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         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA FUŽINE 

                  Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-02/22-01/01 

URBROJ: 2170-19-01-22-15 

Fužine, 31. siječnja 2022. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

SA 04. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FUŽINE ODRŽANE U 

VIJEĆNICI DOMA KULTURE OPĆINE FUŽINE DANA 21. SIJEČNJA 2022. 

GODINE S POČETKOM U 17:00 SATI. 

 

 

Nazočni: 

 članovi Općinskog vijeća: Valentin Crljenko, Slavko Starčević, Dario Colnar, Nataša 

Marohnić Trglavčnik, Sabina Urbanc, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, 

Marinko Kauzlarić 

 

Odsutni: 

 Tajana Kauzlarić Korica, opravdala izostanak 

 

Ostali nazočni: 

 David Bregovac, Općinski načelnik 

 Kristina Piršić, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  

 Josipa Vlahović, stručni suradnik za komunalne poslove 

 Emi Bolf Randelj, zapisničarka 

 predstavnici medija 

 

 

Predsjednik Valentin Crljenko pozdravio je sve nazočne, te utvrdio da je na današnjoj sjednici 

nazočno 8 (osam) članova Općinskog vijeća, te da će sve donesene odluke biti pravovaljane. 

 

Predsjednik Valentin Crljenko daje na glasovanje predloženi zapisnik s 03. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Fužine od 03. prosinca 2021. godine. 

 

Nitko nije izjavio primjedbu na zapisnik.  

 

 

 

 



2 
 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Marinko Kauzlarić)  

 

prihvaćen je  

zapisnik sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Fužine. 

 

Za vijećnička pitanja prijavili su se: 

 

• Slobodan Huš ima jedno vijećničko pitanje, 

• Nataša Blažević Starčević ima dva vijećnička pitanja, 

• Sabina Urbanc ima dva vijećnička pitanja, 

• Marinko Kauzlarić ima dva vijećnička pitanja. 

 

Predsjednik Valentin Crljenko naveo je da su, u međuvremenu, pristigle tri nadopune 

dnevnog reda.  

 

Predsjednik Valentin Crljenko daje na glasovanje predložene dopune Dnevnog reda.  

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Marinko Kauzlarić) 

prihvaćene su dopune dnevnog reda. 

 

Predsjednik Valentin Crljenko pročitao je dnevni red s nadopunama, podnesenim 

amandmanom i prijedlogom za povlačenje treće točke iz dnevnog reda te zamolio načelnika 

Davida Bregovca i Pročelnicu JUO-a Kristinu Piršić da ih ukratko objasne. 

 

Predsjednik Valentin Crljenko daje na glasovanje predložene izmjene i dopune Dnevnog reda.  

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Marinko Kauzlarić) 

prihvaćen je slijedeći dnevni red: 

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  

1. a) Prijedlog za izmjenu (amandman) Odluke o načinu pružanja javne usluge   

        sakupljanja komunalnog otpada u Općini Fužine 

2. Donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite na području Općine Fužine 

3. Donošenje Odluke o izradi I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 

Fužine NA 1-1 (UPU 1) – povlači se 

4. Donošenje Odluke o izradi VIII izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Fužine 

5. Donošenje Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine 

Fužine 

6. Donošenje Odluke o sniženju početne cijene nekretnina čija je prodaja oglašena 

Javnim natječajem objavljenim u Novom listu dana 16.12.2020. i 22.07.2021. 

7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine 

Fužine 

8. Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine 
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9. Odluka o razrješenju potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Fužine 

10. Odluka o izmjeni Odluke o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 

Fužine 

11. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za izbor i imenovanja 

12. Vijećnička pitanja 

 

Ad 1.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o načinu pružanja javne 

usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Fužine. Odnosno, prijedlog za izmjenu 

(amandman) Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini 

Fužine. 

Predsjednik Valentin Crljenko zamolio je g. Dinu Piljića i Općinskog načelnika Davida 

Bregovca da ukratko objasne ovu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne 

usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Fužine. Odnosno, prijedlogu za izmjenu 

(amandmanu) Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u 

Općini Fužine. 

Za raspravu se javio g. Slobodan Huš, gđa. Nataša Blažević Starčević i g. Marinko Kauzlarić. 

Odgovore na pitanja dali su Općinski načelnik David Bregovac i g. Dino Piljić.  

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o 

načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Fužine. 

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Marinko Kauzlarić)  

 

donosi se 

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini 

Fužine 

 

Gospodin Dino Piljić napušta sjednicu u 17:35 sati.  

 

Ad. 2.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Fužine. 

Emi Bolf Randelj obrazložila je Odluku o utvrđivanju popisa pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite na području Općine Fužine. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o utvrđivanju popisa 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Fužine. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o 

utvrđivanju popisa pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Fužine. 

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Marinko Kauzlarić)  

 

donosi se  

Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Općine Fužine 

 



4 
 

Ad 3.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da se temeljem Prijedloga predlagatelja akta, Odluka o 

izradi I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1-1 (UPU 1) 

povlači s dnevnog reda.   

 

Ad 4.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o izradi VIII izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine. 

Josipa Vlahović i Općinski načelnik David Bregovac obrazložili su četvrtu točku Dnevnog 

reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o izradi VIII izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o 

izradi VIII izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine. 

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Marinko Kauzlarić)  

 

donosi se 

Odluka o izradi VIII izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine 

 

 

Ad 5.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Programa mjera za pokriće 

manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Fužine. 

Općinski načelnik David Bregovac i Pročelnica JUO-a Općine Fužine Kristina 

Piršić obrazložili su petu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Programa mjera za pokriće 

manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Fužine. 

Za raspravu se javila gđa. Nataša Blažević Starčević.  

Odgovor na pitanje dao je Općinski načelnik David Bregovac.  

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Programa 

mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Fužine 

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Marinko Kauzlarić)  

 

donosi se 

Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Fužine 

 

 

Ad 6.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o sniženju početne 

cijene nekretnina čija je prodaja oglašena Javnim natječajem objavljenim u Novom listu dana 

16.12.2020. i 22.07.2021. 

 

Kristina Piršić obrazložila je šestu točku Dnevnog reda. 
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Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o sniženju početne cijene 

nekretnina čija je prodaja oglašena Javnim natječajem objavljenim u Novom listu dana 

16.12.2020. i 22.07.2021. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o 

sniženju početne cijene nekretnina čija je prodaja oglašena Javnim natječajem objavljenim u 

Novom listu dana 16.12.2020. i 22.07.2021. 

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Marinko Kauzlarić)  

 

donosi se 

Odluka o sniženju početne cijene nekretnina čija je prodaja oglašena Javnim natječajem 

objavljenim u Novom listu dana 16.12.2020. i 22.07.2021. 

 

Ad 7.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja 

radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine. 

Kristina Piršić obrazložila je sedmu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o raspisivanju natječaja 

radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o 

raspisivanju natječaja radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine. 

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Marinko Kauzlarić)  

 

donosi se 

Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine 

 

Ad 8.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je zaprimljeno Izvješće o radu Općinskog načelnika 

za period od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine. 

Općinski načelnik David Bregovac obrazložio je osmu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Za raspravu se javila gđa. Nataša Blažević Starčević te je zatražila kratki hodogram vezan uz 

realizaciju projekta Vicićev most.  

Odgovor na pitanje dali su Predsjednik Valentin Crljenko, Općinski načelnik David Bregovac 

i Pročelnica JUO-a Općine Fužine Kristina Piršić. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Izvješća o radu 

Općinskog načelnika za period od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine. 

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Marinko Kauzlarić)  

 

donosi se 

Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine 
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Ad 9.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o razrješenju 

potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Fužine. 

Kristina Piršić obrazložila je devetu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o razrješenju 

potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Fužine. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o 

razrješenju potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Fužine. 

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Marinko Kauzlarić)  

 

donosi se 

Odluka o razrješenju potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Fužine 

 

Ad 10.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 

izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine. 

Kristina Piršić obrazložila je desetu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o izboru 

dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o 

izmjeni Odluke o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine 

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Marinko Kauzlarić)  

 

donosi se 

Odluka o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine 

 

Ad 11.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 

izboru Odbora za izbor i imenovanja. 

Kristina Piršić obrazložila je jedanaestu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o izboru 

Odbora za izbor i imenovanja. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o 

izmjeni Odluke o izboru Odbora za izbor i imenovanja. 

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Marinko Kauzlarić)  

 

donosi se 

Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za izbor i imenovanja 
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Ad 12.: Vijećnička pitanja 

Predsjednik Valentin Crljenko poziva vijećnike da upute vijećnička pitanja. 

 

1. Sabina Urbanc: …“Postavljam pitanje Općinskom načelniku. Na kraju turističke sezone 

bilo je predviđeno da će se turistički brodić izvaditi na suhi vez. Zanima me zašto se to nije 

odradilo?“ 

- David Bregovac: …“Hvala na pitanju. Razlog tomu je što još uvijek čekamo pristanište 

koje bi trebalo doći na jezero Lepenicu. Nažalost, to se još uvijek nije desilo zbog vremenskih 

uvjeta ali nadamo se da će to toga doći tokom sljedećeg mjeseca, odnosno dva. Također, 

brodić nismo htjeli bez toga izvaditi na suhi vez kako ne bismo dva puta plaćali dizalicu. 

Kada dođe pristanište tada će se i brodić izvaditi na suhi vez i prevesti na jezero Lepenicu.“ 

 

2. Sabina Urbanc: “Odustajem od drugog pitanja.“ 

 

3. Nataša Blažević Starčević: …“Upućujem pitanje Općinskom načelniku, a odnosi se na 

Popis stanovništva. Prema podacima, Općina Fužine ima 1.404 stanovnika. Pretpostavljam 

da znate, da su se žalili oni stanovnici koji nisu bili popisani. Imate li Vi informaciju zašto je 

do toga došlo? Odnosno, znate li koliko je onih ljudi koji nisu bili popisani. Naime, svima 

nam je u interesu da saznamo stvaran broj stanovnika Općine Fužine.“ 

- David Bregovac: …“Hvala na pitanju. Imam saznanja da neki ljudi nisu bili popisani. 

Međutim, Općina Fužine nije sudjelovala u organizaciji Popisa stanovništva. Činjenica je da 

smo 2021. godine tražili od MUP-a podatke o broju osoba koje su prijavljene na području 

Općine Fužine i dobili odgovor da je ukupno prijavljeno 1.600 stanovnika, a to bi trebao biti 

relevantan podatak. Također, nakon objavljenih rezultata Popisa stanovništva 2021. godine 

ponovno smo zatražili informaciju od MUP-a vezanu uz broj osoba koje imaju prijavljeno 

prebivalište, odnosno boravište na području Općine Fužine. Činjenica je da nam godišnje 

umire 30 osoba a rodi ih se tek 8.„ 

 

4. Nataša Blažević Starčević: …“Odustajem od drugog pitanja“… 

 

5. Marinko Kauzlarić: …“Moje prvo pitanje vezano je uz Zaobilaznicu. Konkretno, zanima 

me da li postoji akt o građenju te prometnice, odnosno pravomoćna Građevinska 

dozvola?“… 

- David Bregovac: …“Općina Fužine ishodila je pravomoćnu Građevinsku dozvolu za 

izgradnju Zaobilaznice Fužine. U ovom trenutku biti ću optimističan i reći da ćemo s 

radovima započeti krajem 2022. godine.“ 

 

6. Marinko Kauzlarić: …“Drugo pitanje odnosi se na treću točku Dnevnog reda: I izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1-1 (UPU 1). Zanima me zašto se 

ova točka povukla iz dnevnog reda? Imam saznanja da je to dobra grupa investitora koji su 

spremni brzo pristupiti projektu. Stoga imam konkretno pitanje: Materijale za ovu točku 

dnevnog reda smo dobili i trebali smo je donjeti kako bismo investitoru omogućili pokretanje 

projekta. Naša lokalna samouprava se obratila Zavodu za prostorno planiranje s zahtjevom 

10. siječnja 2022. godine. Zanima me zašto smo im se obratili tako kasno? Bojim se da ćemo 

izgubiti i ove investitore sa područja naše Općine.” 
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- David Bregovac: …“Hvala na pitanju. S investitorima smo razgovarali početkom godine. 

Međutim, kada neka osoba želi poduzimati neke radnje vezane uz našu Općinu, ona mora 

podnijeti pismo namjere. Investitori su svu dokumentaciju pribavili veoma brzo, ali mi se 

Odjelu za prostorno uređenje nismo mogli obratiti bez njihove dokumentacije. Stoga, po 

dostavi sve potrebne dokumentacije Općina Fužine se Zavodu za prostorno planiranje 

obratila 10. siječnja. Smatrali smo da neće biti potrebno donositi izmjene UPU-a, međutim 

čestice na kojima se planira gradnja smještene su u Zonu zelenog pojasa. Međutim, 

investitori su od moje strane bili upozoreni koje su sve predradnje potrebne kako bi se 

pristupilo izradi tog projekta, a na koje Općina nema utjecaja.  

 

- Marinko Kauzlarić: …“Nisam zadovoljan odgovorom.“… 

- David Bregovac: …“Izrađivač UPU-a nije Općina Fužine. Izrađivač UPU-a mora Općini 

pripremiti svu potrebnu dokumentaciju koju potom Općina prosljeđuje određenim tijelima na 

daljnje postupanje. Općina Fužine je veoma zainteresirana za ovaj projekt i trudimo se to 

omogućiti“ 

 

7. Slobodan Huš: …“Moje pitanje se odnosi na problem ruševnih nekretnina na području 

naše Općine. Jedna takva nalazi se na adresi Belo Selo 29 koja se nalazi u Državnom 

vlasništvu a pitanje je vremena kada će se urušiti. Komunalni redar je izašao na teren i 

utvrdio stvarno stanje nekretnine ali nakon toga se ništa više nije dogodilo. Zanima me kako 

će se ovaj problem privesti kraju?“… 

- David Bregovac: …“Hvala na pitanju. Općina Fužine podnijela je zahtjev da spomenuta 

nekretnina pređe u vlasništvo Općine Fužine ali bezuspješno. Rušenje nekretnine nije 

dozvoljeno bez odobrenja Građevinske inspekcije. Kada pribavimo taj dokument, Općina 

Fužine će pristupiti rušenju nekretnine o vlastitom trošku a potom za isti teretiti vlasnika 

nekretnine. Slažem se da takve nekretnine predstavljaju opasnost po život i Općina će se 

potruditi riješiti taj problem u što skorijem vremenu.“… 

 

 

Nakon završenih rasprava Predsjednik Valentin Crljenko zaključuje sjednicu Općinskog 

vijeća Općine Fužine u 18:15 sati. 

 

 

      Zapisničarka                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća 

 

 Emi Bolf Randelj, v.r.                                                                         Valentin Crljenko, v.r. 


