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Na temelju članka 40. Statuta Općine Raša, (Službene novine Općine Raša broj 4/09., 5/13. i
4/18.), Općinska načelnica podnosi

Izvješće o radu Općinske načelnice
za razdoblje srpanj – prosinac 2018. 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 2018. 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, 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 načelnice, kao i kroz rad
Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Redovito sudjelujem na sastancima koje saziva Župan Istarske županije. Prisustvujem
redovitim koordinacijama gradonačelnika Grada Labina s načelnicima općina Raša, Sv.
Nedelja, Kršan i Pićan. Sudjelujem u radu Udruge Općina RH, članica sam Upravnog odbora
i obnašam funkciju potpredsjednice Udruge Općina RH.
Intenzivno sam uključena u razgovore s gospodarstvenicima, udrugama i stanovništvom,
koji mi se obraćaju radi rješavanja svojih problema, od komunalnih, prostornih do socijalnih,
kulturnih, sportskih, gospodarskih i ostalih.
Područja djelovanja provedenih i realiziranih aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja
srpanj - prosinac 2018. godine odnose se na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proračun, financije i upravljanje imovinom
Komunalni sustav
Gospodarstvo i zaštita okoliša
Društvene djelatnosti
Uprava
Tekuća problematika

1. Proračun, financije i upravljanje imovinom
Proračunom za 2018. godinu zadržan je realan Proračun koji čuva socijalnu sigurnost
žitelja Općine Raša, kao i kontinuitet projekata važnih za razvoj Općine.
Proračunom Općine Raša za 2018. godinu planirani su prihodi i primici, te rashodi i izdaci
u ukupnom iznosu od 17.125.149,50 kn, što uključuje raspoloživa sredstva viška prihoda iz
prethodne godine u iznosu od 780.151,57 kn.
Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od
8.512.929,11 kn ili 52,1 % godišnjeg plana.
Na iznos ostvarenih prihoda utjecaj ima donacija od 1 mil kn od strane Lučke uprave
Rijeka na ime pomoći Općini Raša za sanaciju šteta u naselju Trget, koja je nastala nakon
ekološkog incidenta – izlijevanja mazuta s broda usidrenog u luci Bršica.
U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 7.199.174,95
kn ili 42,0 % godišnjeg plana.
Na dan 31. prosinca 2018. godine Općina Raša je na stanju žiro računa i na stanju
blagajne imala stanje financijskih sredstava od 4.104.037,60 kn.
Općina Raša nije kreditno zadužena i nije davala jamstva.
U programu Upravljanja imovinom u izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od
978.358,99 kn.
U dijelu imovine, važno je naglasiti da su 2018. godinu obilježile dvije kapitalne odluke
Vlade RH o darovanju zemljišta.
Prvom, početkom godine, darovano je zemljište za proširenje groblja na Skitači.
Drugom, sredinom rujna, darovano je zemljište nekadašnjeg kamenoloma Karlota. Ideja
je posjetiteljima približiti svijet rudara uz podzemne avanture, a kroz multimedijalni centar
izgraditi muzeje rudarstva i europskih totalitarizama, čime bi se dobio jedinstveni sadržaj u
RH, a time i ponudio cjelogodišnji turistički proizvod.

2. Komunalni sustav
Povjereni poslovi obuhvaćaju poslove održavanja čistoće, održavanje javnih površina
(zelenih površina, pješačkih staza, trgova, parkova, dječjih igrališta, javnih prometnih
površina i sl.), te održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na održavanje
makadamskih putova, prometne signalizacije, kao i površina uz nerazvrstane ceste.

2.1. Komunalna infrastruktura
U programu Održavanja komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju izdvojili
smo iznos od 1.128.201,02 kn.

Tijekom navedenog razdoblja izvodile su se aktivnosti u okviru gradnje i održavanja
komunalne infrastrukture sukladno Planu i programu održavanja - održavanje i uređenje
javnih površina, čišćenje plaža i uređenje priobalja, košnja, uređenje dječjih igrališta, dovoza
vode kućanstvima. Dovršeni su radovi na izgradnji javne rasvjete u naselju Kunj.
U prvom polugodištu je dovršena izgradnja mrtvačnice i proširenje groblja u Sv. Lovreču,
tako da su u ovom izvještajnom razdoblju izdvojena dodatna sredstva od 180.605,91 kn za
zaključenje financijske situacije prema komunalnom poduzeću „1.Maj d.o.o. Labin“. Ukupna
ulaganja Općine iznose 1,5 mil kn, što uključuje uređivanje imovinsko – pravnih poslova, te
izgradnja obližnjeg parkirališta.
U izvještajnom razdoblju u naselju Sv. Bartul dovršena je izgradnja kolektorske mreže
sustava odvodnje. Investicija Istarskog vodozaštitnog sustava (IVS) d.o.o. Buzet vrijedna je
5,4 milijuna kuna, a u cijelosti se financirala bespovratnim sredstvima Fonda za ruralni
razvoj.
Veliko kapitalno ulaganje koje je započeto u izvještajnom razdoblju je početak
energetske obnovu osnovne škole. U preraspodjelu i adaptaciju prostora, uvjete za osobe s
invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, te uređenje okoliša uložit će se više oko 9,3
milijuna kuna. Općina je dosad uložila 800.000,00 kn, Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja odobrilo je sufinanciranje od 1,2 milijuna kuna, a Županija će preostali dio sredstava
osigurati iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, te
iz Proračuna IŽ.
Nastavljaju se sastanci projektnog tima za projekt Sustava odvodnje otpadnih voda za
aglomeraciju Labin-Raša-Rabac, na kojima sudjelujem kao predstavnica Općine Raša.
Važno je naglasiti da je elementarna nepogoda koja se dogodila početkom veljače 2019.
godine još jednom pokazala koliko je ranjiva i osjetljiva Raška dolina. I da se pokazalo koliko
je bilo pogrešnom inzistiranje na Bršici kao lokaciji za zajednički pročistač, kao što se
pokazalo koliko su i Raško vijeće i Općinska načelnica bili u pravu kad su inzistirali na
promjeni lokacije, jer je područje gdje se nalazi bivša TE Vlaška ostalo izvan dosega vode.

2.2. Planska dokumentacija i drugi strateški dokumenti
U sklopu programa Izrada planske dokumentacije i drugih strateških dokumenata u
izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od 87.600,00 kn.
U izvještajnom razdoblju nastavljaju se aktivnosti na prostorno-planskoj dokumentaciji na
izradi II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša. Postupak oko
urbanističkog plana naselja Trget priveden je kraju donošenjem odluke o prihvaćanju na
sjednici Općinskog vijeća u kolovozu. Na istoj je sjednici donesena odluka o početku
postupka izrade urbanističkog plana za naselje Drenje.
Jedna od odluka Općinskog vijeća, koja pokazuje strateško planiranje i poimanje dobrog
upravljanja imovinom donesena je na sjednici u listopadu. Odluka se odnosi na početak
postupka zamjene nekretnine ex toplane u centru Raše s zemljištem ex stočnog groblja na
Mostu Raša. Time će se omogućiti ulaganje u objekt ex toplane.

3. Gospodarstvo i zaštita okoliša
U ovom području nastavili smo pratiti sve aktivnosti i djelatnosti iz područja gospodarstva,
poljoprivrede, ruralnog razvoja i razvoja turizma. Za tu je namjenu u izvještajnom razdoblju
izdvojeno 76.502,00 kn.
Višemilijunska ulaganja u uređenje plaža i priobalja diljem Općine rezultirali su da i u ovoj
godini bilježimo porast od 6% u broju dolazaka i broju noćenja.
U izvještajnom razdoblju je za područje Zaštite okoliša izdvojen iznos od 234.319,34 kn.
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 Labin“ s jedinicama lokalne samouprave.
Također, nastavlja se s aktivnostima praćenja kakvoće mora na 4 mjerna mjesta Sv.
Marina, Ravni, Koromačno i Trget s 10 redovnih uzorkovanja i 1 izvanredno uzorkovanje na
Trgetu zbog ekološkog incidenta u luci Bršica.
Općina nastavlja podržavati mnogobrojne akcije čišćenja, koje organiziraju građani i
udruge s područja općine.

4. Društvene djelatnosti
Osnovni princip prilikom donošenja Proračuna za 2018. 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
Cilj je zadržati postignutu razinu socijalne zaštite građana putem postojećih oblika
pomoći. Nastavljeno je s davanjem pomoći obiteljima i kućanstvima, subvencioniranjem hitne
medicinske pomoći, subvencioniranjem logopeda i psihologa, 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.
Najviše su zaštićene osobe koje zbog nepovoljnih zdravstvenih i socijalnih uvjeta ne
mogu same ili uz pomoć članova obitelji zadovoljiti osnovne životne potrebe.
U sklopu programa Socijalna skrb u izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od
368.113,45 kn.
U sklopu programa Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja u izvještajnom razdoblju
izdvojili smo iznos od 130.838,15 kn.

4.2. Obrazovanje
Nastavljamo sa sufinanciranjem produženog boravka u OŠ Ivan Batelić Raša,
sufinanciranjem dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ i dječjeg vrtića „Gloria“, te sa stipendijama i
školarinama. Također, kontinuirano se ulaže u uređenje jaslica u Raši, kao i u održavanje za
dječja igrališta diljem Općine.
Kako je u prethodnom razdoblju Općinsko vijeće donijelo Odluku o uključenju Općine
Raša u „Akciju gradova i općina prijatelja djece“, to se u ovom razdoblju nastavljaju aktivnosti
sukladno navedenom programu.
U sklopu programa Predškolski odgoj i obrazovanje u izvještajnom razdoblju izdvojili
smo iznos od 1.486.232,11 kn.
Projekt na kojem smo radili posljednje četiri godine i uložili gotovo 800 tisuća kn, započeo
je početkom rujna. Radi se o energetskoj obnovi zgrade osnovne škole u Raši, u koju će
Istarska županija i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uložiti više oko 9,3 milijuna
kuna.

4.3. Sport i rekreacija
U području razvoja sporta i rekreacije nastavili smo pratiti sve aktivnosti i sportske
djelatnosti klubova i udruga.
U izvještajnom razdoblju je za program Razvoj sporta i rekreacije izdvojeno 216.500,00
kn.

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.
U izvještajnom razdoblju smo organizirali izložbu u centru naselja Barbići u sklopu dana
obilježavanja velike tragedije koja je zadesila naselja Barbići i Kunj. Postavilo ju je „Istarsko
povijesno društvo“ iz Pule, a govori o spaljenim selima u našem okruženju i velikim ljudskim
žrtvama koje su podnesene od strane fašističkog agresora.
Udruga Zajednice Srba Raša je dostavila obavijest o prestanku rada, zbog nemogućnosti
aktivacije i rada članstva, te je izvršila povrat neutrošenih sredstava dodijeljenih po javnom
natječaju za 2018. godinu.
U programu Promicanja kulture u izvještajnom razdoblju je izdvojen iznos od 32.626,38
kn.
U 2018. godini ostaju zabilježena dva gostovanja na nacionalnoj televiziji. Jedan u emisiji
„Dobro jutro Hrvatska“ gdje sam imala priliku pričati o svakodnevnom životu Općine, te o
planovima i projektima na kojima radimo i koje razvijamo.

Drugo gostovanje se odnosi na emisiju „Tema dana“ gdje sam govorila o ekološkom
incidentu u naselju Trget, kriznom komuniciranju, te o svim aktivnostima koje smo
poduzimali.

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
501.290,17 kn.
Početkom izvještajnog razdoblja, započinjem razgovarati s predstavnicima Hrvatskih
šuma oko načina čišćenja postojećih, te probijanju novih protupožarnih putova na trasi od
naselja Sv. Marina do naselja Ravni. Radi se o velikom obalnom području koje je izrazito
gusto obraslo borovom kulturom. Zadnjih godina je primjetan veliki porast posjetitelja,
posebno tijekom turističkih sezona. Realizacija projekta dogovorena je za 2019. godinu.

5. Uprava
U razdoblju od srpnja do prosinca Općinska načelnica donijela je 306 akata, a izdano je
12 brojeva Službenih novina Općine Raša. Pripremljeno je i održano 9 sjednica Općinskog
vijeća Općine Raša.
U izvještajnom razdoblju upisana su 322 upravna predmeta i te pripadajuća 697 akta, te
su upisana 766 neupravna predmeta i pripadajuća 3266 akta.
Osim svakodnevnih i redovitih aktivnosti Uprave, važno je istaknuti da se u izvještajnom
razdoblju posebna pažnja Jedinstvenog upravnog odjela posvetila aktivnostima u postupcima
otpisa potraživanja po raznih zakonskim osnovama, o čemu je Općinsko vijeće donijelo svoje
odluke na sjednicama u listopadu i studenom.
Realizacija projekta i otvorenje Centra za posjetitelje „Arsia“, veliki je uspjeh ove Uprave
u izvještajnom razdoblju. Pogotovo s aspekta zadovoljenja svih preuzetih obveza prema
Ministarstvu turizma, koje je prepoznalo našu priču i sufinanciranjem podržalo projekt.
Tema centra je rudarenje. Sam ulaz u Centar simulira ulaz u rudnik, multimedijski sadržaji
dočaravaju atmosferu rudnika i teškog posla rudara, maketa rudarskog stana prikazuje
siromašan život rudara, a u suvenirnici će se dati prilika posjetiteljima da ponesu uspomenu
iz Raše.

6. Tekuća problematika
Jedna od problematika koja je obilježila, ne samo izvještajno razdoblje, već i cijelu 2018.
godinu je ekološki incident u naselju Trget uzrokovan izlijevanjem mazuta s broda u luci
Bršica. Veliku količinu vremena i energije sam utrošila na aktivnosti koje su uslijedile.
Prisustvovala sam svim sjednicama Stožera Županijskog operativnog centra i pomogla u
koordinaciji službi na terenu. Zajedno s svojom zamjenicom sudjelovala sam u aktivnostima
koje je bilo potrebno provesti da bi se sanirala nastala šteta. Održala sam sastanke s
oštećenicima, kao i s predstavnicima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Obećana
pomoć Ministarstva realizirana je kroz pravnu pomoć oštećenicima, te konkretnu financijsku
pomoć Lučkoj upravi Rabac za uređenje i izgradnju komunalnih vezova lučice Trget u 2019.
godini.
Druga problematika kojoj se posvetila velika pažnja u izvještajnom razdoblju je
pronalazak rješenja za depopulaciju naselja Krapan kroz određene socijalne mjere i
mogućnost trajnog rješavanje stambenog pitanja za stanovnike naselja Krapan, o čemo smo
i razgovarali sa samim mještanima i čije će provedba biti u 2019. godini.
Kao tekuću problematiku navesti ću projekt vodoopskrbe na području naselja Sv.Marina i
Ravni, čiju je realizaciju usporava rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
Aktivnost vezana za izvještajno razdoblje, odnosno, na ložnu sezonu 2018./2019., a oko
koje smo mnogo puta raspravljali na sjednicama ovog Vijeća i s kojom nismo u potpunosti
zadovoljni, odnosi se na obavljanje dimnjačarskih poslova. Općina Raša ima potpisan ugovor
za dimnjačarsku uslugu. Ložna sezona ide svome kraju unatoč brojnim negodovanjima
mještana, te brojnim sastancima koji su održani u Upravi s ciljem rješavanja prigovora
mještana. Konačni cilj je pronaći koncesionara koji će preuzeti aktivnosti za slijedećih 4
godine ili naći zajedničko rješenje za područje Labinštine.
U izvještajnom razdoblju se pojavio novi oblik onečišćenja mora i obale u naselju Trget.
Naime, olujno jugo izbacilo je na morsku površinu ogromne količine trstike, kao posljedice
neadekvatnog načina zbrinjavanja materijala koji nastaje prilikom čišćenja obuhvatnih kanala
u Raškoj dolini, odnosno rijeke Raše, koju provode Hrvatske vode. S njima smo u kontaktu i
tražimo sustavno rješenje ove problematike.

Zaključna riječ Općinske načelnice
Poštovane vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća,
podneseno polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Raša za razdoblje
srpanj - prosinac 2018. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnice kao
izvršnog tijela Općine.
Odluke koje osmišljavam i donosim imaju za cilj donijeti napredak u svim segmentima
Općine. Odluke koje se predlažu vijećnicama i vijećnicima Općinskog vijeća uvijek su s
ciljem razvoja Općine i stvaranja preduvjeta za razvoj.
Uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog upravnog odjela, u suradnji
sa svojom zamjenicom, te uz svesrdnu podršku Općinskog vijeća, a u okviru financijskih
mogućnosti planiranih Proračunom, nastojala sam obavljati poslove na način koji osigurava
uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba građana, te odgovorno i kvalitetno
ispunjavati svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Raša kao jedinice lokalne
samouprave.

Općinska načelnica
mr. sc. Glorija Paliska, dipl.ing.stroj., v.r.

