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         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA FUŽINE 

                  Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-02/22-01/05 

URBROJ: 2170-19-01-22-08 

Fužine, 13. svibnja 2022. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

S 07. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FUŽINE ODRŽANE U VIJEĆNICI 

OPĆINE FUŽINE DANA 09. SVIBNJA 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:  

 Tajana Kauzlarić Korica 

 Marinko Kauzlarić 

 

Ostali nazočni: 

 David Bregovac, Općinski načelnik 

 Kristina Piršić, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  

 Dino Piljić, direktor Komunalno-trgovačkog društva „Fužine“ 

 Marijan Šokac, viši savjetnik za komunalne poslove 

 Emi Bolf Randelj, zapisničarka 

 

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

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

 

Predsjednik Valentin Crljenko daje na glasovanje predloženi zapisnik s 06. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Fužine od 28. ožujka 2022. godine. 

 

Nitko nije izjavio primjedbu na zapisnik. 

 

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 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Fužine. 
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Za vijećnička pitanja prijavili su se:  

1. Nataša Blažević Starčević – jedno (1) pitanje 

2. Slobodan Huš – dva (2) pitanja 

 

Predsjednik Valentin Crljenko pročitao je dnevni red te otvorio raspravu. 

 

Nitko se nije javio za raspravu.  

 

Predsjednik Valentin Crljenko daje na glasovanje predloženi Dnevni red. 

 

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

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

 

Dnevni red: 

 

1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za realizaciju financijskog leasinga za 

nabavu turističkog vlaka Komunalnom-trgovačkom društvu Fužine d.o.o. 

2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Htvatske na području Općine Fužine 

3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fužine 

4. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća 

5. Donošenje Odluke o dodjeli povelje Općine Fužine (Marijanu Urbancu)  

6. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Fužine (Udruzi „Dr. Franjo 

Rački” Fužine)  

7. Vijećnička pitanja 

 

Ad 1.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je zaprimljen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti 

za realizaciju financijskog leasinga za nabavu turističkog vlaka Komunalnom-trgovačkom 

društvu Fužine d.o.o. 

Dino Piljić i Općinski načelnik David Bregovac obrazložili su prvu točku dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o davanju suglasnosti za realizaciju 

financijskog leasinga za nabavu turističkog vlaka Komunalnom-trgovačkom društvu Fužine 

d.o.o. 

Za raspravu se javila gđa. Nataša Blažević Starčević i g. Slobodan Huš.  

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

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

davanju suglasnosti za realizaciju financijskog leasinga za nabavu turističkog vlaka 

Komunalnom-trgovačkom društvu Fužine d.o.o. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević) i  

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

 

Odluka o davanju suglasnosti za realizaciju financijskog leasinga za nabavu turističkog 

vlaka Komunalnom-trgovačkom društvu Fužine d.o.o. 
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Ad. 2.: 

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

natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Htvatske na području 

Općine Fužine. 

Marijan Šokac obrazložio je drugu točku dnevnog reda.   

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o raspisivanju javnog 

natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Htvatske na području 

Općine Fužine. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Htvatske na području Općine Fužine. 

 

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 javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Htvatske na području Općine Fužine 

 

Ad. 3.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o imenovanju 

Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Fužine. 

Marijan Šokac obrazložio je treću točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o imenovanju 

Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Fužine. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Fužine. 

 

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 Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fužine 

 

Ad. 4.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o donošenju Procjene 

rizika od velikih nesreća. 

Emi Bolf Randelj obrazložila je četvrtu točku dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o donošenju Procjene 

rizika od velikih nesreća. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje Odluku o donošenju 

Procjene rizika od velikih nesreća.  

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević) donosi se 
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Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća 

 

Ad. 5.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o dodjeli povelje Općine 

Fužine. 

Emi Bolf Randelj obrazložila je petu točku dnevnog reda te navodi da će sukladno članku 10. 

i 11. Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti Općine Fužine („Službene novine Općine 

Fužine“ broj 03/22) gđa. Sabina Urbanc biti izuzeta iz glasovanja zbog srodstva po krvi s 

predloženim dobitnikom povelje Općine Fužine.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o dodjeli povelje Općine 

Fužine. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

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

dodjeli povelje Općine Fužine. 

 

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

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

 

Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine 

 

Ad. 6.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o dodjeli javnog 

priznanja Općine Fužine. 

Emi Bolf Randelj obrazložila je šestu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu dodjeli javnog priznanja Općine 

Fužine. 

Za raspravu se javio g. Slavko Starčević. 

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

dodjeli javnog priznanja Općine Fužine. 

 

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 dodjeli javnog priznanja Općine Fužine 

 

Ad. 7.: Vijećnička pitanja 

 

Predsjednik Valentin Crljenko poziva vijećnike da upute vijećnička pitanja. 

 

1. Nataša Blažević Starčević: …“ Postavljam pitanje Općinskom načelniku vezano uz 

problematiku na Belom Selu. Vjerojatno ste čuli ali prije otprilike mjesec dana 

ponovno se zaglavio kamion na podvožnjaku. Da li postoji mogućnost dogovora s 

ŽUC-om da se nakon Pilane „Vrata“ postavi znak kojim bi se zabranio promet za 

kamione. Ne znam da li ste već o tome razgovarali s ŽUC-om ali ukoliko ćete 

dogovarati postavu spomenutog znaka zamolila bih Vas da ih podsjetite na postavu 

prometnog ogledala u Ulici Ulice u mjestu Lič.“… 

- David Bregovac: …“Zahvaljujem se na pitanju. S ŽUC-om nismo razgovarali ali 

poslati ćemo im dopis iako mislim da postavljanjem znaka nećemo riješiti problem 

s obzirom da vozači kamiona ne prate znakove već GPS. Nastavno na postavljanje 
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spomenutog ogledala u Liču isto će se postaviti odmah po završetku tehničkog 

pregleda koji bi trebao biti 12. lipnja.  

- Nataša Blažević Starčević: …“Čini mi se da takav znak zabrane postoji na 

izlasku s autoputa što po mojem shvaćanju nije pravilno. Kamioni ipak moraju 

doći do pilane, znak bi trebao stajati nakon pilane.“… 

 

2. Slobodan Huš: ...”Upućujem pitanje Općinskom načelniku. Zanima me kada će se 

završiti radovi na cesti u Vratima, odnosno od Pizzerie „Furman” prema željezničkoj 

stanici te radovi prema pilani „Čebuhar?”... 

-    David Bregovac: …“Zahvaljujem se na pitanju. Radovi na Vratima su stali kako 

bi se završili radovi na Fužinama. Od investitora Komunalac d.o.o. Delnice dobili 

smo informaciju kako će radovi u mjestu Vrata započeti sljedeći tjedan. Ulica prema 

željezničkoj stanici nije završena iz razloga što se još moraju postaviti 4 – 5 priključka 

koji projektom nisu bili obuhvaćeni. Nadam se da će radovi biti gotovi krajem 

svibnja.“… 

“… 

 

3. Slobodan Huš: ...”Upućujem pitanje Općinskom načelniku a odnosi se na skretanje s 

vrha Slemena prema Lokvama. Naime, naša Općina počinje cca 20 m od skretanja 

stoga ono potpada pod ingerenciju Lokava. Trebalo bi u dogovoru s njima postaviti 

prometno ogledalo na spomenuto raskrižje tim više što iz smjera Delnice – Fužine ne 

postoji prometni znak koji bi najavio dolazak na raskrižje a na cesti postoji 

isprekidana crta što znaći da se skrenuti može.  ... 

- David Bregovac: ...” Zahvaljujem se na pitanju. Vezano uz ovu problematiku poslali 

smo dopise ŽUC-u i Općini Lokve međutim odgovor nismo dobili. Spomenuta cesta je 

pod ingerencijom Općine Lokve i ŽUC-a. Mi bismo mogli kupiti ogledalo i postaviti 

ga ali potom bismo dobili inspekcijski nalog da isto maknemo. Nažalost Općina Lokve 

nije zainteresirana za postavljanje prometnog ogledala a ŽUC isto ne smije postaviti 

bez prethodnog prometnog rješenja kojeg oni moraju financirati. Izdati ću nalog 

KTD-u da postavi prometno ogledalo.”... 

 

Nakon završenih rasprava Predsjednik Valentin Crljenko zaključuje sjednicu Općinskog 

vijeća Općine Fužine u 17:40 sati. 

 

 

         Zapisničarka                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 

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


