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         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA FUŽINE 

                  Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-02/22-01/06 

URBROJ: 2170-19-01-22-26 

Fužine, 04. srpnja 2022. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

S 08. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FUŽINE ODRŽANE U VELIKOJ 

SALI OPĆINE FUŽINE DANA 27. LIPNJA 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, 

Tajana Kauzlarić Korica 

 

 

Odsutni:  

 Marinko Kauzlarić (opravdao izostanak) 

 

Ostali nazočni: 

 David Bregovac, Općinski načelnik 

 Kristina Piršić, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  

 Tea Štimac, viši savjetnik za financije 

 Josipa Vlahović, stručni suradnik za komunalne poslove 

 Maja Starčević, referent za financije i društvene djelatnosti 

 Jasminka Budiselić, referent za proračun i financije 

 Emi Bolf Randelj, zapisničarka 

 

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

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

 

Utvrđeno je da zapisnik s 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Fužine nije dostavljen 

članovima Vijeća te će se o istome glasovati na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine 

Fužine.  
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Za vijećnička pitanja prijavili su se:  

1. Nataša Marohnić Trglavčnik – jedno (1) pitanje 

2. Sabina Urbanc – jedno (1) pitanje 

3. Nataša Blažević Starčević – dva (2) pitanja 

4. Slobodan Huš – dva (2) pitanja 

5. Tajana Kauzlarić Korica – dva (2) pitanja  

 

Predsjednik Valentin Crljenko ustanovio je da su naknadno zaprimljene dvije točke dnevnog 

reda.  Pročitao je dnevni red s nadopunama i otvorio raspravu. 

 

Nitko se nije javio za raspravu.  

 

Predsjednik Valentin Crljenko daje na glasovanje predloženi Dnevni red s nadopunama. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) prihvaćen je  

 

Dnevni red: 

 

1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. – 

31.12.2021.g. (Jasminka Budiselić) 

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Josipa Vlahović) 

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Josipa Vlahović) 

4. Donošenje Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom i 

školskom odgoju i obrazovanju Općine Fužine za 2021. godinu (Maja Starčević) 

5. Donošenje Izvješća o ostvarenju Socijalnog programa Općine Fužine za 2021. 

godinu (Maja Starčević) 

6. Donošenje Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu 

za 2021. godinu (Maja Starčević) 

7.  Donošenje Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi 

za 2021. godinu (Maja Starčević) 

8. Donošenje Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba za društvene djelatnosti 

za 2021. godinu (Maja Starčević) 

9. Donošenje Izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 

2021. godinu (Maja Starčević) 

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2021. godinu  (Josipa Vlahović) 

11. Doošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Fužine 

za 2021. godinu (Josipa Vlahović) 

12. Donošenje Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

naselja Fužine NA 1-1 (UPU 1) (Josipa Vlahović) 

13. Donošenje Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Fužine (Josipa Vlahović) 

14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje suca porotnika za 

mladež Županijskog suda u Rijeci (Emi Bolf Randelj) 

15. Donošenje Odluke o isplati nagrađivanih nadarenih pojedinaca (Emi Bolf Randelj) 
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16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na 

području Općine Fužine (Kristina Piršić) 

17. Donošenje Odluke o djelomičnom poništenju Javnog natječaja radi prodaje 

nekretnina u vlasništvu Općine Fužine i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 

(Kristina Piršić) 

18. Donošenje Odluke o poništavanju natječaja za prodaju nekretnine (Kristina Piršić) 

19. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja radi prodaje nekretnina u vlasništvu 

Općine Fužine (Kristina Piršić) 

20. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće 

službenika i namještenika (Kristina Piršić) 

21. Donošenje Oduke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića „Snježna pahulja” (Kristina Piršić) 

22. Izvješće o radu i rasporedu viška prihoda i primitaka Centra za poljoprivredu i 

ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2021. godinu (na znanje) 

23. Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine 

24. Odluka o zamjeni nektetnina između Općine Fužine i fizičkih osoba 

25. Vijećnička pitanja 

 

Ad 1.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je zaprimljen prijedlog Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021.g. 

Jasminka Budiselić obrazložila je prvu točku dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Za raspravu se javila gđa. Nataša Blažević Starčević.  

Odgovore na pitanja dali su Općinski načelnik David Bregovac i Jasminka Budiselić.  

Predsjednik Valentin Crljenko predlaže da gđa. Jasminka Budiselić odgovore na 

neodgovorena pitanja dostavi u pismenom obliku svim članovima Općinskog vijeća te zatvara 

raspravu i daje na glasovanje donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 

razdoblje od 01.01. – 31.12.2021.g. 

 

Sa 6 (šest) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Tajana Kauzlarić Korica) i  

2 (dva) SUZDRŽANA glasa (Nataša Blažević Starčević i Slobodan Huš) donosi se 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021.g. 

 

Naknadnim odgovorom, na postavljeno pitanje tijekom rasprave, članovima Općinskog vijeća 

Općine Fužine dostavljen je odgovor e-mailom kako slijedi:  

...” U dostavljenom materijalu za sjednicu Općinskog vijeća u Posebnom dijelu izvještaja 

proračuna za 2021. godinu po Organizacijskoj klasifikaciji došlo je do pogrešnog prikaza 

zbroja rasporeda izvora financiranja. Naime, u izvornom planu Proračuna za 2021. godinu 

rashodi su bili planirani prema određenim izvorima financiranja no kako su se tijekom 

godine donašale izmjene i dopune Proračuna tako je došlo do izmjene izvora financiranja na 

pojedinim stavkama rashoda. Izvori financiranja su usklađeni i korigirani u Godišnjem 

izvještaju Proračuna za razdoblje 01.01. -31.12.2021. godine.“…  

 

Ad. 2.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
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Josipa Vlahović obrazložila je drugu točku dnevnog reda.   

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu 

 

Ad. 3.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 

Josipa Vlahović obrazložila je treću točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Za raspravu se javila Nataša Blažević Starčević. Odgovore na pitanja dale su Josipa Vlahović, 

Jasminka Budiselić i Tea Štimac.  

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

prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu 

 

Ad. 4.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa 

javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju Općine Fužine za 2021. 

godinu. 

Maja Starčević obrazložila je četvrtu točku dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje Izvješće o ostvarenju 

Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju Općine Fužine za 

2021. godinu 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i 

obrazovanju Općine Fužine za 2021. godinu 

 

Ad. 5.: 
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Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Izvješća o ostvarenju Socijalnog 

programa Općine Fužine za 2021. godinu. 

Maja Starčević obrazložila je petu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nataša Blažević Starčević  javila za raspravu. Odgovor na pitanje dala je Maja Starčević.  

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

ostvarenju Socijalnog programa Općine Fužine za 2021. godinu. 

 

S 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Dario Colnar, Nataša Marohnić Trglavčnik, 

Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić Korica, Sabina 

Urbanc) donosi se 

 

Izvješće o ostvarenju Socijalnog programa Općine Fužine za 2021. godinu 

 

Ad. 6.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa 

javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2021. godinu. 

Maja Starčević obrazložila je šestu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu.  

Nitko se nije javio za raspravu.  

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

ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2021. godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2021. godinu 

 

Ad. 7.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa 

javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2021. godinu. 

Maja Starčević obrazložila je sedmu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

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

ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2021. godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2021. godinu 

 

Ad. 8.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa 

javnih potreba za društvene djelatnosti za 2021. godinu. 

Maja Starčević obrazložila je osmu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  
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Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Izvješća o 

ostvarenju Programa javnih potreba za društvene djelatnosti za 2021. godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba za društvene djelatnosti za 2021. Godinu 

 

 

Ad. 9.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa 

utroška sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu. 

Maja Starčević obrazložila je devetu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

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

ostvarenju Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu 

 

Ad. 10.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o 

izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu. 

Josipa Vlahović obrazložila je desetu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

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

prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. 

godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2021. godinu 

 

Ad. 11.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

na području Općine Fužine za 2021. godinu. 

Josipa Vlahović obrazložila je jedanaestu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  
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Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o 

prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Fužine za 2021. godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Fužine za 2021. godinu 

 

Ad. 12.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o donošenju I. Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1-1 (UPU 1). 

Josipa Vlahović obrazložila je dvanaestu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

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

donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1-1 (UPU 1). 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine 

NA 1-1 (UPU 1) 

 

Ad. 13.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o izradi IX. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine. 

Josipa Vlahović i Općinski načelnik obrazložili su trinaestu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

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

izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine 

 

Ad. 14.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci. 

Emi Bolf Randelj obrazložila je četrnaestu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

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

prihvaćanju prijedloga za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci. 
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S 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Zaključak o prihvaćanju prijedloga za imenovanje suca porotnika za mladež 

Županijskog suda u Rijeci 

 

Ad. 15.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o isplati nagrađivanih 

nadarenih pojedinaca. 

Emi Bolf Randelj obrazložila je petnaestu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

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

isplati nagrađivanih nadarenih pojedinaca. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Odluka o isplati nagrađivanih nadarenih pojedinaca 

 

Ad. 16.: 

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

organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Fužine. 

Kristina Piršić i Općinski načelnik obrazložili su šesnaestu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Za raspravu su se javili Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević i Tajana Kauzlarić Korica. 

Odgovore na pitanja dao je Općinski načelnik.  

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

izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Fužine. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine 

Fužine 

 

 

Maja Starčević napušta Sjednicu Općinskog vijeća Općine Fužine u 18:00 sati.  

 

 

Ad. 17.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o djelomičnom 

poništenju Javnog natječaja radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine i odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja. 

Kristina Piršić obrazložila je sedamnaestu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 
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Nitko se nije javio za raspravu. 

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

djelomičnom poništenju Javnog natječaja radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine i 

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja radi prodaje nekretnina u 

vlasništvu Općine Fužine i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 

Ad. 18.: 

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

za prodaju nekretnine. 

Kristina Piršić i Općinski načelnik obrazložili su osamnaestu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Za raspravu se javio Slobodan Huš.  

Odgovor na pitanje dao je Općinski načelnik. 

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

poništavanju natječaja za prodaju nekretnine. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Odluka o poništavanju natječaja za prodaju nekretnine 

 

Ad. 19.: 

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

radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine. 

Kristina Piršić obrazložila je devetnaestu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

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. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine 

 

 

Ad. 20.: 

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

visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika. 

Kristina Piršić i Općinski načelnik obrazložili su dvadesetu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Za raspravu se javila Nataša Blažević Starčević.  

Odgovor na pitanje dala je Tea Štimac.  
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Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o 

izmjeni Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Odluka o izmjeni Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i 

namještenika 

 

 

Ad. 21.: 

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

Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Snježna pahulja”. 

Općinski načelnik obrazložio je dvadeset prvu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

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

izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Snježna 

pahulja”. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Snježna pahulja” 

 

Ad. 22.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je zaprimljeno Izvješće o radu i rasporedu viška 

prihoda i primitaka Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 

2021. godinu koji se članovima Općinskog vijeća dostavlja na znanje.  

Općinski načelnik i Tea Štimac obrazložili su dvadeset drugu točku dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu.  

 

Ad. 23.: 

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

radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine.  

Kristina Piršić obrazložila je dvadeset treću dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

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.  

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 
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Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine 

 

Ad. 24.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina 

između Općine Fužine i fizičkih osoba.  

Općinski načelnik obrazložio je dvadeset četvrtu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

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

zamjeni nekretnina između Općine Fužine i fizičkih osoba.  

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Odluka o zamjeni nekretnina između Općine Fužine i fizičkih osoba 

 

Ad. 25.: Vijećnička pitanja 

 

Predsjednik Valentin Crljenko poziva vijećnike da upute vijećnička pitanja. 

 

1. - Nataša Marohnić Trglavčnik: …“Postavljam pitanje Općinskom načelniku.   

Zanima me u kojoj su fazi pregovori vezani uz javno prometnu mrežu autobusa i 

vlakova. Smatram da smo poprilično izolirani. Naši ljudi koji rade u Delnicama 

prvi vlak imaju u 8:30; vi do Delnica faktički ne možete. Niti prema Rijeci nije 

sjajna situacija. Zanima me da li ima ikakvih pomaka ili ostajemo na vlastitom 

prijevozu?“  

- David Bregovac: …“Zahvaljujem se na pitanju. Na žalost pomaka nema. Mi u 

ovom trenutku ne znamo kako će biti organiziran prijevoz. Županija je kroz 

rebalans dala financijska sredstva ali samo za ono što trenutno imamo na 

području Općine. Godišnje plaćamo 50.000,00 kuna kombi koji vozi djecu u 

Delnice a uz to bitno bi nam bilo da nam pomognu sufinancirati prijevoz i u 

Rijeku. Međutim, po Županu toga neće biti. Općina će pomoći koliko god bude 

mogla. Sufinancirati ćemo smještaj učenika i studenata u domove. Također, 

Općina Fužine na godišnjoj razini plaća otprilike 100.000,00 kuna prijevoz za 

djecu čije je mjesto stanovanja od škole udaljeno više od 3 km. U ovom trenutku ne 

znam kada će Županija riješiti ovaj problem.“  

 

2. Sabina Urbanc: ...”Upućujem pitanje Općinskom načelniku. Da li je Općina 

spremna tijekom zimskih mjeseci održavati parkirališta (čistiti snijeg)?“ 

- David Bregovac: …“Zahvaljujem se na pitanju. Direktor komunalnog poduzeća 

je zadužen za organizaciju posla. Vjerujem da će ih održavati isto kao što su to 

činili i do sada.“… 

- Sabina Urbanc: …“Da li imamo potrebnu mehanizaciju i opremu za čišćenje?“ 

- David Bregovac: …“Imamo.“… 

 

3. Nataša Blažević Starčević: ...”Upućujem pitanje Općinskom načelniku a odnosi 

se na kvalitetu života stanovnika u mjestu Vrata i Belom Selu. Vezano je uz 

postavljanje zvučnog zida. Na prvoj sjednici Općinskog vijeća ovog saziva kolega 

Slobodan Huš je uputio pitanje za postavljanje zvučnog zida a predsjednik 
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Crljenko odgovorio  da je projekt izrađen i dobivena građevinska dozvola. Zanima 

me u kojoj je fazi ovaj projekt?”... 

- David Bregovac: ...” Zahvaljujem se na pitanju. Općina je uputila dopis 

Autocestama vezan uz postavljanje bukobrana na području naše Općine te smo 

zaprimili odgovor.  

- Načelnik Općine Fužine pročitao je pristigli odgovor.  

Biti ćemo uporni kako bismo postigli zadani cilj i postavili bukobrane”... 

- Valentin Crljenko: ...”Unutar Uprave Hrvatskih autocesta ustrojio se novi sektor 

za EU investicije koji će raditi na projektima vezanim uz zaštitu okoliša pa tako i 

zagađenju bukom. Nadajmo se da će se sve pokrenuti.” 

- Nataša Blažević Starčević: ...” Imala bih jednu opasku; u dopisu se spominju samo 

Vrata. Kuće na Belom Sleu također su izložene buci pa molim da se na to obrati 

pažnja.”... 

 

 

4. Nataša Blažević Starčević: ...”Drugo pitanje odnosi se na dio mještana u Liču. 

Na cesti sv. Križ završeno je asfaltiranje vezano uz izvođenje radova na novoj 

kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži. Sve kuće koje su smještene ispod ceste u jesen, 

kada počnu kiše, imati će problema s oborinskim vodama. Da li se u sklopu 

projekta može riješiti ovaj problem postavljanjem kanala za oborinske vode?”... 

- David Bregovac: ...”Pronaći ćemo način za rješavanje ovog problema. 

Međutim, projektom se nije zadiralo u odvodnju oborinskih voda. Ovim projektom 

smo maksimalno pomogli ljudima da oborinske vode više neidu u kuće. Općina s 

komunalnim poduzećem još nije izašla na teren kako bismo ustanovili nedostatke, 

ali naravno da ćemo se potruditi riješiti i ovaj problem.”... 

            

5. Slobodan Huš: ...”Primjetio sam da se cesta koja vodi prema „Plasi” (repetitoru) 

nasipava. Zanima me što se ondje radi?”... 

- David Bregovac: ...”Ondje se uređuje sanjkalište i trenutno smo u fazi 

nasipavanja.” 

 

6. Slobodan Huš: ...”U posljednje vrijeme mnogo ljudi postavilo je pitanje da li će se 

i kada autobusna stanica ponovno preseliti u centar Fužina?”... 

- David Bregovac: ...”Činjenica je da autobus u centru mjesta predstavlja 

problem. Izgradnjom zaobilaznice prometovanje autobusom biti će zabranjeno a 

ovim činom već sada pripremamo ljude na trajnu lokaciju autobusne stanice. 

Putem zaobilatnice će autobus najbrže i najjednostavnije doći od autoputa do 

željezničke/autobusne stanice.”... 

 

7. Tajana Kauzlarić Korica: ...”S obzirom da su sve turističke table na području 

naše Općine u lošem stanju zanima me kada će se krenuti s obnovom istih. Kao 

lakšu varijantu predložila bih izradu plakata/letaka koje ćemo mi koji radimo u 

turističkoj branši moći postaviti kako bismo imali direktne informacije za goste. 

Hitno je potrebno postaviti table za Winnetou jer se ljudi lako izgube na putu do 

njega.”... 

- David Bregovac: ...”Putokaz za Winnetou je postavljen sa svih strana jedino 

nije u mjestu Vrata na Gmajni s obzirom na izvođenje radova. Direktorica Ureda 

za turizam gđa. Silvija bi uskoro trebala izraditi spomenute letke međutim problem 

stvaraju financije.”... 
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8. Tajana Kauzlarić Korica: ...”Posljednjih nekoliko dana na području jezera Bajer 

postoji novi fast food. Zanima me da li je za pružanje ovakvog tipa usluge bio 

raspisan javni natječaj i kada?Također, zanima me na šta je fast food spojen po 

pitanju električne enegrgije i na koji način mu se ispostavljaju računi?...” 

- David Bregovac: ...”Nije točan navod da sam ja nekome pogodovao. Osoba je 

dostavila pismo namjere a mi smo temeljem zakona javnu površinu dužni dati u 

zakup. Također, smatram da ovaj fast food nije nikome konkurencija. 

- Tajana Kauzlarić Korica: ...”Mene zanima da li jedna osoba ili tim ljudi 

odlučuju koliko će biti pružatelja ugostiteljskih usluga?” 

- Josipa Vlahović: ...”Temeljem Plana i rasporeda iznajmljujemo javne 

površine.” 

- Valentin Crljenko: ...”Gdje je bio objavljen javni natječaj?” 

- Kristina Piršić: ...”Sukladno našoj Odluci o privremenom korištenju Općina 

može dati javnu površinu na privremeno korištenje (mjesec dana) bez raspisivanja 

javnog natječaja.”... 

 

 

Nakon završenih rasprava Predsjednik Valentin Crljenko zaključuje sjednicu Općinskog 

vijeća Općine Fužine u 18:45 sati. 

 

 

         Zapisničarka                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 

      

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


