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         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA FUŽINE 

                  Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-02/22-01/09 

URBROJ: 2170-19-01-22-17 

Fužine, 28. 11. 2022. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

S 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FUŽINE ODRŽANE U VIJEĆNICI 

OPĆINE FUŽINE DANA 16.11.2022. 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,  

 

Odsutni:  

 članovi Općinskog vijeća: Tajana Kauzlarić Korica, Marinko Kauzlarić 

 

Ostali nazočni: 

 David Bregovac, Općinski načelnik 

 Kristina Čop, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  

 Tea Štimac, viši savjetnik za financije 

 Josipa Vlahović, stručni suradnik za komunalne poslove 

 Emi Bolf Randelj, viša referentica za administrativne poslove 

 Mirna Švast, ravnateljica Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ Fužine 

 Predstavnici medija 

 

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

nazočno 7 (sedam) članova Općinskog vijeća te će sve donesene odluke biti pravovaljane. 

 

Predsjednik Valentin Crljenko ustanovio je da je naknadno zaprimljena jedna točka dnevnog 

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

 

Nitko se nije javio za raspravu.  

 

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

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević) prihvaćen je  
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Dnevni red: 

 

1. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Fužine za 2022. godinu 

2. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Fužine za 2022. godinu 

3. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Fužine za 2022. godinu 

4. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2022. godinu 

5. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom i 

školskom odgoju i obrazovanju Općine Fužine za 2022. godinu 

6. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi 

za 2022. godinu 

7. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Fužine za 2022. 

godinu 

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima  

9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Snježna 

pahulja” 

10. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Snježna pahulja” 

11. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Snježna 

pahulja” od roditelja – korisnika usluga 

12. Donošenje Odluke o imenovanju vatrogasne postrojbe 

13. Donošenje Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika 

14. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Fužine 

15. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja radi prodaje nekretnine u vlasništvu 

Općine Fužine 

16. Vijećnička pitanja 

 

Za vijećnička pitanja prijavili su se:  

1. Sabina Urbanc – dva (2) pitanja 

2. Nataša Blažević Starčević – dva (2) pitanja 

3. Dario Colnar – dva (2) pitanja 

4. Slobodan Huš – dva (2) pitanja 

5. Slavko Starčević – jedno (1) pitanje 

 

Predsjednik Valentin Crljenko daje na glasovanje predloženi zapisnik s 10. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Fužine od 26. rujna 2022. godine. 

 

Primjedbu na zapisnik izjavila je gđa. Nataša Blažević Starčević: …“u Zapisniku Ad 3., krivo 

su napisani brojevi glasova; umjesto osam glasova ZA treba pisati sedam glasova ZA i dva 

glasa SUZDRŽANA.“… 

 

Predsjednik Valentin Crljenko usvaja primjedbu gđe. Nataše Blažević Starčević. 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević) prihvaćen je 

 

zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Fužine. 
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Ad 1.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je zaprimljen prijedlog Drugih izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Fužine za 2022. godinu. 

Tea Štimac obrazložila je prvu točku dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Za raspravu se javila Nataša Blažević Starčević.  

Odgovore na pitanja dali su David Bregovac, Tea Štimac i Josipa Vlahović.  

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje prve točke 

dnevnog reda 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donose se 

 

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Fužine za 2022. godinu 

 

Ad. 2.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Drugih izmjena i dopuna 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2022. godinu. 

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 druge točke 

dnevnog reda. 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević) donose se 

 

Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Fužine za 2022. godinu 

 

Ad. 3.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Drugih izmjena i dopuna 

Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2022. godinu. 

Josipa Vlahović obrazložila je treću točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje treće točke 

dnevnog reda. 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donose se 

 

Druge izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Općine Fužine za 2022. Godinu 

 

Ad. 4.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Drugih izmjena i dopuna 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 

Josipa Vlahović obrazložila je četvrtu točku dnevnog reda.  
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Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje četvrte točke 

dnevnog reda. 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević,) donose se 

 

Druge izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. 

godinu 

 

Ad. 5.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Drugih izmjena i dopuna 

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

2022. godinu. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje pete točke 

dnevnog reda. 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Dario Colnar, Nataša Marohnić Trglavčnik, 

Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Sabina Urbanc,) donose se 

 

Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i 

obrazovanju Općine Fužine za 2022. godinu 

 

Ad. 6.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Drugih izmjena i dopuna 

Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2022. godinu. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu.  

Nitko se nije javio za raspravu.  

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje šeste točke 

dnevnog reda. 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević) donose se 

 

Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2022. 

godinu 

 

Ad. 7.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Drugih izmjena i dopuna 

Socijalnog programa Općine Fužine za 2022. godinu 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje sedme točke 

dnevnog reda. 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević) donose se 
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Druge izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Fužine za 2022. godinu 

 

Ad. 8.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o općinskim porezima. 

Tea Štimac i David Bregovac obrazložili su osmu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Za raspravu su se javili Valentin Crljenko, Dario Colnar, Sabina Urbanc, Slobodan Huš, 

Nataša Marohnić Trglavčnik i Nataša Blažević Starčević. 

Odgovore na pitanja dali su David Bregovac i Tea Štimac.  

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje osme točke 

dnevnog reda. 

 

Sa 4 (četiri) glasa PROTIV (Sabina Urbanc, Dario Colnar, Slobodan Huš, Nataša Blažević 

Starčević) i 3 (tri) glasa ZA (Valentin Crljenko, Slavko Starčević, Nataša Marohnić 

Trglavčnik)   ne donosi se 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima 

 

Ad. 9.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o davanju prethodne 

suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Snježna pahulja”. 

Mirna Švast 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 devete točke 

dnevnog reda. 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević) donosi se 

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Snježna 

pahulja” 

 

Ad. 10.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o davanju prethodne 

suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Snježna 

pahulja”. 

Mirna Švast 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 desete točke 

dnevnog reda. 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević) donosi se 

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića „Snježna pahulja” 
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Ad. 11.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za 

naplatu usluga Dječjeg vrtića „Snježna pahulja” od roditelja – korisnika usluga.  

Tea Štimac obrazložila je jedanaestu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Za raspravu se javila Nataša Marohnić Trglavčnik, Nataša Blažević Starčević i Valentin 

Crljenko.  

Odgovore na pitanja dale su Tea Štimac i Mirna Švast. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje jedanaeste 

točke dnevnog reda. 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević) donosi se 

 

Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Snježna pahulja” od 

roditelja – korisnika usluga 

 

Ad. 12.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o imenovanju 

vatrogasne postrojbe. 

Emi Bolf Randelj 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 dvanaeste 

točke dnevnog reda. 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević) donosi se 

 

Odluka o imenovanju vatrogasne postrojbe 

 

Ad. 13.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o visini koeficijenta za 

obračun plaće službenika. 

David Bregovac obrazložio je trinaestu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Za raspravu se javila Nataša Blažević Starčević. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje trinaeste točke 

dnevnog reda. 

 

S 5 (pet) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević), 1 (jednim) SUZDRŽANIM glasom (Slobodan Huš) i 1 

(jednim) glasom PROTIV (Nataša Blažević Starčević) donosi se 

 

Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće službenika 

 

Ad. 14.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Kodeksa ponašanja članova 

Općinskog vijeća Općine Fužine. 
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Kristina Čop obrazložila je četrnaestu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Za raspravu se javila Nataša Blažević Starčević, Nataša Marohnić Trglavčnik i Slobodan Huš.  

Odgovore na pitanja dali su Kristina Čop i David Bregovac. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje četrnaeste 

točke dnevnog reda. 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević) donosi se 

 

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Fužine 

 

Ad. 15.: 

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

radi prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Fužine.  

Općinski načelnik obrazložio su 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 petaneste 

točke dnevnog reda. 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević,) donosi se 

 

Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Fužine 

 

Ad. 16.: Vijećnička pitanja 

 

Predsjednik Valentin Crljenko poziva vijećnike da upute vijećnička pitanja. 

 

1. – Sabina Urbanc: …“Postavljam pitanje Općinskom načelniku. Šest mjeseci smo 

vlasnici novog turističkog vlakića. Zanima me zašto naš bivši „Fužine express“ još 

uvijek nije ponuđen za prodaju a kako je bilo planirano prilikom nabavke novog 

turističkog vlakića?“…  

- David Bregovac: …“Zahvaljujem se na pitanju. Prije otprilike 15 dana vlakić je 

ponuđen za prodaju. Pretpostavljam da je prodaja krenula nešto kasnije zbog 

pripreme potrebne dokumentacije. Nemam informaciju da li su pristigle ponude za 

kupnju obzirom je prodaja u domeni komunalnog poduzeća.“…  

 

2. Sabina Urbanc: ...”Brodić sv. Anton se već dvije sezone ne nudi kao turistički 

sadržaj. Zanima me da li će brodić ploviti sljedeće sezone?”... 

- David Bregovac: …“Zahvaljujem se na pitanju. Brodiću se pokvarila 

elektronika koju čekamo već 6 mjeseci a pošiljka treba stići iz Kine. U 

međuvremenu su stigli potrebni dijelovi za popravak ali krivi, potom smo napravili 

povrat i sada čekamo da nam dostave novi dio. Ja se nadam da će brodić biti u 

ispravnom stanju za sljedeću turističku sezonu.“… 

 

3. Nataša Blažević Starčević: ... „Prije nego postavim pitanje napomenula bih da su 

mi se obratili mještani Liča s problemom groblja u Liču. Naime, prilikom velikih 

količina kiše sva voda i blato s gornje ceste slijeva se na spomenike. Bilo bi 
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potrebno zazidati zid ili postaviti kanal za oborinsku odvodnju. Nadalje, moje 

pitanje odnosi se na proširenje groblja u Fužinama. Svi znamo da je groblje u 

Fužinama prilično popunjeno. Postavila sam pitanje KTD-u Fužine d.o.o. koliko je 

još ostalo slobodnih mjesta ali odgovor nisam dobila.  Zanima me u kojoj je fazi 

proširenje groblja, odnosno kada možemo očekivati njegovo proširenje?”... 

- David Bregovac: ...” Zahvaljujem se na pitanju. Nažalost groblje u Fužinama 

nam je skučeno. Proceduru za njegovo proširenje pokrenuli smo 2018. godine., 

pripremili svu potrebnu dokumentaciju i dostavili Ministarstvu gospodarstva i 

održivog gospodarstva Republike Hrvatske gdje je predmet bio u rješavanju više 

od godinu dana. Potrebni elaborat dostavili su nam u 10. mjesecu ove godine. Za 

sljedeću godinu proračunom moramo planirati otkup zemljišta u vrijednosti od 

500.000,00 kuna a potom slijedi izrada glavnog projekta, dobivanje građevinske 

dozvole i u konačnici početak radova. Nadalje, čuo sam za problem u Liču; 

radimo na njegovom rješavanju.”... 

 

4. Nataša Blažević Starčević: ...”Prije godinu dana na jednoj sjednici Općinskog 

vijeća kolega Huš i ja smo predložili organiziranje javnog prijevoza na području 

Općine Fužine, kako bi se pomoglo starijim mještanima a i onima koji nemaju 

osobni automobil, odlazak u trgovinu, ljekarnu, poštu. Od našeg prijedloga prošla 

je godina dana pa me zanima kada će se započeti s javnim prijevozom na području 

naše Općine, obzirom je tada bilo rečeno da nisu potrebna dodatna financijska 

sredstva jer u  proračunu postoji stavka predviđena upravo za to.?”... 

- David Bregovac: ...”Zahvaljujem se na pitanju. Zanima me tko Vam je dao 

odgovor da za prijevoz nisu potrebna dodatna financijska sredstva? Ovih dana 

direktor KTD-a Fužine d.o.o. je obišao Općinu i predložio da se ponedjeljkom i 

srijedom mještani odvezu kod doktora a četvrtkom u Delnice. Na godišnjoj razini 

to je otrpilike 100.000,00 kuna. Napomenuo bih da nam ovdje problem predstavlja 

vozač koji bi bio naš domar. Njemu se bliži mirovina a svi znamo da je vožnja ljudi 

vrlo odgovoran posao. Bez obzira na financijski problem pokušati ćemo održati 

ovakav raspored.”... 

- Nataša Blažević Starčević: ...”Mi smo u obrascu naveli da bi za početak bilo 

dovoljno organizirati prijevoz jednom tjednom kako bi se vidjela zainteresiranost 

mještana, a potom se javni prijevoz može odvijati i više puta tjedno ukoliko se za to 

pokaže potreba.”... 

            

5. Dario Colnar: ...”Upućujem pitanje načelniku. Zanima me da li se osobama koje 

rade na području Općine Fužine može osigurati mogućnost kupnje povlaštene 

godišnje karte za parkiranje?”... 

- David Bregovac: ...”Zahvaljujem na pitanju. Osobe koje rade u centru mjesta 

Fužine imaju mogućnost kupnje povlaštene godišnje karte kao i mještani na 

području naše Općine.”... 

 

6. Dario Colnar: ...”Moje drugo pitanje vezano je uz aglomeraciju Općine Fužine. 

Zanima me u kojoj su fazi radovi i da li je izvršena kontrola radova?”... 

- David Bregovac: ...”Zahvaljujem se na pitanju. Radovi su pri kraju. Zbog rata u 

Ukrajini nismo uspjeli u planiranom roku postaviti stanicu u Liču. Radovi u Liču 

trebali bi biti gotovi do kraja ove ili početka sljedeće godine. Radovi u Fužinama i 

Vratima su gotovi ali popravci na tim područjima još uvijek nisu gotovi. ”... 
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7. Slobodan Huš: ...” Upućujem pitanje načelniku. Načelnik je bio na sastanku kada 

se donosila Odluka o poskupljenju vode za područje Gorskog kotara. Zanima me 

zašto ste glasali za poskupljenje kubika vode za kućanstva s 6,90 kuna na 11,37 

kuna te za poskupljenje fisksnog dijela cijene s 16,70 kuna na 25.15 kuna? Ovo 

predstavlja poskupljenje od čak 90%. Gospodin Tomić je na jednoj sjednicu 

Općinskog vijeća spomenuo da će spajanjem Komunalca d.o.o. Delnice s VIO 

Rijeka doći do poskupljenja vode. Međutim, VIO Rijeka je povisio cijenu za 30% i 

to do nove godine a potom će vidjeti da li će nastaviti s takvim poskupljenjem.”... 

- David Bregovac: ...”Voda je poskupjela između 30 i 40%. Nažalost, došlo je do 

poskupljenja. Svi načelnici Gorskog kotara glasali su, temeljem prijedloga 

direktora društva, za posklupljenje vode i to kako bi komunalno poduzeće bilo na 

pozitivnoj nuli. Naša tehnologija je jako zastarjela i teško ju je spojiti na druge 

izvore energije. Tako je za samo jedan mjesec pristigao račun za 1.000.000,00 

kuna više. Da bi naše komunalno društvo nastavilo s radom bilo je potrebno 

provesti poskupljenje.”... 

- Slobodan Huš: ...”Nisam zadovoljan s odgovorom. Naime račun za kućanstvo 

nije poskupio 90% već 31-32% ali u tom računu je voda poskupjela s 6,90 kuna na 

11,37 kuna dok su ostale naknade po kubiku ostale jednake. Zanima me na osnovu 

kojih parametara je došlo do poskupljenja?...” 

- David Bregovac: ...”Prije poslupljenja provedeno je savjetovanje s javnošću na 

koje nitko nije dostavio svoj prijedlog. Direktor g. Tomić je odgovoran za 

poskupljenje. Biti će prisutan na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća pa ćete mu 

sami moći postaviti ovo pitanje.”... 

 

8. Slobodan Huš: ...” Odustajem od pitanja..”... 

 

9. Slavko Starčević: ...”U posljednje vrijeme svjedoci smo velikih šteta koje je 

divljač porouzročila na poodručju naše Općine. Zanima me da li je Općina nešto 

poduzela kako bi riješila ovaj problem?...” 

                 - David Bregovac: ...”Po pitanju ovog problema održali smo nekoliko sastanka s     

                 Lovačkim društvima iz Fužina, MUP-om i izrađivačima Programa zaštite od  

                 divljači na području Općine Fužine te smo postigli dogovor da će lovačko društvo  

                hranu odnositi dublje u šumu kako bismo spriječili dolazak divljači u naseljena  

                mjesta. Svakako je potrebno da mještani svoj bio otpad bacaju u zatvorene 

                kontejnere a preko prijave na Fond pokušati ćemo pribaviti još nekoliko  

                kompostera.”... 

 

Nakon završenih rasprava Predsjednik Valentin Crljenko zaključuje sjednicu Općinskog 

vijeća Općine Fužine u 18:50 sati. 

 

 

         Zapisničarka                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 

      

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


