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       REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA FUŽINE 

             Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/21-01/06 

URBROJ: 2112/03-01-21-09 

Fužine, 06. rujan 2021. 

 

Z A P I S N I K 

SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FUŽINE ODRŽANE U VIJEĆNICI  

OPĆINE FUŽINE DANA 06. RUJNA 2021. GODINE SA POČETKOM U 18:00 SATI. 

 

 

Nazočni: 

 

 članovi Općinskog vijeća: Sabina Urbanc, Dario Colnar, Marinko Kauzlarić, Slavko 

Starčević, Valentin Crljenko, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Nataša 

Marohnić Trglavčnik, Tajana Kauzlarić Korica 

 

 

Ostali nazočni: 

• David Bregovac, općinski načelnik 

• Kristina Piršić, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine 

• Tea Štimac, Viši savjetnik za financije 

• Nensi Urbanc, zapisničar 

• Predstavnica medija 

 

 

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

nazočno 9 (devet) članova Općinskog vijeća, te da će sve donesene odluke biti pravovaljane i 

može se nastaviti sa radom. 

  

Predsjednik Valentin Crljenko obavijestio je prisutne da se sjednice snimaju. 

 

Predsjednik Valentin Crljenko daje na glasovanje predloženi zapisnik sa 01. sjednice od 15. 

srpnja 2021.g. 

Predsjednik Valentin Crljenko pita da li ima kakvih primjedbi na zapisnik. 

Nataša Blažević Starčević navodi da ništa ne treba nadodavati u zapisnik, nego navodi da je 

primjetila da je zapisnik neujednačeno pisan jer na nekim mjestima piše šta je neki vijećnik 

rekao u tijeku rasprave, a na nekima ne, te navodi da neka se pripazi u zapisnicima na 

ujednačenost. 

Valentin Crljenko navodi da je opaska primljena na znanje, da se zapisnik općenito piše i da 

se tonski snima te da se uvijek može dobiti snimka sjednice. 

Urbanc Nensi zamolila je za riječ. 

Predsjednik Valentin Crljenko daje riječ Nensi Urbanc. 
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Urbanc Nensi navodi da sukladno čl. 113 Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine, 

sadržaj rasprave sa sjednice ne upisuje se u zapisnik, ono što sam smatrala da je najbitnije 

uvrstila sam u zapisnik. 

Predsjednik Valentin Crljenko daje na glasovanje predloženi zapisnik sa 01. sjednice od 15. 

srpnja 2021.g. 

 

Sa 9 (devet) glasova ZA (Sabina Urbanc, Dario Colnar, Marinko Kauzlarić, Slavko 

Starčević, Valentin Crljenko,Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Tajana Kauzlarić Korica) prihvaćen je zapisnik sa 01. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Fužine. 

 

 

Predsjednik Valentin Crljenko pročitao je dnevni red te isti daje na usvajanje. 

 

 

Sa 9 (devet) glasova ZA (Sabina Urbanc, Dario Colnar, Marinko Kauzlarić, Slavko 

Starčević, Valentin Crljenko,Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Tajana Kauzlarić Korica) prihvaćen je slijedeći dnevni red. 

 

 

D n e v n i  r e d: 

 

1. Donešenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja ,,IZGRADNJA I OPREMANJE 

TRŽNICE FUŽINE"  

2. Donešenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja ,,REKONSTRUKCIJA I 

OPREMANJE SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA GMAJNA”  

3. Donošenje Odluke o naknadama za rad članova općinskog vijeća Općine Fužine i 

drugih osoba koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća općine Fužine  

4. Donošenje Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine Fužine                                 

5. Donošenje Odluke o poništavanju natječaja za prodaju nekretnine  

(k.č. 618/3 i 618/4 k.o. Vrata) 

6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju zemljišta u vlasništvu 

Općine Fužine (k.č. br.1233/2 i 1232/5 k.o. Vrata)  

7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju zemljišta u vlasništvu 

Općine Fužine (k.č. br.3619/6 k.o. Lič)  

8. Vijećnička pitanja 

 

 

 

Za vijećnička pitanja prijavili su se: 

 

• Sabina Urbanc ima jedno vijećničko pitanje 

• Nataša Blažević Starčević ima jedno vijećničko pitanje 

• Marinko Kauzlarić ima dva vijećnička pitanja 

• Slobodan Huš ima jedno vijećničko pitanje 

• Nataša Marohnić Trglavčnik ima jedno vijećničko pitanje 

• Dario Colnar ima jedno vijećničko pitanje 
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Ad 1.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o suglasnosti za 

provedbu ulaganja ,,IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE FUŽINE". 

Tea Štimac i David Bregovac obrazložili su prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu 

ulaganja ,,IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE FUŽINE" . 

Predsjednik Valentin Crljenko zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu o prijedlogu 

Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja ,,IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE 

FUŽINE". 

U raspravi su sudjelovali Nataša Blažević Starčević i Slobodan Huš, a odgovore su dali David 

Bregovac i Tea Štimac. 

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

suglasnosti za provedbu ulaganja ,,IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE FUŽINE". 

 

 

Sa 9 (devet) glasova ZA (Sabina Urbanc, Dario Colnar, Marinko Kauzlarić, Slavko 

Starčević, Valentin Crljenko,Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Tajana Kauzlarić Korica) donosi se 

 

 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja                                                                   

,,IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE FUŽINE" 

 

 

Ad 2.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o suglasnosti za 

provedbu ulaganja ,,REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SPORTSKO REKREACIJSKOG 

CENTRA GMAJNA” . 

Tea Štimac obrazložila je prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja 

,,REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA 

GMAJNA” . 

Predsjednik Valentin Crljenko zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu o prijedlogu 

Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja ,,REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE 

SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA GMAJNA” . 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

suglasnosti za provedbu ulaganja ,,REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SPORTSKO 

REKREACIJSKOG CENTRA GMAJNA” . 

 

 

Sa 9 (devet) glasova ZA (Sabina Urbanc, Dario Colnar, Marinko Kauzlarić, Slavko 

Starčević, Valentin Crljenko,Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Tajana Kauzlarić Korica) donosi se 

 

 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja 

,,REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SPORTSKO REKREACIJSKOG                         

CENTRA GMAJNA” 
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Ad 3.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o naknadama za rad 

članova općinskog vijeća Općine Fužine i drugih osoba koje sudjeluju u radu Općinskog 

vijeća općine Fužine. 

Kristina Piršić obrazložila je prijedlog Odluke o naknadama za rad članova općinskog vijeća 

Općine Fužine i drugih osoba koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća općine Fužine. 

Predsjednik Valentin Crljenko zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu o prijedlogu 

Odluke o naknadama za rad članova općinskog vijeća Općine Fužine i drugih osoba koje 

sudjeluju u radu Općinskog vijeća općine Fužine. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

naknadama za rad članova općinskog vijeća Općine Fužine i drugih osoba koje sudjeluju u 

radu Općinskog vijeća općine Fužine. 

 

Sa 9 (devet) glasova ZA (Sabina Urbanc, Dario Colnar, Marinko Kauzlarić, Slavko 

Starčević, Valentin Crljenko,Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Tajana Kauzlarić Korica) donosi se 

 

Odluka o naknadama za rad članova općinskog vijeća Općine Fužine i drugih osoba 

koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća općine Fužine 

 

 

Ad 4.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i 

studenata Općine Fužine. 

Kristina Piršić obrazložila je prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine 

Fužine. 

Predsjednik Valentin Crljenko zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu o prijedlogu 

Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine Fužine. 

U raspravi su sudjelovali Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Sabina Urbanc i Marinko Kauzlarić, a odgovore su dali David Bregovac i Kristina 

Piršić. 

Sukladno upitu Marinka Kauzlarića predsjednik Valentin Crljenko traži od Pročelnice 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine Kristine Piršić da dostavi Kriterije za dobivanje 

socijalne stipendije u slučaju lošijeg imovinskog stanja roditelja svim vijećnicima na znanje. 

 

Zbog tijeka rasprave Predsjednik Valentin Crljenko navodi da se sjednica prekida na 10 

minuta da se u Poslovniku provjeri na koji se način može usmeno podnesti amandman.  

 

Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš i Marinko Kauzlarić daju usmeni prijedlog 

amandmana kojim se predlaže: 

„snižavanje kriterija za bodovanje za uspjeh u srednjoj školi sa 4.5 na 4,0 kako je bilo u 

starom pravilniku“ 

 

Načelnik David Bregovac se nije usuglasio sa predloženim usmenim amandmanom. 

 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje usmeno podnesen 

amandman na prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine Fužine. 
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Sa 4 (četiri) glasa ZA (Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Marinko Kauzlarić, Tajana 

Kauzlarić Korica) i 5 (pet) glasova PROTIV (Slavko Starčević, Sabina Urbanc, Nataša 

Marohnić Trglavčnik, Dario Colnar, Valentin Crljenko)   

 

AMANDMAN nije prihvaćen 

 

David Bregovac upozorio je da se krši Poslovnik. Navodi da ako se amandman podnosi 

usmeno na samoj sjednici vijeća, potrebno je da se većina vijećnika složi sa prijedlogom da se 

amandman podnese. 

 

Predsjednik Valentin Crljenko navodi da je amandman dan na glasanje.                              

Amandman nije prošao i smatra da se time došlo do istog zaključka.  

 

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

stipendiranju učenika i studenata Općine Fužine. 

 

Sa 5 (pet) glasova ZA (Slavko Starčević, Sabina Urbanc, Nataša Marohnić Trglavčnik, Dario 

Colnar, Valentin Crljenko) i 4 (četiri) glasa PROTIV (Nataša Blažević Starčević, Slobodan 

Huš, Marinko Kauzlarić, Tajana Kauzlarić Korica) donosi se 

 

Odluka o stipendiranju učenika i studenata Općine Fužine 

 

Nataša Blažević Starčević obratila se predsjedniku Valentinu Crljenku sa upitom da nije 

vidjela da je on dignuo ruku da je ZA navedenu odluku. 

Nataša Blažević Starčević pitala je Valentina Crljenka da li je on ZA navedenu odluku. 

Predsjednik Valentin Crljenko navodi da je on naravno ZA navedenu odluku i da predsjednik 

ni ne diže ruku jer zna da je glasao. Predsjednik broji glasove. 

Nataša Blažević Starčević ističe da ona na taj način ne zna kako je on glasao i da bi htjela 

vidjeti tko je bio ZA, a tko PROTIV. 

Predsjednik Valentin Crljenko istiće da naravno da je ZA. 

 

Ad 5.:    

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

za prodaju nekretnine (k.č. 618/3 i 618/4 k.o. Vrata). 

David Bregovac obrazložio je prijedlog Odluke o poništavanju natječaja za prodaju 

nekretnine (k.č. 618/3 i 618/4 k.o. Vrata). 

Predsjednik Valentin Crljenko zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu o prijedlogu 

Odluke o poništavanju natječaja za prodaju nekretnine (k.č. 618/3 i 618/4 k.o. Vrata). 

U raspravi je sudjelovao Marinko Kauzlarić, a odgovore su dali David Bregovac i Kristina 

Piršić. 

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

poništavanju natječaja za prodaju nekretnine (k.č. 618/3 i 618/4 k.o. Vrata). 

 

Sa 9 (devet) glasova ZA (Sabina Urbanc, Dario Colnar, Marinko Kauzlarić, Slavko 

Starčević, Valentin Crljenko,Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Tajana Kauzlarić Korica) donosi se 

 

Odluka o poništavanju natječaja za prodaju nekretnine                                                 

(k.č. 618/3 i 618/4 k.o. Vrata) 



6 
 

Ad 6.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg 

ponuđača za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Fužine (k.č. br.1233/2 i 1232/5 k.o. Vrata). 

Kristina Piršić i David Bregovac obrazložili su prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg 

ponuđača za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Fužine (k.č. br.1233/2 i 1232/5 k.o. Vrata). 

Predsjednik Valentin Crljenko zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu o prijedlogu 

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Fužine 

(k.č. br.1233/2 i 1232/5 k.o. Vrata). 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Fužine (k.č. 

br.1233/2 i 1232/5 k.o. Vrata). 

 

 

Sa 9 (devet) glasova ZA (Sabina Urbanc, Dario Colnar, Marinko Kauzlarić, Slavko 

Starčević, Valentin Crljenko,Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Tajana Kauzlarić Korica) donosi se 

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju zemljišta                                                      

u vlasništvu Općine Fužine (k.č. br.1233/2 i 1232/5 k.o. Vrata) 

 

 

 

Ad 7.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg 

ponuđača za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Fužine (k.č. br.3619/6 k.o. Lič). 

Kristina Piršić i David Bregovac obrazložili su prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg 

ponuđača za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Fužine (k.č. br.3619/6 k.o. Lič). 

Predsjednik Valentin Crljenko zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu o prijedlogu 

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Fužine 

(k.č. br.3619/6 k.o. Lič). 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Fužine (k.č. 

br.3619/6 k.o. Lič). 

 

 

Sa 9 (devet) glasova ZA (Sabina Urbanc, Dario Colnar, Marinko Kauzlarić, Slavko 

Starčević, Valentin Crljenko,Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Tajana Kauzlarić Korica) donosi se 

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju zemljišta                                                      

u vlasništvu Općine Fužine (k.č. br.3619/6 k.o. Lič) 
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Ad 8.: Vijećnička pitanja 

Slijedom prijave predsjednik Valentin Crljenko poziva vijećnike da upute vijećnička pitanja. 

 

1. Nataša Blažević Starčević: Potaknuta točkom dnevnog reda o vijećničkim naknadama i 

percepciji javnosti kolike su te naše naknade, moje pitanje će biti vezano uz transparentnost. 

Prošle godine neke općine počele su uvoditi aplikaciju potpune transparentnosti, gdje je 

vidljivo tijekom godine kome je izvršena koja uplata, u koju svrhu i u kojem iznosu.                     

Kada je riječ o nekom projektu, javnost bi imala uvid u to koliko je sredstava potrošeno na 

određenu vrstu radova. 

Da li je načelnik razmišljao o uvođenju te aplikacije potpune transparentnosti? 

- David Bregovac: Hvala na pitanju, razmišljao sam o tome i vodili smo određene razgovore 

na tu temu, ali kada su stigle ponude odustao sam. Ponuda je iznosila preko 100.000,00 kn za 

sustav spajanja na sustav koji imamo kroz programe. Svi građani i stanovnici mogu putem 

sustava za pravo na pristup informacijama poslati upit i dobiti će odgovor. Naša zakonska 

dužnost je da im u određenom roku odgovorimo. Bilo bi dobro imati takvu aplikaciju, ali u 

ovom trenutku to ne možemo. 

Pozivam sve stanovnike i građane da putem prava na pristup informacijama zatraže sve 

informacije. 

Nataša Blažević Starčević: Mislim da bi to bilo dobro imati, jer kako imamo i za sve druge 

potrebe trebali bi imati i za to. Dosta bitna činjenica je povjerenje građana u nas koji ovdje 

odlučujemo o financijama, pa bi ljudima bilo puno jednostavnije da imamo tu aplikaciju i da 

mogu doći do određenih podataka. 

Tea Štimac zamolila je za riječ. 

Predsjednik Valentin Crljenko daje riječ Tei Štimac. 

- Tea Štimac: Ponude su bile zaista velike, te smo mi pokušale u nekom jednostavnijem 

obliku slagati tablice, koje bi jednom mjesečno bile ažurirane i u kojima bi se vidjeli podaci o 

uplatama i isplatama za neke određene projekte. 

 

2. Sabina Urbanc: Da li nam načelnik može pružiti informaciju o tome u kojoj je fazi projekt 

Zaobilaznice i da li ide sve po planu? 

- David Bregovac: Hvala na pitanje nažalost ne ide sve po planu. U petak je katastar Rijeka 

završio, te se sljedeći tjedan Glavni projekt šalje na Ured za urbanizam Siniši Abramoviću. 

Kroz 15 dana ukoliko ne bude nekih problema trebali bi dobiti građevinsku dozvolu. Kada 

dobijemo građevinsku dozvolu krećemo sa istraživanjem tržišta po pitanju financija. 

 

3. Marinko Kauzlarić : Zašto i iz kojih razloga ovo ljeto sve do ovog vikenda nisu 

funkcionirale turističke atrakcije, vožnja vlakom i vožnja brodom? Da li će ti sadržaji koji su 

sada profunkcionirali biti u funkciji i raditi slijedeće sezone, jer turistički djelatnici tvrtke koja 

se bavi turizmom sada ugovaraju na sajmovima poslove i sa agencijama ugovore za slijedeću 

sezonu? Tko je kriv i odgovoran da se nefunkcioniranjem vlaka i broda umanjila vrijednost 

naše destinacije u koju smo godinama ulagali i time stvorili brend ovog kraja? 

- David Bregovac: Hvala na pitanju. Vlakić nije vozio, jer u njega nije ulagano otkada je 

kupljen. Vlakić je star preko 50 godina, nefunkcionalan i teško ga je održavati. Traktor koji 

vuče taj vlak je jedinstven, ne postoje zamjenski dijelovi koje bi se moglo na normalan način 

nabaviti. Sada smo ga uspjeli nekako servisirati da može početi voziti. Rekao sam da će vlak 

voziti sljedeće godine, ali to nije posao Općine niti Komunalnog poduzeća da se bavi 

vlakićem.                                                                                                                                           

Teza da Općina mora apsolutno sve osigurati nametnuta je u prijašnjoj vlasti, ali po meni to je 

trebao osigurati netko tko će zarađivati, jer naša premisa nije da radimo sa vlakićem i 
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brodićem, naša premisa je da osiguramo ceste i probamo naći sredstva za stipedije. Privatne 

osobe trebale bi se baviti vlakićem. Vlakić je sređen i voziti će neko vrijeme.                              

Dobili smo ponudu za polovni vlakić, pa ćemo vidjeti da li možemo nešto riješiti preko 

Ministarstava. Ukoliko to ne bude moguće nabaviti ćemo novi traktor, koji će zamijeniti ovaj 

stari, tako da sljedeće godine imamo vlakić. 

Kada je brodić potonuo, otkrili smo da je na njemu nedostajalo mnogo stvari, koje su se 

trebale na njemu nalaziti. Pokvario se  kontroler kojem je cijena oko 5.000,00 EUR.                    

Bilo ga je teko nabaviti i zbog toga brod nije mogao voziti. Sljedeće godine se brodić 

prebacuje na Lepenice. Projektom broda kada je bio izgrađen nisu advekvatno uigrađeni 

motori, jer je netko odlučio da se smanji kapacitet jačine motora čak za pola, tako da moram 

osigurati 200.000,00 kn da se nabave jači motori koji su predviđeni prvobitnim projektom, da 

bi brod mogao voziti po Lepenici. Ukolko zapuše bura i ne bude dovoljno ljudi na brodu, brod 

ne može niti voziti. Potruditi ćemo se da u ponudi sljedeće godine bude i vlakić i brodić.                

U interesu mi je da imamo brend i da nam dolaze turisti da bi svi vi koji se bavite turizmom i 

ugostiteljstvom imali što veći broj gostiju i da se može dalje ulagati u turističke sadržaje. 

 

- Drugo pitanje; Tko je kriv i odgovoran da se nefunkcioniranjem vlaka i broda umanjila 

vrijednost naše destinacije u koju smo godinama ulagali i time stvorili brend ovog kraja? 

- David Bregovac: Tko je odgovoran, naravno načelnik, koji je odgovoran za sve, pa tako i za 

to. Mi se trudimo koliko možemo u uivjetima koje imamo. 

Marinko Kauzlarić: Preusmjeravam pitanje, jer nisam zadovoljan odgovorom, to je samo 

konstatacija činjenice. Načelnik je dao upravljanje vlakićem i brodićem Komunalnom 

poduzeću. Nije odgovoran načelnik nego je odgovoran netko drugi, što to nije funkcioniralo i 

što su se sitni i smiješni kvarovi popravljali mjesecima. Osobno sam skrenuo pažnju da 

imamo novi traktor, za to plaćamo kredit. Vući vagone može bilo koji traktor koji ima 

kompresor, a ovaj ga ima. Napomenuo sam i malčer koji ima vrlo mali broj radnih sati, a stoji. 

Imamo vučno vozilo, ali je bilo dovoljno nesuradnje i neaktivnosti da taj traktor bude u 

funkciji. 

Moje sljedeće pitanje vezano je uz Ured za turizam.  

Rasformiranjem naše turističke zajednice, odnosno formiranjem Turističke zajednice na nivou 

Gorskog kotara izjasnili smo se kao lokalna samouprava i turistička destinacija da nećemo 

imati Ured za turizam. Neke lokalne samouprave su prilikom fuzioniranja ili donošenja 

Odluke o osnivanju ipak zadržale Ured za turizam.  

Da li Komunalno poduzeće sa proširenjem svoje djelatnosti u turističkom smislu povećava 

gubitak ili se tu ostvaruje nekakva nova dobit za naše komunalno poduzeće? Uočio sam da 

radnici našeg komunalnog poduzeća i dalje ne rade subotom i nedjeljom, upravljanje 

turističkim destinacijama, rentiranjem spilje i svega ostalog povjereno je i dano njima na 

upravljanje. Ponovno su angažirana nova radna mjesta i ponovno to rade studenti i odrasli 

ljudi, ne znam putem, kakvih ugovora o radu. 

Da li je Ured za turizam pri Komunalnom poduzeću povećao prihod našem poduzeću ili mu 

stvara novi trošak i zašto naši djelatnici Komunalnog poduzeća i dalje odbijaju rad subotom i 

nedjeljom, a bave se turizmom?  

- David Bregovac: Slažem se sa svim konstatacijama kolege Kauzlarića i predlažem 

predsjedniku Vijeća koji je ujedno i predsjednik Skupštine da što prije sazove Skupštinu i 

Nadzorni odbor Komunalnog trgovačkog društva i postavi ta pitanja direktorici. Jedino što ja 

mogu je raskinuti ugovore, a time neću napraviti ništa dobro za to poduzeće. 

 

 

4. Slobodan Huš navodi da odustaje od vijećničkog pitanja. 
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5. Nataša Marohnić Trglavčnik: Da li je moguće uvesti barem dvije linije prema gradu 

Rijeci za naše školarce koji bi svaki dan radije putovali prema toj destinaciji, nego boravili u 

Rijeci? 

- David Bregovac: Hvala na pitanju. Dobili smo ponudu od firme iz Delnica. Ponuda iznosi 

25.000,00 kn mjesečno. Na godišnjoj bazi to iznosi 300.000,00 kn + PDV.  

Razgovarao sam sa upravnim odjelom da se uputi dopis prema Ministarstvu prometa i veza i 

Županiji da nam pomognu u sufinanciranju tog dijela, uz plaćanje od strane roditelja te djece 

koja bi putovala. Ministarstvo mora dati dozvolu da formiramo takvu liniju, koja bi bila 

FUŽINE – RIJEKA, RIJEKA – FUŽINE. Radimo na tome, no nažalost to vjerojatno neće biti 

ove godine riješeno. Več dvije godine se trudimo da postignemo ono što je Europska unija 

kroz svoju direktivu dala, da sve županije imaju besplatan javni prijevoz.                                 

Postoji direktiva, postoji Zakon RH i to Županija mora pripremiti. Gorski kotar je pripremio 

svoje linije na način na koji bi htjeli da to funkcionitara, da ljudi idu na posao i djeca se 

vraćaju kući, a ne da spavaju po domovima. Ostatak županije to nije riješio, ostalih 27 

gradova i općina u županiji. Da bi taj Zakon mogao funkcionirati sve županije na području 

Hrvatske moraju se usuglasiti. Dati ćemo sve od sebe da to riješimo. 

6. Dario Colnar : Kakva je situacija sa produženim boravkom u školi? 
- David Bregovac: Hvala na pitanju. Na prošlom rebalansu osigurali smo sredstva od 

50.000,00 kn. Potpisan je Sporazum sa Osnovnom školom. Ravnateljica škole danas me 

obavijestila da zbog nekih proceduralnih problema produženi boravak neće krenuti ovaj 

tjedan. Od sljedećeg tjedna trebao bi krenuti produženi boravak. 

 

Predsjednik Valentin Crljenko obavještava vijećnike i Skupštinu KTD-a da će u skoro vrijeme 

sazvati Skupštinu KTD-a. 

Navodi da će u suradnji sa načelnikom i Jedinstvenim upravnim odjelom pripremiti pitanja 

koja se odnose na rad KTD-a i nezadovoljstvo sa njihovim radom. 

 

Nakon završenih rasprava po točkama dnevnog reda predsjednik Valentin Crljenko se 

zahvalio svima na suradnji, te zaključuje sjednicu Općinskog vijeća Općine Fužine u 19:55 

sati. 

 

 

Zapisničar                                                                                                Predsjednik  

 

Nensi Urbanc v.r.                                                                                  Valentin Crljenko v.r. 

 

 

 

 

 

 


