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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15) i 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 2015. 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 2015. 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 s 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 2015. 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 2015.
godine odnose se na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proračun, financije i upravljanje imovinom
Komunalni sustav
Gospodarstvo i zaštita okoliša
Društvene djelatnosti
Uprava
Protokolarne i ostale aktivnosti

1. Proračun, financije i upravljanje imovinom
Proračunom za 2015. godinu zadržan je realan Proračun koji čuva socijalnu sigurnost
žitelja Općine Raša, kao i kontinuitet projekata važnih za razvoj općine.
Proračunom Općine Raša za 2015. godinu planirani su prihodi i primici te rashodi i izdaci
u ukupnom iznosu od 15.368.510,00 kn.
Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od
6.873.818,87 kn ili 51,30 % godišnjeg plana od 13.387.159,39 kn.
Ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju izvršeni su u iznosu od 6.822.621,19 kn ili
44,4% godišnjeg plana od 15.368.510,00 kn.
Na dan 31.12.2015. godine Općina Raša je na stanju žiro računa i na stanju blagajne
imala stanje financijskih sredstava od 2.567.642,29 kn.
Kada govorim o ostvarenju proračuna za drugo polugodište u 2015. godini, onda
naglašavam da ostvareni rezultati govore o nastavku provođenja vrlo odgovorne i
kontinuirane politike upravljanja sredstvima Proračuna. S jedne strane radi se o
realnom planiranju na prihodovnoj strani, a s druge, rashodovne strane Proračuna, o
odgovornom i realnom pristupu raspoređivanja i potrošnje sredstava.
U razdoblju srpanj – prosinac nastavljene su aktivnosti održavanje zgrada i drugih
objekata s ciljem unapređenja stanovanja naših mještana, kao i ulaganja u poslovne prostore
u vlasništvu Općine. Održavanje zgrada i drugih objekata
obuhvaća održavanje
(građevinske, stolarske, elektro, vodoinstalaterske radove i dr.) te pričuvu za poslovne
prostore te stanove u našem vlasništvu.
Rashodi za održavanje poslovnih objekata odnose se na ulaganja u prostore: Koromačno
20 (za trgovinu), zgrada društvenog doma u Koromačnu, te zgrade u Raši - RKUD Rudar,
bivša kuglana, poslovni prostor u M. V. Ilirik 2A i 2B, zgrada Općine.
Rashodi na održavanje stambenih objekata odnose se na ulaganja u stanove na adresi
Most Raša 9, Koromačno 21, M. V. Ilirik 120 Raša te Krapan 13, 16 i 25.
U programu Upravljanja imovinom u izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od
413.127,40 kn ili 46,42 % plana.

2. Komunalni sustav
Od 1. siječnja 2014. godine obavljanje komunalnih djelatnosti povjereno je Trgovačkom
društvu „1. Maj Labin“ d.o.o. Labin. I u ovom izvještajnom razdoblju potvrdilo se da je to bila,
iako teška, vrlo dobra odluka, na dobrobit svih naših mještana, a koju građani svakim danom
sve više primjećuju.

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 uređenje priobalja, košnja,
uređenje dječjih igrališta, te nastavak radova na održavanju prometne signalizacije.
Od komunalne opreme, nabavila se i montirala oprema za dječja igrališta u Trgetu,
Barbićima, Zartinju i Ravnima.
U programu Održavanja komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju izdvojili
smo iznos od 1.559.605,54 kn ili 39,34 % plana.
Na inicijativu Općine, i to ponajprije zbog sigurnosti mještana, Hrvatske ceste su nastavile
s postavljanjem odbojne ograde uz državnu cestu prema Mostu Raši.
Također, na inicijativu Općine Lučka uprava Rijeka je sanirala udarne rupe na prometnici
u Bršici, koje su ugrožavale sigurnost prometa u lučkom području, kao i postavljanje zaštitne
ograde koja odvaja radni dio terminala i cestu, za nesmetan prolaz automobila kroz luku.
U izvještajnom razdoblju započela je izgradnja vodospreme Crni, zapremine 150 kubnih
metara, važnog elementa vodovodnog sustava za naselja Crni, Bani i Kosi, za što je
200.000,00 kn osigurano u Proračunu Općine Raša.

2.2. Planska dokumentacija i strateški dokumenti
U izvještajnom razdoblju se nastavlja sa aktivnostima izrade Prvih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Raša, sukladno odluci Općinskog vijeća.
Nastavljaju se započete aktivnosti izrade urbanističkih planova naselja Koromačno i
naselja Sv. Marina. Javno izlaganje prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Raša održano je 9. studenog 2015. godine.
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. U izvještajnom razdoblju dobivene su suglasnosti nadležnih tijela.
Nastavljaju se započete aktivnosti na izradi projektne dokumentacije sanacije i
rekonstrukcije sportskog kompleksa u Raši. Idejno rješenje za sportski kompleks
predstavljeno je na sjednici Općinskog vijeća 25. ožujka 2015. godine. U izvještajnom
razdoblju započelo se s aktivnostima i izradom glavnog projekta.

Također, aktivnosti pripreme dokumentacije za kandidiranje na natječajima strukturnih
fondova nastavljalju se za nerazvrstanu cestu Brovinje-Skitača.
Nastavljene su aktivnosti oko izrade projektne dokumentacije za obnovu nekadašnje kino
dvorane, odnosno, za izradu konzervatorske podloge.
Također, dovršena je dokumentacija za pješačko-biciklističku stazu koja spaja naselja
Koromačno i Tunaricu, te je predana radi dobivanja lokacijske dozvole.
Nastavljene su aktivnosti oko uređenja lučkog područja na Trgetu, odnosno definiranja
komunalnih vezova. Općina Raša je dala izraditi analizu prostora luke Trget uključujući i
sadašnji obuhvat lučkog područja, a s ciljem uređenja prostora za komunalne vezove,
prostora za plaže, šetnice i popratne sadržaje, te je izrađeno idejno rješenje uređenja
prostora luke Trget.
U izvještajnom razdoblju pripremljena dokumentacija za uređenje nogostupa kroz naselje
Viškovići prema Tunarici.
U sklopu programa Izrada planske dokumentacije i drugih strateških dokumenata u
izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od 192.593,75 kn ili 43,38 % plana.

3. Gospodarstvo i zaštita okoliša
Najvažniji i sigurno kapitalni projekt na kojem sam intenzivno radila u proteklom razdoblju
polučio je rezultate. Radi se o državnom poljoprivrednom zemljištu u Raškoj dolini. Za
Općinu Raša kao lokalnu zajednicu najvažnije je da se konačno stavi u funkciju plodno tlo,
kao izniman gospodarski potencijal, da se pokrene proizvodnja i da se otvore nova radna
mjesta.
Zakupci Raške doline imali su priliku predstaviti svoje planove na sjednici Općinskog
vijeća održanoj 22. listopada 2015. godine.
U području gospodarstva nastavili smo pratiti sve aktivnosti i djelatnosti iz područja
poljoprivrede i ruralnog razvoja, te razvoja turizma. Za tu je namjenu u izvještajnom razdoblju
izdvojeno 41.450,00 kn ili 33,16 % od godišnjeg plana.
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.
Općina nastavlja podržavati mnogobrojne akcije čišćenja, koje organiziraju građani i
udruge s područja općine, te akcije čišćenja i saniranja ilegalnih deponija.
U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je i odobrio
financijska sredstva za sufinanciranje projekta „Otpad - bogatstvo o kojem brinemo“, Općina
Raša se prijavila na Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih,
istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode.

Projekt se provodio u suradnji s labinskom udrugom Društvo za komuniciranje ambijenta
– Put, i to kroz radionice, prezentacije, igraonice, eko-kvizove, edukativne akcije i
promoviranje odvojenog prikupljanja otpada, mahom među osnovcima i polaznicima dječjeg
vrtića. Cilj je poboljšati kvalitetu življenja kvalitetnim pružanjem usluga zbrinjavanja otpada,
odnosno povećati postotak odvajanja korisnog otpada, a za što je preduvjet kvalitetno
informiranje i edukacija građana. Vrijednost projekta je 40 tisuća kuna, pri čemu je Fond
osigurao 40 posto, a Općina Raša ostatak sredstava.
U izvještajnom razdoblju je za područje Zaštite okoliša izdvojen iznos od 261.104,20 kn
ili 45,07 % od godišnjeg plana.

4. Društvene djelatnosti
Osnovni princip prilikom donošenja Proračuna za 2015. 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.
Novina je da smo pacijenticama s područja općine Raše omogućili da obavljaju
preventivne preglede u Ambulanti za dojku pri Domu zdravlja Labin. Općina Raša je sklopila
ugovore s grudnim kirurgom i radiologom i na taj način zadržala razinu zdravstvene skrbi za
svoje građanke.
Nastavljeno je s davanjem pomoći obiteljima i kućanstvima, subvencioniranjem prijevoza,
te pomoći za troškove stanovanja našim mještanima, s donacijama udrugama humanitarnog
karaktera, za djelatnost Crvenog križa, te izdvajanjima za zaštitu, očuvanje i unapređenje
zdravlja.
U sklopu programa Socijalna skrb u izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od
343.751,81 kn ili 46,71 % plana.
U sklopu programa Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja u izvještajnom razdoblju
izdvojili smo iznos od 94.710,66 kn ili 57,88 % plana.

4.2. Obrazovanje
Općina Raša posebnu pozornost posvećuje ulaganjima u najmlađe. Nastavili smo s
obnavljanjem raškog dječjeg vrtića.

Nastavili smo sa sufinanciranjem produženog boravka u OŠ Ivan Batelić Raša,
sufinanciranjem dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, te sa stipendijama i školarinama.
U sklopu programa Predškolski odgoj i obrazovanje u izvještajnom razdoblju izdvojili
smo iznos od 782.625,69 kn ili 46,93 % plana.

4.3. Sport
U području razvoja sporta i rekreacije nastavili smo pratiti sve aktivnosti i sportske
djelatnosti klubova i udruga.
U izvještajnom razdoblju je u programu Razvoj sporta i rekreacije izdvojeno 238.455,00
kn ili 53,11 % 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.
Spomenut ću suradnju s talijanskom udrugom "Veneziani nel Mondo", na čiju je incijativu
izrađena spomen-ploča u čast nastradalima rudarima u najvećoj rudarskoj nesreći. Ploča je
dvojezična, a izradio ju je Giulio Bornacin iz Portogruara. Svečano otkrivanje spomen-ploče
bilo je upriličeno za Dan općine.
Valja istaknuti da je izdana brošura „ZORO 1960. – 2015. – Prvi rock band u Istri“ i to u
povodu 55. godišnjice osnivanja ZORO-a (Zabavni orkestar raške omladine), prvog vokalno
instrumentalnog sastava s električnim gitarama u Istri. U publikaciji su "vječiti rockeri"
dočarali dijelić svog glazbenog djelovanja u šezdesetim godinama prošlog stoljeća.
U izvještajnom razdoblju su pojedine lokacije u Općini Raša bile mjesta koja je rock
skupina Zabranjeno pušenje odabrala za snimanje spota. Iz Zabranjenog pušenja kažu da su
se na Rašu kao lokaciju odlučili zbog njene povijesti, koja se uklapa u tematiku njihove
pjesme, ali i arhitektonske vrijednosti naselja.
U izvještajnom razdoblju je u programu Promicanja kulture izdvojeno 61.591,00 kn ili
51,76 % 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.
U programu Protupožarne i civilne zaštite u izvještajnom razdoblju je izdvojen iznos od
529.553,42 kn ili 53,06 % od plana.

5. Uprava
U razdoblju od srpnja do prosinca Općinska načelnica donijela je 182 akata, a izdano je 9
brojeva Službenih novina Općine Raša.
Pripremljeno je i održano 9 sjednica Općinskog vijeća Općine Raša. Na ime naknada za
rad Vijeća, članovima Odbora i Komisija u izvještajnom razdoblju izdvojilo se 132.450,00 kn
ili 43,71 % od plana.
U izvještajnom razdoblju primljeno je 386 upravnih predmeta. Za navedeni broj predmeta
upisano je ukupno 803 akata. Zaprimljeno je:
- 68 zahtjeva za utvrđivanje visine komunalnog doprinosa; izdano je 29 rješenja
- 111 zahtjeva za utvrđivanju visine komunalne naknade; izdano je 109 rješenja
- 153 zahtjeva za utvrđivanje naknade za nezakonito izgrađenu građevinu; izdano je
120 rješenja
- 10 zahtjeva za korištenje javne površine; izdano je 9 rješenja
- 1 zahtjev za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta; izdano je 1 rješenje
- 38 zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalnog programa; izdano je 38 rješenja
- 2 zahtjeva za koncesijska odobrenja; izdana 2 rješenja
U izvještajnom razdoblju primljeno je 479 neupravnih predmeta. Za navedeni broj
predmeta upisano je ukupno 2994 akata. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 10 naknada
za novorođenčad.
U izvještajnom razdoblju provedena je aktivnost ažuriranja podataka za obračun
komunalne naknade.
U izvještajnom razdoblju, a sukladno Zakonu o pristupu informacijama, Općina Raša je
uvela praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Objavljena su 3 poziva za
savjetovanje na web stranicama Općine, i to za nacrt Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, za
prijedlog Pravilnika o financiranju Udruga obzirom na promjenu zakonskih propisa, te za
nacrt prijedloga proračuna za 2016. godinu.
Za rad Uprave se u izvještajnom razdoblju izdvojilo 759.536,87 kn ili 45,31 % od plana.

6. Protokolarne i ostale 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 spomenut ću onu najvažniju, a to je obilježavanje Dana
Općine Raša 4. studenoga 2015. godine. Tom je prilikom priređeno otkrivanje spomen ploče u čast svim preminulim rudarima, te je otvorena izložba posvećena rudarima u loži na
Trgu republike. Općina Raša je imala čast ugostiti generalnog konzula Republike Italije u
Rijeci Paola Palminterija, te zastupnika u EU parlamentu Ivana Jakovčića.

U svečanom dijelu sjednice Općinskog vijeća upriličena je dodijela javnih priznanja našim
mladim sumještanima za izrazite doprinose u promidžbi Općine Raša, te u području sporta i
znanstveno-nastavnim područjima.

Zaključna riječ Općinske načelnice
Poštovane vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća,
podneseno polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Raša za razdoblje
srpanj - prosinac 2015. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnice kao
izvršnog tijela Općine.
Uz Vašu podršku, te stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog upravnog
odjela, te u suradnji sa svojom zamjenicom, 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 ispunjavati svoju
obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Raša kao jedinice lokalne samouprave.
Sumirajući najvažnije aktivnosti i događaje u izvještajnom razdoblju, izdvojit ću završetak
postupka natječaja za dodjelu u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u Raškoj dolini. Za
našu lokalnu zajednicu sada je najvažnije da se što prije pokrene proizvodnja i otvore radna
mjesta. Tek tada ćemo moći reći da su se isplatili svi naši napori, inicijative pri nadležnim
institucijama, oko toga da se ovaj veliki privredni potencijal stavi u funkciju.
Doprinos razvoju trebale bi biti aktivnosti na izradi prostornoplanske dokumentacije.
Prvenstveno, donošenje Prvih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša, te
dovršetak izrade urbanističkih planova uređenja za naselja Koromačno i Sv. Marina. U
izvještajnom razdoblju u tom je segmentu učinjen veliki iskorak, prvenstveno iz razloga jer je
prostornoplanska dokumentacija prvi korak za realizaciju razvojnih projekata.
Mnogo je učinjeno i u pripremi dokumentacije za kandidaturu projekata na predstojećim
natječajima za bespovratna sredstva iz fondova, i to za obnovu sportskog kompleksa u Raši,
te obnovu nerazvrstane ceste Brovinje-Skitača. Projektna dokumentacija preduvjet je za
apliciranje na natječaje.
Naglašavam da sam od početka krenula 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 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.
Iskreno vjerujem da polugodišnje Izvješće o mom radu u izvještajnom razdoblju svjedoči
o odgovornoj politici upravljanja, o kontroli financija, te i o velikim naporima da vodimo Rašu
u pravcu daljnjeg razvoja.
OPĆINSKA NAČELNICA
mr. sc.Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj., v.r.

