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Raša, 14. srpnja 2017.
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 siječanj – lipanj 2017. 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 siječanj – lipanj 2017. 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.
Ovo Izvješće o radu obuhvaća period tehničkog mandata kako izvršne vlasti, tako i
predstavničke vlasti, period provedbe lokanih izbora, te naposljetku, period preuzimanja
dužnosti Općinske načelnice i konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća.
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
izmjena i dopuna proračuna Općine za 2017. 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 načelnice, kao i kroz rad
Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Redovito sudjelujem na sastancima koje saziva Župan Istarske županije, prisustvujem
redovitim koordinacijama gradonačelnika Grada Labina i načelnika Općina Raša, Sv.
Nedelja, Kršan i Pićan, te sudjelujem u radu Udruge općina kao članica Upravnog odbora.
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 realiziranih aktivnosti tijekom razdoblja siječanj - lipanj 2017. godine
odnose se na:
1.
2.
3.
4.
5.

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

1. Proračun, financije i upravljanje imovinom
Proračunom za 2017. godinu zadržan je realan Proračun koji čuva socijalnu sigurnost
žitelja Općine Raša, kao i kontinuitet projekata važnih za razvoj Općine.
Proračunom Općine Raša za 2017. godinu planirani su prihodi i primici, te rashodi i izdaci
u ukupnom iznosu od 15.747.657,01 kn, što uključuje raspoloživa sredstva viška prihoda iz
prethodne godine u iznosu od 2.380.614,99 kn.
Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od
6.576.575,04 kn ili 41,8% godišnjeg plana.
Ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju izvršeni su u iznosu od 6.251.494,89 kn ili
34,5% godišnjeg plana.
Na dan 30. lipnja 2017. godine Općina Raša je na stanju žiro računa i na stanju blagajne
imala stanje financijskih sredstava od 3.408.250,85 kn.
Općina Raša nije kreditno zadužena i nije davala jamstva.
U programu Upravljanja imovinom u izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od
949.657,76 kn ili 61,2 % godišnjeg plana.

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
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.
Dovršavanju se radovi na izgradnji javne rasvjete na području Krapna i Koromačna.
Početkom godine smo se prijavili na natječaj za bespovratna sredstva osigurana od
Ministarstva graditeljstva. Ista su odobrena u iznosu od 50% odlukom Ministra početkom
svibnja.
Nastavlja se s aktivnostima oko postupka određivanja granice pomorskog dobra u luci
Trget, kao i u naselju Ravni.
U programu Održavanja komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju izdvojili
smo iznos od 981.669,18 kn ili 37,5% plana.

Općinsko vijeće Raše je još u prvom polugodištu 2016. godine jednoglasno odlučilo ne
prihvatiti Studiju izvedivosti Sustava odvodnje otpadnih voda za aglomeraciju Labin-RašaRabac, te nastaviti raditi na samostalnom projektu započetom još 2014. godine.
Predstavljeno rješenje – jedna varijanta s pročistačem ogromnih dimenzija, lociranim na ušću
rijeke Raše u more, Općini nije prihvatljivo ni s ekološkog, ni sa sigurnosnog aspekta.
To nikako ne znači da Raša ne želi riješiti krucijalno pitanje odvodnje, odnosno, pitanje
raškog kanala u sklopu projekta aglomeracije. Vjerujemo u rješenje koje će biti prihvatljivo
svim sudionicima.
Istodobno, Općina Raša je još 2014. godine putem tvrtke VODOVOD LABIN započela
raditi na vlastitom projektu sustava odvodnje za naselje Raša i naselje Krapan, te
sufinancirala potrebnu projektnu dokumentaciju. Iste je godine izdana lokacijska dozvola za
projekt odvodnje naselja Raša. Međutim, do današnjeg dana tvrtka VODOVOD LABIN nije
ishodovala potrebnu građevinsku dozvolu. Mnoge je aktivnosti poduzela Općine Raša da se
dovrši projekt. No, saziva se sjednica Skupštine tvrtke VODOVOD LABIN, na kojoj Općina
Raša postavlja VODOVOD LABIN zahtjev za predajom dokumentacije, kako bi mogla sama
nastaviti dovršenje projekta. Tada većinski vlasnik zajedničke tvrtke VODOVOD LABIN Grad
Labin stavlja „veto“ na zahtjev Općine Raša. Tim činom zaustavlja se daljnji proces i blokira
Općinu Raša da rješi rak-ranu naselja Raša. Čudi takvo postupanje, tim više što sama
predaja dokumentacije, koju je Općina Raša i sufinancirala, ni na koji način ne šteti tvrtki
VODOVOD LABIN.

2.2. Planska dokumentacija i drugi strateški dokumenti
U izvještajnom razdoblju se nastavljaju mnoge započete aktivnosti izrade na prostornoplanskoj dokumentaciji.
Općinsko vijeće je na sjednici 24. veljače 2017. godine donijelo Odluku o pokretanju
postupka II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Raša. Nastavljaju se
aktivnosti izrade urbanističkog plana naselje Trget, kao i urbanističkog plana za turistički
punkt Kršćin. Nastavljaju se aktivnosti oko projektne dokumentacije za rekonstrukciju i
proširenje groblja na Skitači i u Sv.Lovreču. Za pješačko-biciklističku stazu koja spaja naselja
Koromačno i Tunaricu izrađen je glavni projekt, te se provodi postupak rješavanja imovinskopravnih odnosa. Pokrenut postupak izrade Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje na
području Općine Raša.
U sklopu programa Izrada planske dokumentacije i drugih strateških dokumenata u
izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od 140.593,75 kn ili 31,1% plana.

3. Gospodarstvo i zaštita okoliša
Najvažniji i sigurno kapitalni projekt na kojem sam intenzivno radila u protekle tri godine –
aktivnosti oko davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljištu u Raškoj dolini - polučio je
rezultate. U izvještajnom razdoblju vidi se konkretan financijski prihod. Stavljanje u funkciju
zemljišta pokazalo je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 109.749,09 kn.
S ciljem postizanja gospodarskog učinka, nastavljam s aktivnostima revaloriziranja
vrijednosti nekadašnjeg rudnika Karlota, te nekretnina bivše tvornice alatki u Krapnu.
Nekretnine su u vlasništvu RH, odnosno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te se s
nadležnima pokušavaju pronaći modeli za stavljanje u funkciju zapuštenih prostora.

U ovom području nastavili smo pratiti sve aktivnosti i djelatnosti iz područja poljoprivrede i
ruralnog razvoja, te razvoja turizma. Za tu je namjenu u izvještajnom razdoblju izdvojeno
92.250,00 kn ili 45,7% 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 Labin“ s jedinicama lokalne samouprave.
Također, novina je aktivnost na praćenju kakvoće mora, te su osigurana sredstava u
Proračunu za aktivnosti ispitivanja kakvoće mora. Radi se o 3 mjerna mjesta (Sv. Marina,
Ravni, Koromačno) sa ukupno 10 uzorkovanja.
Općina nastavlja podržavati mnogobrojne akcije čišćenja, koje organiziraju građani i
udruge s područja općine, te akcije čišćenja i saniranja ilegalnih deponija.
U izvještajnom razdoblju je za područje Zaštite okoliša izdvojen iznos od 223.152,25 kn
ili 35,8% od godišnjeg plana.

4. Društvene djelatnosti
Osnovni princip prilikom donošenja Proračuna za 2017. 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
Cillj 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
333.098,91 kn ili 47,6% plana.
U sklopu programa Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja u izvještajnom razdoblju
izdvojili smo iznos od 79.519,91 kn ili 42,6% plana.

4.2. Obrazovanje
Općina Raša posebnu pozornost posvećuje ulaganjima u najmlađe. Još jednom valja
naglasiti da smo među rijetkim općinama koju imaju smještenu svu svoju djecu jasličke i
vrtićke dobi. I u ovom izvještajnom razdoblju smo nastavili ulagati u uređenje vrtića, te
uređenja okoliša vrtića.

Nastavili smo sa sufinanciranjem produženog boravka u OŠ Ivan Batelić Raša,
sufinanciranjem dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, te sa stipendijama i školarinama.
U izvještajnom razdoblju je potpisan ugovor o otvaranje knjižnog stacionara Gradske
knjižnice Labin i to u zgradi nekadašnje čitaonice na Trgu Republike u Raši. Knjižnica će
osigurati inicijalnu zbirku knjiga i osposobljavanje volontera, a Općina namještaj, tehničku
opremu i sredstva za nadopunjavanje zbirke.
U sklopu programa Predškolski odgoj i obrazovanje u izvještajnom razdoblju izdvojili
smo iznos od 986.276,64 kn ili 48,2% plana.

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 232.500,00
kn ili 49,5% 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.
U godini obilježavanja 80. godina nastanka Raše, a u sklopu održavanja komemoracije
povodom velike rudarske tragedije koja se dogodila 28. veljače 1940. godine, predsjednik
Regionalnog vijeća Furlanije Julijske Venecije Franco Iacop, kao glavni pokrovitelj, donirao je
Općini Raša izložbu fotografija „Raša – rudarski grad 4.11.1937.“, gdje je na više od 30
fotografija prikazan nastanak Raše. Izložba je već, osim u Raši, otvorena u Trstu, Forliu,
Muggi i Sospirolu.
U izvještajnom razdoblju, a u godini obilježavanja 80. godina nastanka Raše, po prvi put
je održan Festival Melodije i Kvarnera 2017. U pretprogramu su nastupili domaći izvođači.
Posebnost je, također, da je Raša bila jedina ovogodišnja postaja MIK-a u Istri.
U izvještajnom razdoblju je u programu Promicanje kulture izdvojeno 184.966,14 kn ili
44,6% 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
494.860,28 kn ili 46,6% od plana.

5. Uprava
U razdoblju od siječnja do lipnja Općinska načelnica donijela je 135 akata, a izdano je 4
brojeva Službenih novina Općine Raša. Pripremljene su i održane 4 sjednice Općinskog
vijeća Općine Raša.
U izvještajnom razdoblju upisana su 162 upravna predmeta i te pripadajući 351 akt, te su
upisana 479 neupravna predmeta i pripadajuća 1864 akta.
Osim svakodnevnih i redovitih aktivnosti Uprave, važno je istaknuti da se u izvještajnom
razdoblju, a s obzirom da odredbe Zakona o lokalnim porezima koje se odnose na porez na
nekretnine stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine, posebna pažnja Jedinstvenog
upravnog odjela posvetila aktivnostima prikupljanja podataka, te ustrojavanju i vođenju
Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima na području Općine Raša.

Zaključna riječ Općinske načelnice
Poštovane vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća,
podneseno polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Raša za razdoblje
siječanj - lipanj 2017. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnice kao
izvršnog tijela Općine.
Uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog upravnog odjela, u suradnji
sa svojom zamjenicom, te uz 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.
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.
Veliki napor posvetila sam radu na napretku u svim aspektima. Držim da ovo
polugodišnje Izvješće govori o odgovornoj politici promišljanja i upravljanja resursima,
podržano redovnom kontrolom financija, a u pravcu daljnjeg razvoja.

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

