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

Polugodišnje Izvješće o radu Općinske
načelnice
za razdoblje siječanj – lipanj 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 siječanj – lipanj 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 siječanj - lipanj 2015. 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
7. Tekuća problematika

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 14.854.650,00 kn.
Prvim rebalansom Proračuna za 2015. godinu, koji je usvojen na sjednici Općinskog
vijeća 30. travnja 2015. godine, planirani su prihodi i primici u iznosu od 15.176.799,39 kn, te
rashodi i izdaci u iznosu od 17.158.150,00 kn.
Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od
6.718.198,21 kn ili 44,30 % godišnjeg plana od 15.176.799,39 kn.
Ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju izvršeni su u iznosu od 7.298.476,01 kn ili
42,5% godišnjeg plana od 17.158.150,00 kn.
Rezultat poslovanja Općine Raša za prvih šest mjeseci je ostvareni višak prihoda u visini
od 1.401.072,81 kn, koji nam je raspoloživ za slijedeće razdoblje.
Na dan 30.06.2015. godine Općina Raša je na stanju žiro računa i na stanju blagajne
imala stanje financijskih sredstava od 2.505.902,20 kn.
Kada govorim o ostvarenju proračuna za prvih šest mjeseci u 2015. godini, onda
naglašavam da ostvareni rezultati govore o vrlo odgovornoj i kontinuiranoj politici
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 siječanj – lipanj 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.
Rashodi za održavanje stambenih objekata odnose se na ulaganja u stanove na adresi
Most Raša 9, Koromačno 21, M. V. Ilirik 120 Raša te Krapan 13 i 16.
U programu Upravljanja imovinom u izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od
367.251.76 kn ili 43,98 % 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 te pojačano uređenje
priobalja. Poznato je da Općina Raša ima 49 km dugo obalno područje te da je nužno
infrastrukturno uređivanje kako plaža, tako i parkirališnog prostora, što je u izvještajnom
razdoblju dobrim dijelom realizirano u Trgetu, Ravnima i Sv. Marini. Izvršena je planirana
sanacija nerazvrstanih cesta, izvršeni su radovi na redovitom i pojačanom održavanju javne
rasvjete na području Općine Raša.
Izvršeni su radovi na izgradnji javne rasvjete na području Raše, Krapna, Stanišovi, Crni,
Sv. Lovreč Labinski i Brgoda u iznosu od 251.029,38 kn ili 98,44 % od plana.
Od komunalne opreme, nabavila se i montirala oprema za dječja igrališta u Krapnu, Raši
i u Kunju.
U programu Održavanja komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju izdvojili
smo iznos od 2.166.923,94 kn ili 50,86 % plana.
Na inicijativu Općine, i to ponajprije zbog sigurnosti mještana, jer smo bili svjedoci
nekoliko prometnih nesreća s izlijetanjem vozila prema stambenim kućama u Raši, Hrvatske
ceste su postavile oko 500 metara odbojne ograde uz državnu cestu na nakritičnijem dijelu,
te novi sloj asfalta.

2.2. Planska dokumentacija i strateški dokumenti
U izvještajnom razdoblju se nastavlja s 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. Javna izlaganja ovih važnih prostornoplanskog dokumenata održana su u
sklopu javnih rasprava 4. svibnja za urbanistički plan naselja Koromačno, a 15. lipnja za
urbanistički plan 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. Elaborat o prometnim rješenjima regulacije prometa krajem ožujka je
predan Policijskoj postaji Labin te Županijskoj upravi za ceste radi izdavanja potrebnih
suglasnosti.
Nastavljaju se započete aktivnosti na izradi idejnog rješenja sanacije i rekonstrukcije
sportskog kompleksa u Raši. Idejno rješenje za sportski kompleks predstavljeno je na
sjednici Općinskog vijeća 25. ožujka 2015. godine.
Također, aktivnosti pripreme dokumentacije za kandidiranje na skorašnjim natječajima
strukturnih fondova nastavljalju se za nerazvrstanu cestu Brovinje-Skitača.
S Komunalnim poduzećem „1. maj“ d.o.o. Labin nastavljene su aktivnosti na izradi
idejnog projekta sanacije nekadašnje toplane i dimnjaka, s ciljem prijave projekta na
natječaje koji su najavljeni za jesen.
U izvještajnom razdoblju naručene su i izvršene usluge izrade energetskog pregleda
javne rasvjete, te izrađen projekt referentnog stanja potreban za apliciranje na predstojeći
javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i enegetsku učinkovitost, a radi optimizacije javne
rasvjete.
Nastavljene su aktivnosti oko izrade projektne dokumenatcije za obnovu nekadašnje kino
dvorane. Za te potrebe izrađen je arhitektonski snimak postojećeg stanja kino dvorane, kao
podloga za izradu konzervatorske dokumenatcije za predmetnu zgradu.
Pokrenute su aktivnosti oko izrade projektne dokumentacije za projekt Pješačkobiciklističke staze koja spaja Rabac (Maslinica)-Duga Luka-Sveta Marina-Drenje- SkitačaTunarica-Trget- Raša ukupne dužine 55 km. Cilj je razviti urbanističku infrastrukturu i očuvati
turističke resure, odnosno, pokazati bogatstva koja naša istočna obala ima. U projektu
zajednički sudjeluju Općina Raša i Grad Labin. Pismo namjere i suradnje je potpisano
početkom godine, a Ministarstvo turizma je već prepoznalo vrijednost projekta i odobrilo prvih
150.000,00 kn bespovratne potpore za izradu projektne dokumentacije.
Također, pristupili smo aktivnostima oko izrade dokumentacije za pješačko-biciklističku
stazu koja će spojiti naselja Koromačno i Tunaricu.
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. Nakon analize prostora, izraditi će se idejno
rješenje prostora, a potom i glavni projekt uređenja luke Trget.
Nakon što smo krajem 2014. godine izradili projektni zadatak za idejni projekt za
rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju potkopa Karlota, u izvještajnom razdoblju smo nastavili
aktivnosti, te izvršili snimanje plana potkopa Karlota, te plan jame Raša, kao i kartu
potencijalno opasnih mjesta, a sve s ciljem oživljavanja i valoriziranje rudarske baštine, te
osmišljavanja turističkog i gospodarskog razvoja Raše.
U sklopu programa Izrada planske dokumentacije i drugih strateških dokumenata u
izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od 206.099,04 kn ili 32,87 % 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.
Postupak natječaja vodila je Agencija za poljoprivredno zemljište, koja je potkraj svibnja
donijela Odluke o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Raša. Ukupno 265 hektara zemljišta u 43 cjeline dalo se u zakup za
poljoprivrednu proizvodnju na 50 godina.
Valja naglasiti da Općina Raša spada u one općine za koje se proveo natječaj za dodjelu
zemljišta. Naime, poznato je da su mnoge općine pripremile dokumentaciju i puno prije
Raše, no natječaj nije ni započet. Znamo da je kod nas dugogodišnji problem bio status
vodnog dobra. Otkako sam načelnica, posvetili smo se tom problemu te rješili i tu zapreku
raspisivanju natječaja.
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. Uostalom, zbog toga je Općina Raša, otkako sam njena načelnica, i
inicirala raspisivanje natječaja pri Agenciji, a sve temeljem interesa nekolicine potencijalnih
ulagača.
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 69.000,00 kn ili 46,00 % 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.
U izvještajnom razdoblju na moj je prijedlog Općinsko vijeće donijelo Odluku o
raspisivanju lokalnog referenduma za područje Općine Raša radi izjašnjavanja građana o
referendumskom pitanju: „Jeste li za izgradnju TE PLOMIN C 500 na ugljen“, koji se održao
29. ožujka 2015. godine i na kojem su se 95,92 % birača Općine Raša koji su izašli na
referendum izjasnili i glasovali „PROTIV“ izgradnje TE PLOMIN C 500 na ugljen. Slijedom
toga, Općinsko vijeće pozvalo je Hrvatski sabor i Vladu Republike Hrvatske, kao i
potencijalne investitore, da uvaže iskazanu volju građana Općine Raša na provedenom
lokalnom referendumu da sačuvaju zdrave životne uvjete, zdravu prirodu i zdrav okoliš.
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 278.890,71 kn
ili 40,56 % 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.
Po prvi put je uvedena obaveza potpisivanja ugovora o sufinanciranju s udrugama iz
područja sporta, kulture, socijalne skrbi i civilnog društva, koje se dotira proračunskim
sredstvima, a s ciljem da se udruge i na taj način obavežu na namjensko trošenje javnog
novca.
Također, novina je da je u izvještajnom razdoblju održano predavanje za udruge koje se
sufinanciraju iz proračuna Općine Raša, a vezano za novi Zakon o udrugama te s njime
povezano usklađivanje statuta udruga.
U izvještajnom razdoblju održan je tečaj o sigurnom rukovanju pesticidima i njihovoj
pravilnoj primjeni u organizaciji Općine Raša i Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč.
Općina Raša snosila je troškove polaganja ispita.

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.
Također, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Labin i Lige protiv raka Labin
održalo predavanje o ranom otkrivanju raka debelog, te besplatno mjerenje tlaka i indeksa
tjelesne mase svim sudionicima, a u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka
debelog crijeva u Hrvatskoj.
U sklopu programa Socijalna skrb u izvještajnom razdoblju izdvojili smo iznos od
315.383,16 kn ili 43,93 % plana.
U sklopu programa Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja u izvještajnom razdoblju
izdvojili smo iznos od 57.129,00 kn ili 29,81 % plana.

4.2. Obrazovanje
Općina Raša posebnu pozornost posvećuje ulaganjima u najmlađe. Nastavili smo s
obnavljanjem raškog dječjeg vrtića te, sukladno planu, obnovili stolariju u sobi koja se koristi
kao radna soba.
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 821.553,06 kn ili 47,26 % plana.

4.3. Sport
U području razvoja sporta i rekreacije nastavili smo pratiti sve aktivnosti i sportske
djelatnosti klubova i udruga.
Posebno izdvajam da su nogometni veterani "Raše" obilježili jubilarni 50. susret, odnosno
25 godina suradnje, s vršnjacima iz kluba "Pietro Zorutti" iz grada San Giovanni di Natizione
(provincija Udine). Tim je povodom na trgu ispred sjedišta Općine Raša upriličen svečani
prijem uz prigodan kulturan program.
U izvještajnom razdoblju je u programu Razvoj sporta i rekreacije izdvojeno 210.045,00
kn ili 51,17 % 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.
Četverogodišnja suradnja između Grada San Giorgija di Nogara i Općine Raša
formalizirana je potpisivanjem Sporazuma o suradnji dviju lokalnih uprava, koje za cilj imaju
zajednički raditi na očuvanju, vrednovanju i uzajamnom promicanju povijesne, umjetničke i
gospodarske baštine, kulturne razmjene između škola, kulturnih i sportskih udruga, te
sudjelovati na natječajima Europske unije.
U izvještajnom razdoblju je u programu Promicanja kulture izdvojeno 56.842,00 kn ili
47,77 % 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 izvještajnom razdoblju Općinskom je vijeću podnesen Prijedlog Odluke o prihvaćanju

Procjene ugroženosti od požara Općine Raša, Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od
požara Općine Raša, Prijedlog Odluke o donošenju usklađene Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i većih nesreća za Općinu
Raša, Prijedlog Odluke o donošenju usklađenog Plana zaštite i spašavanja Općine Raša,
Prijedlog Odluke o donošenju usklađenog Plana civilne zaštite Općine Raša. Sve akte
Općinsko vijeće usvojilo je na sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine.
U programu Protupožarne i civilne zaštite u izvještajnom razdoblju je izdvojen iznos od
468.755,00 kn ili 48,67 % od plana.

5. Uprava
U razdoblju od siječnja do lipnja Općinska načelnica donijela je 138 akata, a izdano je 14
brojeva Službenih novina Općine Raša. Pripremljeno je i održano 5 sjednica Općinskog
vijeća Općine Raša.
Na ime naknada za rad Vijeća, članovima Odbora i Komisija u izvještajnom razdoblju
izdvojilo se 120.353,77 kn ili 49,12 % od plana.

5.1. Rad Jedinstvenog upravnog odjela
Za rad Uprave se u izvještajnom razdoblju izdvojilo 812.010,96 kn ili 42,06 % od plana.
U izvještajnom razdoblju primljeno je 276 upravnih predmeta. Za navedeni broj predmeta
upisano je ukupno 500 akata. Zaprimljeno je:
- 61 zahtjeva za utvrđivanje visine komunalnog doprinosa; izdano je 39 rješenja
- 28 zahtjeva za utvrđivanju visine komunalne naknade; izdano je 28 rješenja
- 124 zahtjeva za utvrđivanje naknade za nezakonito izgrađenu građevinu; izdano je
110 rješenja
- 5 zahtjeva za korištenje javne površine; izdano je 5 rješenja
- 2 zahtjeva za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta; izdano je 2 rješenja
- 6 zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalnog programa; izdano je 5 rješenja
U izvještajnom razdoblju primljeno je 543 neupravnih predmeta. Za navedeni broj
predmeta upisano je ukupno 1530 akata. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 8 naknada
za novorođenčad.

5.2. Reorganizacija Jedinstvenog upravnog odjela
U izvještajnom razdoblju nastavljamo s aktivnostima započetim na reorganizaciji
Jedinstvenog upravnog odjela, budući da je nakon izdavanja novih rasporednih rješenja
jedna službenica stavljena na raspolaganje Općinskoj načelnici.
Treba reći da je ta ista službenica podnijela tužbu protiv Općine Raša i to Upravnom sudu
u Rijeci, koju je kasnije povukla.

Kako Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi pod pojmom „rok raspolaganja“ podrazumijeva vrijeme u kojem bi se za
zaposlenika stavljenog na raspolaganje poslodavac trebao pobrinuti da ga pokuša trajno
premjestiti na radno mjesto (u okviru njegove stručne spreme) u drugu općinu ili grad
upravno tijelo iste lokalne jedinice ili u upravno tijelo druge lokalne jedinice, uložila sam
velike napore da se ispoštuje ova zakonska odredba.
I sada mogu reći da je Sporazum sklopljen između Općine Raše i Općine Sv.Nedelja
pravi, školski primjer stavljanja službenika na raspolaganje, i zbrinjavanja službenika, točno
onako kako to zakon i propisuje.
Dvije tužbe protiv Općine Raša podnijela je i službenica koja je, nakon ukidanja njenog
radnog mjesta, dobila rješenje o otkazu. U jednoj tužbu traži poništenje rješenja, a u drugoj
isplatu otpremnine, što se međusobno kosi jer joj je isplata otpremnine određena rješenjem
koje pobija.
U izvještajnom razdoblju otkazan je Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne
samouprave i upravnim odjelima Istarske županije te sam 23. travnja 2015. godine donijela
Pravilnik o radu za službenika i namještenike zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Raša. Navedenim Pravilnikom promijenjen je način obračuna naknada na ime
troškova prijevoza na posao i s posla, te izostavljen obračun na ime naknade za vjernost.
Također, u izvještajnom razdoblju donijela sam Etički kodeks službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog Općine. Njime su uređena etička načela i pravila dobrog ponašanja
službenika, utemeljena na zakonima i drugim propisima. Cilj kodeksa je stvaranje ozračja u
kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito
ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a službenicima dostojanstvo rada i
mogućnost profesionalnog samoostvarenja. Ovaj dokument predstavlja novi korak u
nastojanju da Općina Raša bude što kvalitetniji servis za potrebe građana.

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 one najvažnije.
To je svakako, posjeta švicarskog veleposlanika Stefana Estermanna, kojem je nazočio i
istarski župan Valter Flego. Bila je to prililka da ambasadoru predstavimo razvojne planove
naše lokalne samouprave, koji se temelje na stavljanju zatvorenog rudnika ugljena u funkciju,
i to kao turističkog proizvoda za cijelogodišnju ponudu i potencijalnog generatora razvoja
smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta.

Općina Raša bila je domaćin sastanku čelništva Udruge općina u RH s načelnicima
istarskih općina na kojem se razmatrala problematika zajednička za sve lokalne uprave.
U sklopu projekta izrade studije o mogućnostima razvoja naselja Raša, u izvještajnom
razdoblju održana je tematska radionica. Sudjelovali su akteri koji svoje projekte baziraju na
rudarskoj ostavštini, zaljubljenici u rudarsku povijest i predstavnici relevantnih gospodarskih
subjekata iz lokalne zajednice poput obrta Merania, ITV-a i Holcima. Sudionici su u otvorenoj
diskusiji ukazali na potencijale i probleme u nastojanju da rudarsko naslijeđe i napušteni
objekti budu društveno i gospodarski vrednovani.

7. Tekuća problematika
S obzirom na opravdane pritužbe građana na smrad koji dolazi iz kanala što teče kroz
Rašu, Općina je kod nadležne institucije - Hrvatskih voda inicirala izvođenje radova na zaštiti
od štetnog djelovanja voda. Tako je trenutno u punom zamahu betoniranje dna korita bujice
Krapnu u dužini od gotovo jednog kilometara (od rešetke u Gornjoj Raši do crkvice Svete
Barbare u Krapnu), za što su Hrvatske vode osigurale iznos od 705.00,00 kuna (bez PDV-a).
Napominjemo da će se radovi, osim na gornjem dijelu bujice Krapan, izvoditi i na dijelu kroz
samo naselje Rašu kako bi se izvršila sanacija oštećenja.
Hrvatske vode, također, trenutno rade na potezu od Mosta Raše do izvora Rakonek,
gdje saniraju i nadvisuju desni nasip u dužini od 3500 metara, a završavaju i sanaciju
oštećenog nasipa u dužini od 250 metara na Obuhvatnom kanalu br.1 Krapan. Te su
investicije vrijedne 1.896.000,00 kuna (bez PDV-a), a doprinijet će sigurnosti poljoprivrednog
zemljišta u Raškoj dolini od plavljenja te zaštiti izvora pitke vode.
Od tekuće problematike valja izdvojiti i onu prometnu. Općina Raša je u tom resoru
učinila značajan korak donošenjem Odluke o uređenju prometa na području Općine Raša u
rujnu 2014. godine, no unatoč našoj namjeri da uredimo promet, prvenstveno zbog
povećanja sigurnosti svih sudionika, nesavjesni vozači ne poštuju znakove, što se posebno
odnosi na zabranu parkiranja (u Raši kraj portala na Trgu Republike, u Trgetu na rivi i Sv.
Marini uz plaže). Višekratno smo kod odgovornih u Policijskoj postaji Labin apelirali na
sankcioniranje prometnih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost prometa i priječe njegovo
nesmetano odvijanje, ali reakcija policijskih službenika na terenu još uvijek izostaje. Općina
stoga razmišlja o osposobljavanju komunalnog redara za obavljanje poslova prometnog
redara.
Nadalje, svjesna problematike koju iz sigurnosnog aspekta za lokalnu zajednicu
predstavljaju zapušteni poslovni objekti (nekadašnja upravna zgrada Prvomajske) u središtu
naselja Raša, inicirala sam sastanak kod odgovornih u tvrtki Hypo Alpe Adria Poslovodstvo u
Zagrebu, koja je vlasnik nekretnina. Kao odgovorna čelnica lokalne samouprave, izložila sam
da je spomenuta zgrada noćno okupljalište mladih, koji nesmetano ulaze u devastirane
prostore, i riskiraju vlastitu sigurnost, o čemu svjedoči i činjenica da je već bilo i ozlijeđenih.
Dobila sam obećanja iz tvrtke, prije više od mjese i pol, da će se urgentno intervenirati i
zatvoriti ulaze u zgradu zbog potencijalne opasnosti za naše mlade građane što se ondje
okupljaju, no konkretne reakcije još nema. Svaki odgovorni vlasnik nekretnine trebao bi znati
što se događa s njegovim objektima i povesti računa barem o tome da isti ne ugrožavaju
sigurnost građana, posebno ako se nalaze u središtu nekog naselja.

Zaključna riječ Općinske načelnice
Poštovane vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća,
podneseno polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Raša za razdoblje
siječanj - lipanj 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 postupak
natječaja za dodjelu u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u Raškoj dolini, koji je uz
veliki napor priveden kraju. Za našu lokalnu zajednicu sada je najvažnije da se plodno tlo što
prije započne obrađivati, odnosno da se 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. Pred
nama je javna rasprava o Prvim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine
Raša, a u tijeku je i izrada 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, a na tom sam području kao Načelnica morala krenuti praktički od
nule.
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
dosadašnjih nelogičnosti 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.

