeća.
Započinju aktivnosti izrade urbanističkih planova naselja Koromačno i naselja Sv.Marina.
Nakon uvođenja novog prometnog režima u naselju Raša, nastavljaju se aktivnosti i
izrada prometnog rješenja za ostala naselja Općine Raša, odnosno za priobalje i za
unutrašnji dio Općine.
Započinju aktivnosti oko izrade Plana ukupnog razvoja Općine Raša, kao strateškog
dokumenta jedne lokalne samouprave.
Ovdje treba istaći da su započete aktivnosti na izradi idejnog rješenja sanacije i
rekonstrukcije sportskog kompleksa u Raši, te nerazvrstane ceste Brovinje-Skitača s ciljem
pripreme dokumentacije za kandidiranje na raznim natječajima strukturnih fondova.
U sklopu programa Izrada planske dokumentacije i drugih strateških dokumenata u
izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od 471.343,75 kn ili 66,18 % plana.

3. Gospodarstvo i zaštita okoliša
Značajni napori ulažu se u pokušaje oživljavanja gospodarstva na području Općine Raša.
Početkom godine održala sam razgovore s predsjednicima Uprave Luke Rijeka i Lučke
uprave Rijeka, a na temu lučke zone Bršica, odnosno, mogućnostima ulaganja u vrlo derutnu
zapuštenu radnu zonu. U izvještajnom razdoblju došlo je do posjeta Raši predsjenika Uprave
Lučke uprave Rijeka sa suradnicima, gdej su dogovorene detaljne aktivnosti ulaganja u lučki
prostor.
S ciljem oživljavanja i valoriziranje rudarske baštine, te osmišljavanja turističkog i
gospodarskog razvoja Raše, te sukladno Strategiji razvoja turizma Općine Raša, koja kao
glavni strateški cilj postavlja da Općina Raša preraste u jedinstvenu, prepoznatljivu i tržišno
konkurentnu destinaciju, nastavlja se sa aktivnostima oko rekonstrukcije s ciljem stavljanja u
funkciju potkopa Karlota.
Nastavila sam s aktivnostima i ulažem maksimum napora da se vrlo vrijedno plodno tlo u
Raškoj dolini što prije opet započne obrađivati s ciljem otvaranja radnih mjesta. Općina Raša
još je lani u prosincu, temeljem interesa potencijalnih ulagača, Agenciji za poljoprivredno
zemljište dostavila kompletnu dokumentaciju za raspisivanje natječaja za zakup.
Mnogobrojni razgovori sa odgovornim ljudima u Ministarstvu poljoprivrede, samim ministrom
poljoprivrede Tihomirom Jakovinom, generalnim direktorom Hrvatskih voda Ivicom Plišićem,
kao i ravnateljicom Agencije Blaženkom Mičević urodili su plodom. Sredinom studenog
raspisan je javni natječaj za Rašku dolinu.

Također, nastavila sam s aktivnostima oko stavljanja u funkciju pogona bivše tvornice
alatnih strojeva Prvomajska u Krapnu. U izvještajnom razdoblju vođeno je više razgovora na
tu temu sa zamjenikom ravnateljice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) Borisom
Omerzom i suradnicima. Nakon niza aktivnosti s HZZ-om, koji je vlasnik nekretnina bivše
tvornice, i od resornog ministra Miranda Mrsića zatražena je pomoć u bržem rješavanju ovog
vrlo važnog pitanja, pri čemu je ministar također obećao konkretnu podršku. Očekuje se
objava javnog natječaja za prodaju navedenih prostora.
U području gospodarstva nastavili smo pratiti sve aktivnosti i djelatnosti iz područja
poljoprivrede i ruralnog razvoja, te razvoja turizma.
U području zaštite okoliša, nastavljene su aktivnosti zbrinjavanja i gospodarenja
otpadom, kao i nastavak sufinanciranja sanacije deponije „Cere“ sukladno važećem
Sporazumu Komunalnog poduzeća 1. maj s jedinicama lokalne samouprave.
U izvještajnom razdoblju je za područje Zaštite okoliša izdvojen iznos od 349.084,70 kn
ili 64,93 % od godišnjeg plana.

4. Društvene djelatnosti
Osnovni princip prilikom donošenja Proračuna za 2014. godinu bio je zadržati postojeću
razinu potpora i kontinuirano ulagati u razvojne programe i projekte kako bi se podizala
kvaliteta života na području Općine Raša.

4.1.Zdravstvo i socijalna skrb
Općina Raša zadržala je postignutu razinu socijalne zaštite građana putem postojećih
oblika pomoći. Najviše su zaštićene osobe koje zbog nepovoljnih zdravstvenih, i socijalnih
uvjeta ne mogu same ili uz pomoć članova obitelji zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Nastavljeno je sa davanjem davanje pomoći obiteljima i kućanstvima, subvencioniranjem
prijevoza, te pomoći za troškove stanovanja našim mještanima, sa donacijama udrugama
humanitarnog karaktera, za djelatnost Crvenog križa, te na zaštitu, očuvanje i unapređenje
zdravlja.
U sklopu programa Socijalna skrb u izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od
344.501,28 kn ili 49,06 % plana.
U sklopu programa Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja u izvještajnom razdoblju
izdvojili smo iznos od 95.816,50 kn ili 51,39 % plana.

4.2. Obrazovanje
Da Općina Raša posebnu pozornost posvećuje strateškim projektima, kako u
izvještajnom razdoblju tako i u buduće, pokazuju ulaganja u najmlađe. U siječnju je, naime,
otvareno jasličko odjeljenje, uređeno u dotad neiskorištenoj sobi raškog Dječjeg vrtića
"Pjerina Verbanac". Realizacijom tog projekta riješen je jedan od krucijalnih društvenih
problema Općine Raša.
Također, nastavili smo s obnavljanjem raškog dječjeg vrtića te, sukladno planu, obnovili
stolariju u sobi koja se koristi kao spavaonica.
Nastavili smo sa sufinanciranjem produženog boravka u OŠ Ivan Batelić Raša,
sufinanciranjem dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, te sa stipendijama i školarinama.
Posebno veseli da je, zbog promjene većine dosadašnjih udžbenika, u Prvim izmjenama i
dopunama Proračuna za 2014. godinu, koje su usvojene na zadnjoj sjednici Vijeća,
donesena odluka o sufinanciranju nabavke udžbenika za sve osnovnoškolce. Izdvojilo se
50.000,00 kn i obuhvaćeno 162 učenika.
U sklopu programa Predškolski odgoj i obrazovanje u izvještajnom razdoblju izdvojili
smo iznos od 834.839,65 kn ili 50,93 % plana.

4.3. Sport
U području razvoja sporta i rekreacije nastavili smo pratiti sve aktivnosti i sportske
djelatnosti klubova i udruga. Raduje izuzetan doseg Stolnoteniskog kluba Brovinje, koji se
plasirao u Prvu hrvatsku ligu. S ciljem poboljšanja uvjeta za rad toj vrijednoj udruzi, uređen je
sanitarni čvor u Društvenom domu Koromačno, gdje stolnotenisači igraju utakmice.
U izvještajnom razdoblju je u programu Razvoj sporta i rekreacije izdvojeno 227.954,54
kn ili 49,83 % od godišnjeg plana.

4.4. Kultura i razne manifestacije
U području promicanja kulture i djelatnosti u kulturi nastavili smo pratiti sve aktivnosti i
djelatnosti, te poticali razne manifestacije i aktivnosti, kao i tradicionalne programe iz kulture.
Od važnijih događaja održana je 9. Smotra vina istočne Istre na Skitači, zatim Susret
sudionika projekta MINHER, mreže gradova koje veže rudarsko nasljeđe, koji se održao u
Labinu i Raši od 24. do 27. rujna 2014. Sudionici susreta obišli su naselje Raša, zatvoreni
rudnik ugljena, a u nekadašnjem "Cetrten obroke" prikazivali su se dokumentarni filmovi o
rudarenju.
Raša je bila jedan od domaćina programa Bijenale industrijske umjetnosti / Industrial Art
Biennial (IAB), novog festivalskog projekta Labin Art Expressa XXI (L.A.E. XXI), koji se
održao od 19. rujna do 4. listopada 2014. godine.

Početkom studenog održana je proslava Dana Općine Raša, kojoj je uz ostale goste
nazočio Župan Istarske županije Valter Flego.

U izvještajnom razdoblju je u programu Promicanja kulture izdvojeno 82.381,00 kn ili
52,31 % od plana.

4.5. Protupožarna i civilna zaštita
U području protupožarne i civilne zaštite nastavili smo pratiti sve aktivnosti i djelatnosti
Javne vatrogasne postrojbe Labin, Područne vatrogasne zajednice, Vatrogasne zajednice
Istarske županije, te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Raša. Izvršena su ulaganja za izradu
Plana zaštite od požara i procjenu ugroženosti.
U programu Protupožarne i civilne zaštite u izvještajnom razdoblju je izdvojen iznos od
591. 047,00 kn ili 55,06 % od plana.

5. Uprava
U razdoblju od srpnja do prosinca Općinska načelnica donijela je 230 akata, a izdano je 8
brojeva Službenih novina Općine Raša. Pripremljeno je i održano 6 sjednica Općinskog
vijeća Općine Raša.
Na ime naknada za rad Vijeća, članovima Odbora i Komisija u izvještajnom razdoblju
izdvojilo se 246.665,17 kn ili 50,55% od plana.

5.1. Rad Jedinstvenog upravnog odjela
Za rad Uprave se u izvještajnom razdoblju izdvojilo 1.464.042,47 kn ili 47,49 % od plana.
U izvještajnom razdoblju primljeno je 289 upravnih predmeta. Za navedeni broj predmeta
upisano je ukupno 625 akata. Zaprimljeno je:
- 44 zahtjeva za utvrđivanje visine komunalnog doprinosa; izdano je 40 rješenja
- 35 zahtjeva za utvrđivanju visine komunalne naknade; izdano je 35 rješenja
- 118 zahtjeva za utvrđivanje naknade za nezakonito izgrađenu građevinu; izdano je 83
rješenja
- 5 zahtjeva za korištenje javne površine; izdano je 5 rješenja
- 5 zahtjeva za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta; izdano je 5 rješenja
- 56 zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalnog programa; izdano je 54 rješenja
U izvještajnom razdoblju primljeno je 631 neupravnih predmeta. Za navedeni broj
predmeta upisano je ukupno 2228 akata. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 26 naknada
za novorođenčad.

5.2. Reorganizacija Jedinstvenog upravnog odjela
Sukladno Proračunu za 2014. godinu, početkom godine donesen je Plan prijma
službenika za 2014. godinu. Nakon toga je pokrenut postupak popunjavanja radnog mjesta
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, pa je nakon provedenog natječaja, Općina Raša je
u svibnju 2014. godine popunila dotad upražnjeno mjesto Pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine, koji upravlja Jedinstvenim upravnim odjelom. Time je nastala potreba revizije
dotadašnje Odluke o ustrojstvu JUO-a Općine Raša, s obzirom da je nestala potreba za
unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.
Također, važno je istaknuti da je Upravna inspekcija Ministarstva uprave RH po
provedenom nadzoru nad tijelima Općine Raša, odnosno općim aktima i unutarnjim
ustrojstvom Općine te službeničkim odnosima, u svom Zapisniku o provedenom nadzoru nad
tijelima Općine Raša (KLASA 050-02/11-01/0341; URBROJ 51-07-02/4-13-4) od 13. prosinca
2013. godine naložila Općinskom načelniku da pokrene postupak, a Općinskom vijeću da
donese Odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša
usklađenu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, što je u izvještajnom
razdoblju i učinjeno. Dalje, nalazom je naređeno usklađenje Pravilnika o unutarnjem redu,
kao i Odluke o koeficijentima.
Dakle, osim što Općina Raša nije imala usklađene napred navedene Odluke sa
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ovdje moram reći da od ukupno 9
službenika Općine, 3 službenice, dakle 1/3 zaposlenih, nisu imale položen stručni ispit, a da
je rok za polaganje ispita davno istekao. Naime, zakon je propisao da službeniku koji ne
položi državni ispit u propisanom roku, trenutno slijedi otkaz po sili zakona.
Kada se tome pridoda da Općina nije imala popunjeno radno mjesto Pročelnika,
sigurna sam da uviđate s kakvim sam se sve organizacijskim problemima suočavala.
Do kraja izvještajnog razdoblja dvije službenice su položile državni ispit, dok je jednoj
službenici izdano Rješenje o raspolaganju.
U izvještajnom razdoblju donesen je Pravilnik o unutranjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela, kojim se uređuje unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela, definiraju
radna mjesta s opisom poslova i zadaća, te broj izvršitelja, kao i stručni i drugi uvjeti za
obavljanje poslova određenog radnog mjesta.
Nakon toga je Općinsko vijeće donijelo Odluku o koeficijentima, a potom su za
svakog službenika i namještenika izdana rasporedna rješenja.

5. Protokolarne aktivnosti
Kako sam već navela na početku ovog izvještaja, od samog stupanja na dužnost
započela sam s razgovorima s gospodarstvenicima, udrugama i stanovništvom, koje i dalje
svakodnevno primam i koji mi se u izvještajnom razdoblju nastavljaju obraćati radi rješavanja
svojih problema, od komunalnih, prostornih do socijalnih, kulturnih, sportskih, gospodarskih i
ostalih.
Od protokolarnih aktivnosti spomenuti ću samo neke. To je posjeta počasnog konzula
Republike Bosne i Hercegovine u Švicarskoj sa sjedištem u Zűrichu Rustema Simitovića, koji
je odao počast svim preminulim rudarima na ulasku u nekadašnju jamu Raša.

Tu je posjeta izviđača odreda Reparto Edelweiss iz talijanskog gradića Mussolente
(pokrajina Veneto) koji su boravili u kampu Tunarica, a gdje su stigli na inicijativu supružnika
Cvetković, Srete i Kristine iz Raše, koji žive i rade u Italiji.
U kolovozu smo imali posjetu Istarskih iseljenika rodom s Labinštine, koji žive u New
Yorku, u sklopu projekta Rudarska republika Istra Inspirita obišli jamu Raša. Potom, članovia
grupe Zoro – Zabavnog orkestra raške omladine, prvog sastava s električnim gitarama u Istri,
okupili se iznova u Raši, mjestu nastanka benda, s namjerom da pripreme obilježavanje 55.
godišnjice osnivanja.
U prosincu nas je posjetio Porečko-pulski biskup, monsinjor Dražen Kutleša, povodom
blagdana sv. Barbare, zaštitnice rudara i Raše, a održan je i svečani prijem za nove
stipendiste: ugovore o stipendiranju potpisalo je 15 novih stipendista, srednjoškolaca i
studenata.

Zaključna riječ Općinske načelnice
Poštovane vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća,
podneseno Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Raša za razdoblje srpanjprosinac 2014. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnice kao izvršnog
tijela Općine.
Uz Vašu podršku, te stručnu, administrativnu i tehničku potporu općinskih službi, te u
suradnji sa svojom zamjenicom, a pri kraju izvještajnog razdoblja i s Pročelnikom JUO-a, u
okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojala sam obavljati poslove na
način koji osigurava uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba građana Općine Raša,
te odgovorno i kvalitetno ispunnjavati svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Raša
kao jedinice lokalne samouprave.
Sumirajući najvažnije aktivnosti i događaje u izvještajnom razdoblju, izdvojit ću saniranje
krova na kino dvorani, unutrašnju reorganizaciju i raspisivanje javnog natječaja za Rašku
dolinu.
Posebno me veseli što smo novom reorganizacijom jednoj službenici sistematizirali rad
na pripremi dokumentacije i natječajim za strukturne fondove. Ovdje treba istaći da su
započete aktivnosti na izradi idejnog rješenja sanacije i rekonstrukcije sportskog kompleksa u
Raši s ciljem pripreme dokumentacije za kandidiranje na raznim natječajima strukturnih
fondova.
S obzirom na zatečeno i preuzeto stanje, od početka sam počela osmišljavati i donositi
odluke koje donose napredak u svim segmentima, te predlagati odluke vijećnicama i
vijećnicima Općinskog vijeća, uvijek s ciljem svekolikog boljitka Općine Raša. Umnogome
sam se posvetila buđenju gospodarstva, sve da bi naša općina započela korisititi svoj veliki
privredni potencijal, i to od gradnje smještajnih kapaciteta na obali, za što ćemo preduvjete
osigurati izmjenama dosadašnjih nelogičnnosti u Prostornom planu uređenja, preko
vrednovanja rudnika koji želimo pretvoriti u atrakciju za cjelogodišnji turistički proizvod, do
stavljanja u funkciju poljoprivrednih površina u Raškoj dolini i bivše tvornice Prvomajska.
Iskreno vjerujem da Izvješće o mom radu u izvještajnom razdoblju svjedoči o odgovornoj
politici; o potpunoj kontroli financija, kao i o velikim naporima da vodimo Rašu u pravcu
daljnjeg razvoja.

Općinska načelnica
mr. sc.Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj.

