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Općina Funtana od osnutka do danas: Razgovor s
načelnikom Mladenom Grgetom
Poreština, 29.12.2020. (17:40)

Načelnik Mladen Grgeta o razvoju Općine Funtana od njenog nastanka 2006.
godine do danas

Razgovarala i snimila: Kristina Flegar
Teritorijalni preustroj Hrvatske, s često zazivanim smanjenjem
broja općina, gradova i županija, tema je koja periodično postaje
aktualna, posebno u vrijeme izbora, a još više s uvođenjem
propusnica uslijed koronakrize. Među rado potezanim
argumentima su lokalni razvitak i sposobnost jedinice lokalne
samouprave da ga (uz pokrivanje svih rashoda) omogući vlastitim
proračunskim prihodima.
Kako po tom pitanju stoji Općina Funtana i koji su razlozi za njenu
opstojnost, provjerili smo u razgovoru s načelnikom Mladenom
Grgetom. Funtana je poznata kao ribarsko i poljoprivredno, a u
novije vrijeme sve više kao turističko mjesto. Jedna je od najmlađih
jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, a prošle godine je
sa svojih gotovo 17,5 milijuna kuna (19.247,19 po glavi tada
zabilježenih 907 stanovnika) bila na samom vrhu po ostvarenim
proračunskim prihodima.
Kad je, iz kojih razloga i na osnovu kojih parametara
osnovana Općina Funtana? Jesu li se svi s time složili i je li
procedura tekla "glatko"?
- Općina Funtana nastala je 2006. godine izdvajanjem iz Općine
Vrsar, a konstituirajuća sjednica održana je 11. prosinca. Inicijativa
za formiranje Općine postojala je od ranije, ali su tek tada,
izmjenama Zakona o područjima županija, gradova i općina,
stvoreni uvjeti za taj korak. Raspisan je referendum i mještani su
se na njemu opredjelili za vlastitu Općinu. Osim toga, izrađene su
simulacije budućeg proračuna koje su pokazale da Općina
Funtana ima mogućnosti za vlastito financiranje i pružanja svih
potrebnih usluga svojim mještanima.

Glavnu ulogu je imao tada formiran Inicijativni odbor koji je
pokrenuo proceduru pred državnim tijelima. Svakako moram
spomenuti njegove članove. To su Tomislav Čoga, Ondina Žužić,
Tomislav Barišić i Andrea Štifanić. Veliku je potporu dao i naš
počasni sumještanin - pokojni Fredi Kramer, poznati sportski
novinar i publicist koji je svojim poznanstvima lobirao da se
pokrenu izmjene zakona. Također, i tadašnji je HDZ Funtane
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putem svoje središnjice u Zagrebu značajno pridonio osnivanju
Općine.
Kakva je tada bila podrška mještana i smatrate li da je ona i
danas jednako snažna?
- U početku je možda bilo malo skepse, ali je podrška s vremenom
konstantno rasla.
Što su mještani dobili osnivanjem vlastite jedinice lokalne
samouprave? Možete li navesti što je sve dosad izgrađeno i
ostvareno na raznim područjima, od komunalnog do
socijalnog? Jesu li neke stvari teže nego ranije?
- Funtanjani su dobili mogućnost da sami kreiraju vlastiti razvoj. U
početku se pristupilo rješavanju prostorno planske dokumentacije,
nakon čega su uslijedile prve investicije. Među prvim ostvarenjima
bila je izgradnja šetnice između Funtane i Bijele uvale, a naknadno
su provedeni u djelo projekti poput uređenja plaže na tom
području, opremanja urbanom opremom te stvaranja pretpostavki
za realizaciju i privatnih investicija.
Tijekom vremena je izgrađen vrtić, u suradnji s APN-om i prema
programu POS-a izgrađene su tri zgrade s 14 stanova za naše
mještane, u potpunosti je rekonstruirana državna cesta kroz
naselje i izgrađen novi rotor na ulazu u Funtanu iz smjera Poreča.
Razvitak mjesta nastojimo pratiti izgradnjom novih nerazvrstanih
cesta s kompletnom opremom. Osnovano je i komunalno
poduzeće Puntica d.o.o, koje brine o uređenosti mjesta košnjom i
održavanjem zelenih površina te održavanjem čistoće javnih
površina, zatim o održavanju groblja, kao i o uređenosti plaža i
općinskih objekata.

Istovremeno se vodi računa o zadržavanju, pa i unapređenju
visokih standarda na području društvenih djelatnosti za sve
generacije. Redovito se dodjeljuju i isplaćuju stipendije učenicima i
studentima, sufinancira se nabava školskih knjiga i produženi
boravak za učenike osnovnih škola te školski prijevoz za
srednjoškolce. Također, sufinanciramo smještaj korisnicima
domova za starije i nemoćne osobe, kao i 50 posto cijene
dopunskog zdravstvenog osiguranja za umirovljenike. Na području
sporta i rekreacije spomenut ću da je rekonstruirana i nadograđena
svlačionica NK Funtana.
Koliko danas Funtana ima stanovnika (a koliko ih je bilo
prilikom osnivanja Općine), koliko djece i kakva je situacija s
vrtićima i školama?
- Naša općina broji nešto manje od tisuću stanovnika, dok je kod
osnivanje ta brojka bila oko 820. Vrtić i škola zadovoljavaju
sadašnje potrebe za smještaj naših najmlađih. No, mislimo na
budućnost te je u planu nadogradnja škole u Vrsaru, koju pohađaju
i djeca s našeg područja, pa će u toj investiciji financijski
sudjelovati i Općina Funtana.
Što je sa zdravstvenom zaštitom na vašem području?
- Imamo manju ambulantu koja djeluje u sklopu Istarskih domova
zdravlja.

Koliki je proračun Općina Funtana imala u početku i kakav je
danas te je li on dovoljan?
- Proračun Općine Funtana u početku je iznosio oko 10 milijuna
kuna, dok je proračun za 2020. godinu planira u iznosu od 36,7
milijuna kuna, pri čemu moram naglasiti da uključuje i sredstva
planirana iz raznih izvora za realizaciju kapitalnih projekata.
Realno, naš sadašnji proračun je oko 14 milijuna kuna.
Koje su osnovne potrebe mještana koje trebate zadovoljiti u
narednom razdoblju?
- Mislim da smo većim dijelom zadovoljili potrebe naših
sumještana. Ipak, u posljednje se vrijeme nameće pitanje
nedostatka smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe te
razmatramo mogućnost da se po tom pitanju nešto pokrene.
Koji su planovi i težnje u sljedećih nekoliko godina?

- Izgradnja nerazvrstanih cesta je svako naš prioritet, kao i sva uz
njih vezana infrastruktura - struja i javna rasvjeta, voda i
kanalizacija, javna rasvjeta. Osim toga, želimo rekonstruirati
zgradu nekadašnje škole kako bismo dobili prostorije za potrebe
naših sumještana – za rad udruga i organiziranje predavanja,
edukacija i društvenih događanja, ali i za potrebe općinske uprave
koja od samog početka djeluje u neadekvatnim uvjetima. U našim
je planovima i nastavak izgradnje šetnice duž cijele obale na
području Funtane te pokretanje suvremene poslovne zone.
Imate li još otvorenih pitanja sa susjednim jedinicama lokalne
samouprave?
- Sa susjednima smo riješili sva otvorena pitanja - od utvrđivanja
granica, podjela prava i obaveza, do udjela u trgovačkim
društvima.

Kako se nosite s izazovima koje je donijela pandemija
koronavirusa? Kako funkcionira općinska uprava i ima li
Općina mogućnosti pomoći mještanima koji su u
poteškoćama, budući da je turizam ključna gospodarska
grana?
- COVID-19 je svakako promijenio naš način život. Mi smo, kao
Općina, u prvom valu pandemije na proljeće pokrenuli razne oblike
pomoći za stanovništvo i gospodarske subjekte koji djeluju na
našem području. Tako smo odgodili plaćanje komunalne naknade,
a korisnike javnih površina oslobodili smo plaćanja prve rate za te
površine. Općina Funtana je, osim toga, sufinancirala nabavu
sanitetskog materijala za Istarske domove zdravlja i za Opću
bolnicu u Puli.

Među prvim smo općinama u Hrvatskoj koje su smanjile naknade
za članove Općinskog vijeća na simboličnu jednu kunu po sjednici,
ukinute su naknade za predsjednika i zamjenike Općinskog vijeća
te za zamjenicu općinskog načelnika. Smanjene su plaće
djelatnicima općinske uprave i meni kao načelniku te
zaposlenicima komunalnog poduzeća. Naša općinska uprava,
poput svih drugih institucija, strogo se drži mjera i preporuka
Stožera civilne zaštite, pa bez fizičkih kontakata, putem računala,
telefona i video-konferencija rješavamo što je moguće više poslova
i pitanja.
Vaša poruka za mještane Funtane
Svojim sumještanima želim poručiti da smo im uvijek na
raspolaganju, da nam predoče svoje potrebe i probleme koje treba
riješiti te da nam se slobodno obrate s prijedlozima, pa i kritikama,
kako bismo zajednički pridonijeli još kvalitetnijem životu u našoj
Funtani.
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