REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-01/15-01/05
URBROJ: 2112-02/4-15-1
Lokve, 15. rujan 2015
Na temelju članka 49. Statuta općine Lokve ( „Službene novine PGŽ“ 18/13 ),
podnosim Općinskom vijeću Općine Lokve, sljedeće.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Lokve
za razdoblje od 01. sječnja 2015 do 30.lipnja 2015. Godine
I.

Uvodni dio

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Lokve, Općinski
načelnik obvezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje
izvješće o svom radu.
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da
općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge
općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju
poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i
raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave,
kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i
druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Lokve, u okviru svog
djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su
mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko
vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao
izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih
akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine
kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine,
usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u
skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.

II.

DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. U području zaposlenosti-nositelja poslova:
U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra iskrena i kontinuirana
suradnja sa suradnicima, kako sa upravnim odjelom i vijećnicima Općinskog vijeća
Općine Lokve ,tako i sa ovlaštenim osobama na razini Županije, gradova, općina i
posebno sa predstavnicima resornih ministarstava .
U Općini Lokve je na dan 15.09.2015.g. u radnom odnosu na neodređeno
vrijeme bilo ukupno zaposleno 6 djelatnika , od toga:
1.Dužnosnici:…………………………………………………….…. 1
(općinski načelnik)
2.Jedinstveni upravni odjel:……………………………………… 5
(4 službenika)
2. U području financija :
U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove izradu
proračuna Općine Lokve za 2015.g., izvršavanje proračuna, izradu propisanih
izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva
proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji
pripadaju Općini Lokve kao i druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko
poslovanje Općine Lokve .
1. Ukupni prihodi poslovanja Općine Lokve u 2015.g ., bili su

1.585.955,16 kn

2. Ukupni rashodi poslovanja Općine Lokve u 2015 g. bili su

1.437.998,59 kn

Proračun Općine Lokve za 2015.godinu donesen je na 11.sjednici Općinskog
vijeća Općine Lokve, 23.12. 2014.godine, a objavljen je u Službenim novinama PGŽ
40/15
3. U području javnosti rada
Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenim novinama Općine
Lokve na web stranici Općine Lokve www.lokve.hr , na oglasnoj ploči Općine Lokve ,
na sjednicama Općinskog vijeća Općine Lokve, u komunikaciji sa građanima te kroz
medije.
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4. U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Lokve
Na inicijativu i na prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti
Općinsko vijeće Općine Lokve donijelo je u 2015.g. slijedeće odluke:
1. Odluka o izradi strategije razvoja Općine Lokve za razdoblje od 2015 do

2020.

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi prostornog plana Općine

Lokve.

3. Odluka o reguliranju plaće načelnika u skladu s novom osnovicom državnih
4.
5.
6.
7.
8.
9.

dužnosnika.
Odluka o usvajanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Lokve u 2014. god.
Odluka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Lokve za 2015. god.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Odluka o izmjenama odluke o komunalnom redu.
Zaključak o pokretanju inicijative za proglašenje 05. 11 Memorijalnim danom
Gorskog kotara
Odluka o sufinanciranju maturalnog putovanja djeci 7. i 8. Razreda OŠ
„Rudolfa Strohala“ Lokve.

5. U području predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti općinskog
načelnika
1. Plan prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve za 2015.
god.
2. Odluka o davanju na korištenje službenih automobila Općine Lokve
komunalnom društvu „Lokvarka“ d.o.o. i Udrugama.
3. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju
rabljenih vozila u vlasništvu Općine Lokve.
4 Odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije
za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza, i zbrinjavanja fekalija iz
septičkih, sabirnih i crnih jama područja Općine Lokve.
5 Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela
Općinski načelnik je u 2015.g. zaključio:
•
•
•

8 ugovora o djelu
10 ugovora o javnim radovima
33 ugovora o financiranju javnih potreba (udruge)
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6. U području zapošljavanja nezaposlenih osoba
U 2015.godini kroz program javnih radova ukupno je bilo zaposleno 10 osoba
na određeno vrijeme na provođenu slijedećih projekata:
• Uređenje nerazvrstanih cesta ,javnih površina i groblja
U 2015.godini kroz program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog
odnosa ukupno je bilo zaposleno 1 osoba.
Također, temeljem zaključenog ugovora s Ministarstvom socijalne politike i
mladih, i Općine Lokve, uz pomoć nosioca udruge Žar iz Delnica i PGŽ-a, provodi se
projekt „Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama“ na području Općine Lokve.
7. U području zaštite i spašavanja
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 127/10 ) i temeljem Pravilnika o
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ( NN 30/14
i 67/14) prikupljene su ponude za izradu Revizije Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća te Revizija
Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite.
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III.

REALIZIRANI PROJEKTI 2015.GODINI

1. Šetnica oko Lokvarskog jezera
Izvor financiranja- PGŽ, Općina Lokve
2. Od izvora do izvora
Izvor financiranja- PGŽ, Općina Lokve
3. Vidikovci iznad Lokvarskog jezera
Izvor financiranja- HTZ, Općina Lokve
4. Modernizacija javne rasvjete
Izvor financiranja- Fond za zaštitu okoliša, Općina Lokve
5. E-županija
Izvor financiranja- PGŽ, Općina Lokve
6. Sufinanciranje izrade projekta tehničke dokumentacije potrebne za
građenje pretovarne stanice „Sović Laz“
Izvor financiranja-Fond za zaštitu okoliša, Općina Lokve i ostali suvlasnici
Komunalaca Delnice
IV.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AKTIVNOSTI U 2015.GODINI

Čišćenje i uređenja naselja u Općini Lokve.
Izrada panoa za izložbu na otvorenom u Mrzloj vodici (Hrvatski foto savez)
Popravak skulptura Goranske kiparske radionice Mrzla Vodica
Osvjetljavanje kapelice Mrzla vodica
Popravak uspona na cesti „Lazac“ nakon mosta
Uređenje ceste kod „Rudnika“
Izrada pokrova na Kapelica Kuk-Donacija Hep, Merkaš, Lokvarka, općina
Lokve
Uređenje Doma kulture
Popravljanje vrata na crkvi u Lokvama i kapelici na groblju u Lokvama
Uređenje prostora vrtića
Proširenje javne rasvjete
Zatvaranje odvodnog kanala na cesti prema brani i uređenja sabirnice za vodu
Organizacija zimske službe
Suorganizacija Žabarske noći
Suorganizacija Noći spilja
Dan proslave dana Općine Lokve
Suorganizacija POJ I BOJ
Suorganizacija u „Lokvarskom Ljetu“
Promocija turističke destinacije „Turizam ispod iznad horizonta“
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V.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izrada prostornog Plana
Izrada Strateškog plana razvoja
Priprema projektne dokumentacije za izradu polivalentne dvorene „Dom
Kulture“ za kandidiranje za Fond ruralnog razvoja. Mjera 7.4
Kandidiranje kanalizacijske mreža na Fond ruralnog razvoja mjera 7.2 u
suradnji sa Komunalac d.o.o.-Delnice
Završiti projekt „Općina prijatelj djece“
Priprema elaborata za pristupnu cestu Industrijska zona „Sleme“
Ucrtavanje nerazvrstanih cesta u vlasništvo Općine Lokve
Reorganizacija poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela Lokve
Ojačati kadrovski i mehanizacijom Komunalno poduzeće „Lokvarka“ d.o.o.
Nastaviti brigu o starim i nemoćnim osobama kroz nastavak projekta Pomoć u
kući starim i nemoćnim osobama na području općine Lokve.
Nastaviti dalje sa modernizacijom seoskih nerazvrstanih cesta na širem
području općine Lokve.
Kandidiranje objekta „Uljara“ na fond ruralnog razvoja kroz Lokvarka d.o.o.
Obnova sata na crkvi u Lokvama.
Obnove kapelica na „kuku“ i groblju u Lokvama
Uređenje groblja u Mrzloj vodici
Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete sa novom generacijom radi uštede
električne energije
Locirati novu poziciju kampa u Lokvama
Pozicioniranje Lokava na turističkoj karti republike Hrvatske

VI.
•

•
•
•
•
•
•
•

ZACRTANI PRIORITETI U 2015.GODINI:

AKTUALNI PROBLEMI:

Punjenje proračuna otežano uslijed gubitka brdsko planinskog zakona, mini
poreznom reformom i velikog broja odlazaka mještana u mirovini radi čega
gubimo naš dio iz njihovih doprinosa
Broj nezaposlenih je u porastu.
Veliki je broj samaca i obitelji korisnika prava na socijalnu pomoć
Problem sa zapošljavanjem mlađeg stanovništva.
Prometna povezanost sa Delnicama
Povećanje broja napuštenih objekata u Općini Lokve
Rješenje imovinsko pravnih problema kamp „Lokve“
Divlje životinje na naseljenom području ugroza života i imovine
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VII.

ZAKLJUČAK

Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled
aktivnosti u prvoj polovici
2015.godine (sječanj-lipanj). Treba napomenuti da plaće zaposlenih u općinskoj
upravi u 2015.g. nisu rasle u odnosu na plaće iz prethodnih godina . One su
ograničene i usklađena sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
(„Narodne novine“,broj 28/10) .
Pozivam vijećnike Općine Lokve, i sve građane da kad god imaju potrebu,
nekakav prijedlog ili problem, dođu kako bi smo zajednički pokušali rješavati naše
probleme i ostvariti naše planove.
Svim vijećnicima , suradnicima, službenicima u općinskoj upravi, zahvaljujem
na razumijevanju, pomoći , povjerenju i suradnji.

S poštovanjem,
Načelnik Općine
Toni Štimac
Dostaviti:
1. Vijećnicima Općinskog vijeća
2. Arhiva-Ovdje
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