








Drage Supetarke i Supetarci!
 
Pred nama su izbori za Načelnika i Općinsko vijeće općine, izbori za ljude koji će voditi našu Općinu u slijedećem 
četverogodišnjem mandatu. Sa zadovoljstvom možemo reći da smo u proteklih 24 godine od kada sam Vaš izabrani načelnik 
učinili mnogo kako bi Sv. Petar u Šumi postalo mjesto ugodnog i kvalitetnog života za sve naše mještane. Uz ogromne napore, 
svakodnevni rad na realizaciji brojnih projekta i uz podršku naše Vlade na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem na 
području naše Općine realizirani su projekti od značaja za sve naše stanovnike.  Usprkos specifičnoj situaciji izazvanoj korona 
virusom uspjeli smo u protekle četiri godine  realizirati nekoliko značajnih projekata za našu Općinu. Izgradili smo kružni tok 
oko naše kalvarije, cestu Sv. Petar u Šumi-Kanfanar, Prvu Hrvatsku kuću od kobasica i supetarski dom. Prošle godine smo 
započeli s dugo godina pripremanim projektom izgradnje novoga supetarskog vodovoda, privremeno uredili parking na Placu 
i vodili brigu o komunalnim problemima tijekom cijele godine. Za naše najmlađe uredili smo sportski i dječji park Gorinci, 
opremili tri dječja parka s novim spravama za igru, a naša škola i dječji vrtić dobili su novu klimatizaciju. Uspješno smo obnovili 
Hrvatsku čitaonicu, izgradili Križni put oca Danijela Hekića, uredili nekoliko parkirališta na trgu i groblju te modernizirali  preko  
jedan kilometar općinskih nerazvrstanih cesta. Lani smo pokrenuli razvoj industrijske zone Škripelj, izgradnju najveće solarne 
elektrane i druge komunalne projekte. Bili smo ustrajni u realizaciji brojnih programa za poticanje nataliteta, pomoć 
umirovljenicima, stipendije studentima, financiranje predškolskog odgoja-dječjeg vrtića, produženog boravka u školi i ostalih 
programa za obitelj, umirovljenike, mlade i djecu.  U narednom četverogodišnjem razdoblju za Vas smo pripremili naš novi 
program za Sv. Petar u Šumi, jedno od najboljih mjesta za život. Već u svibnju nastavljamo s izgradnjom vodovoda od Jukini do 
vodospreme te  rekonstrukciju županijske ceste 5076 do Lušetići s izgradnjom pješačkih nogostupa od kružnog toka do sela 
Banovci. Osigurali smo i sredstva za početak izgradnje Sportskog centra Sv. Petar u Šumi u sklopu kojega će se nalaziti 
nacionalni centar pljočkanja, malonogometno igralište s umjetnom travom, skate park, dječji park, vanjski fitness, nove 
svlačionice i Hiža za mlade i sportaše. U novom razdoblju uvodimo viši standard brige za mlade obitelji kroz pokretanja rada 
jaslica, sufinanciranje obrta za čuvanje djece, a kroz projekt „Moj kantun hiže“ pokrenut ćemo poticajnu stanogradnju za mlade 
obitelji na lokaciji UPU Teža - nove farme kraj sportskog centra pod posebnim uvjetima za mlade obitelji. U prošlom mandatu 
općina je postala vlasnik svih nekretnina na obje supetarske farme što nam omogućava ostvarenje novih projekata za boljitak 
svih naših mještana. U narednom razdoblju u suradnji s Vladom RH i ministarstvima pokrenut ćemo novi razvoj poduzetničke 
infrastrukture s prostorom za poduzetničke inkubatore i centar za IT digitalne nomade. Kroz program Supetarski senior 
osigurat ćemo razne oblike novčane i materijalne pomoći i brige za supetarske umirovljenike. Novi jedinstveni projekt Zavičaj 
istarskih tradicija omogućit će novo pozicioniranje i brendiranje Sv. Petra u Šumi s ciljem promocije manifestacija, evenata, 
proizvođača, iznajmljivača, pojedinih lokaliteta kao posebne gastro i turističke destinacije u središnjoj Istri. 
Pozivamo Vas da na ovim izborima podržite našega kandidata za načelnika i listu, naše i vaše ljude koji s uspjehom i znanjem 
vode našu općinu, a koje podržavaju brojni mladi stručnjaci iz Sv. Petra u Šumi i šireg okruženja koji  zajedno s nama rade na 
ostvarenju naših projekta.

Ni ča pensat, homo napred z delom za Sv. Petar u Šumi, jedno od najboljih mjesta za život 
u Istri i Hrvatskoj.

Vaš načelnik i Vaši kandidati
dr. sc. Mario Bratulić







dr.sc. Mario Bratulić
VAŠ NAČELNIK KOJI ZNA KAKO

Doktor znanosti, dugogodišnji načelnik koji je pokrenuo mnoge projekte značajne za razvoj Sv. Petra u 
Šumi. Do 2018. godine je funkciju načelnika obnašao volonterski. Od ožujka ove godine volonterski obnaša 
dužnost posebnog savjetnika ministrice poljoprivrede, a od 2012. potpredsjednik je Hrvatskog atletskog 
saveza. Predsjednik Europskog saveza salamera i kobasara. Oženjen, otac četvero djece. Obnaša funkciju 
potpredsjednika HDZ-ovog Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, aktivno sudjeluje u kreiraju zakonskih 
prijedloga i te drugih mjera značajnih za ruralni i regionalni razvoj naše države. U svom dugogodišnjem 
radnom iskustvu istakao se je kao stručnjak na području sigurnosti hrane, upravljanju poljoprivrednim i 
prehrambenim procesima i proizvodnjom, razvojem novih tehnologija, proizvoda i procesa, a obnašao je i 
funkciju predsjednika Uprave. Do sada je objavio 20 stručnih i znanstvenih radova, autor je i urednik 
nekoliko priručnika, knjiga i brošura. Pred objavom je novog znanstvenog rada i istraživanja u  jednom od 
najcjenjenijih znanstvenih časopisa u Europi. Kao aktivan član zajednice on će i nadalje cjelodnevnim 
angažmanom i s puno energije raditi na poboljšanju životnog standarda svih naših sumještana te se 
zalagati za europski razvoj Sv. Petra u Šumi.

GLASAČKI LISTIĆ ZA VAŠEGA NAČELNIKA

2.  Kandidat: dr.sc. Mario Bratulić

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ



NAŠI KANDIDATI NA LISTI ZA OPĆINSKO VIJEĆE
Na glasačkom listiću za Općinsko vijeće - glasujući za našu listu pod brojem 2. 

čiji je nositelj MARIO BRATULIĆ glasate i za sve naše kandidate. 

16. svibnja kada budete GLASOVALI ZAOKRUŽITE:

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ
Nositelj kandidacijske liste: dr.sc. Mario Bratulić

1. dr.sc. MARIO BRATULIĆ, Gljušćići, doktor znanosti, dugogodišnji uspješni  načelnik Općine. Posebni 
savjetnik ministrice poljoprivrede i potpredsjednik Hrvatskog atletskog saveza.
2. MARKO GLJUŠĆIĆ, Jukini, inženjer strojarstva, rukovoditelj tehnike i održavanja u tvrtki Kamen Pazin.
3. NADIR BREŠĆIĆ, Dajčići, ekonomist, dosadašnji zamjenik načelnika i dugogodišnji sportski djelatnik, 
predsjednik NK Puris. Zaposlen u Croatia osiguranju.
4. MILAN KLANJAC, Teža, vlasnik i direktor supetarske tvrtke Etikgraf, jedne od najboljih tvrtki za 
proizvodnju samoljepljivih etiketa u Hrvatskoj i široj regiji.
5. FILIP MODRUŠAN, Gljušćići, mladi privatni poduzetnik u ugostiteljstvu i turizmu. Završio političku 
akademiju njemačke zaklade Konard Adenauer Stiftung.
6. LJUBICA FRANJUL, Dolinci, vlasnica OPG, kušaonice i pogona za preradu, osvajačica brojnih 
šampionskih nagrada na međunarodnim natjecanjima, majka dvoje djece.
7. DUBRAVKA TURČINOVIĆ, Grgani, stručna prvostupnica predškolskog odgoja, bacc. paed. Educirana 
za pomoćnika u nastavi kao i redovite stručne supervizije. Specijalizirana za razna područja predškolskog 
odgoja i obrazovanja. 
8. MIRJANA BANOVAC, Banovci, ekonomist, zaposlena u HZZO Pazin, majka troje djece.
9.  NEVEN TURČINOVIĆ, inženjer poljoprivrede, zaposlen u mesnoj industriji Valipile na poslovima 
voditelja pogona, tehnologa prerade i sigurnosti hrane. Aktivan zborski pjevač i  predsjednik boćarskog 
kluba Puris.  

GLAS ZA LJUDE KI ZNAJU KAKO TRIBA DELAT 
ZA SV. PETAR U ŠUMI

GLAS ZA RAZVOJ NAŠE OPĆINE
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U RAZDOBLJU OD 2017. DO 2021. GODINE REALIZIRALI SMO 
BROJNE PROJEKTE ZA NAŠ SV. PETAR U ŠUMI.

WIFI4EU - BESPLATNI INTERNET PO CIJELOM SV. PETRU U ŠUMI
Od siječnja 2021. godine u potpunosti je realiziran EU projekt besplatnog interneta 
WiFi4EU. Svi najznačajniji javni prostori naše Općine pokriveni su sada besplatnim 
internetom velike brzine i kvalitete. Na području općine postavljeno je 8 vanjskih i 3 
unutarnje pristupne točke za besplatni Internet velike brzine.

POKRENULI RAZVOJ PRIVATNOG PODUZETNIŠTVA I POSLOVNE ZONE ŠKRIPELJ
Općina Sv. Petar pokrenula je razvoj poduzetničke zone Škripelj kroz prodaju zemljišta 
supetarskim poduzetnicima. Supetarske tvrtke i obrti koji su potpisali ugovore i otkupili 
zemljišta već su započeli s izgradnjom četiri nova proizvodna pogona. Općina će se aktivno 
uključiti u opremanje zone već ove godine kroz izgradnju vodovodnih priključaka i 
uređenje pristupne ceste.

KLIMATIZIRALI UČIONICE ŠKOLE I PROSTORE VRTIĆA
Klimama su opremljene sve učionice u nižim razredima i kompletan dječji vrtić. 
Realizacijom projekta stvoreni su vrhunski uvjeti za rad u svim prostorima Područne 
osnovne škole u Sv. Petru u Šumi.

SANIRALI KROVIŠTE GROBNE KAPELE I POSTAVILI VELIKI KAMENI KRIŽ
Neposredno prije lanjske Petrove postavljen je novi kameni križ na platou ispred crkve 
Sv. Roka. U isto vrijeme odrađena je sanacija krovišta grobne kapele. Tijekom ove godine 
sanirat će se unutrašnjost grobne kapele, fasada i zamijeniti postojeća drvena stolarija.



OPĆINA JE OSIGURALA VLASNIŠTVO STRATEŠKIH NEKRETNINA ZA NOVI RAZVOJ MJESTA
U protekle četiri godine Općina je postala vlasnik strateških parcela koje su kao 
građevinsko područje uključene u prostorni plan Općine za novi razvoj mjesta i pokretanje 
novih infrastrukturnih, poslovnih i turističkih projekata te novih stambenih programa i 
projekata  za mlade obitelji.  

•  STARA FARMA (23.500m² stambeno poslovnog prostora)

•  NOVA FARMA (21.000m² stambeno poslovnog prostora)

•  STAN U ZGRADI OPĆINE 

•  PARKIRALIŠTE PLAC 2

ZAPOČELI S PROJEKTOM IZGRADNJE NAJVEĆE SUNČANE ELEKTRANE U HRVATSKOJ
Kroz izmjene Prostornog plana Općine na području proizvodne zone Škripelj stvoreni su 
preduvjeti za pokretanje projekta, a u tijeku je postupak objedinjavanja zemljišta izgradnju 
trenutno najveće elektrane u Hrvatskoj od 10 megavata koja će biti podržana od Vlade RH 
kao strateški državni projekt u Planu obnovljivih izvora energije. 

IZGRADILI PREKO 1 KM MODERNOG VODOVODA PO OPĆINI
U prošlom razdoblju izgradili smo vodovod Slavčići-stara Farma i Slavčići Nova farma- 
Boška s povezivanjem sportskog centra i sela Kranjci, Jopi, Teža na novi cjevovod pri čemu 
je sanirana županijska cesta prema Žminju u dužini od 500 metara. 



SUPETARSKI 
KRUŽNI TOK

Jedinstveni i zasigurno najljepši 
kružni tok u Istri i Hrvatskoj s 
kalvarijom u svome središtu, 
pušten je u promet u lipnju  2020. 
godine. Kružni tok ima pet ulaza iz 
smjera Pazina, Kanfanara, Žminja, 
Tinjana i sela Slavčići. 
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Jedinstveni i zasigurno najljepši 
kružni tok u Istri i Hrvatskoj s 
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CESTA 
SV. PETAR U ŠUMI – 

KANFANAR

Radovi na modernizaciji i 
asfaltiranju županijske ceste 
prema Kanfanaru završili su 
koncem srpnja 2020. Asfaltirane 
su dionice od supetarskog sela 
Jopi do Krajcar brijega i od 
Vidulini do Kanfanara u ukupnoj 
dužini od 2,4 km. 



Supetarski dom/
Kuća od klobasica

BESPLATNO će biti na raspolaganju supetarskim udrugama,
umirovljenicima, sportašima, predškolskoj i školskoj djeci, mladima, 
za razne aktivnosti u skladu s dogovorenim mjesečnim i godišnjim programima. 

Za plesne večeri i druženja umirovljenika, turnire u briškuli i škopi, praćenje nogometnih utakmica i 
ostalog sportskog programa na velikom video zidu, razna edukativna predavanja, predstave i filmske 
projekcije za djecu i mladež te ostale programe za žitelje općine.







PRVA HRVATSKA 
KUĆA KLOBASICA I 
SUPETARSKI DOM

Nakon 18 mjeseci od početka 
radova dobivanjem uporabne 
dozvole završili smo uređenje i 
opremanje Prve Hrvatske kuće 
od kobasica i Supetarskog doma. 
Kuća od kobasica će se koristiti i 
za potrebe mještana Općine, ali i 
za razne projekte od nacionalnog 
i međunarodnog značaja kojima 
je općina Sv. Petar u Šumi 
organizator.  



OBNOVLJENA 
HRVATSKA
ČITAONICA

Nakon 15 mjeseci od početka 
radova, početkom 2021.  završili 
smo s obnovom naše Hrvatske 
čitaonice izgrađene 1889. godine. 
Projekt obnove realiziran je 
zahvaljujući „Programu ulaganja u 
zajednicu“ Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova EU. 







ZAPOČELI SMO 
S  IZGRADNJOM 

NOVOG 
SUPETARSKOG 

VODOVODA

U listopadu 2020. započeli su radovi 
na izgradnji novoga glavnog 
vodovoda u Sv. Petru u Šumi koji će 
povezivati Vodospremu Sv. Petar u 
Šumi s mjestom i poslovnom zonom 
Škripelj ukupne dužine 3320 m. U 
prvoj dionici, do kraja 2020. godine 
izgrađeno je prvih 600 metara 
cjevovoda od naselja Slavčići do 
Jukini, a radovi na drugoj dionici od 
Jukini do vodospreme dužine 1,8 km 
započinje u svibnju ove godine. 



UREDILI SMO 
KRIŽNI PUT 
OCA DANIJELA 
HEKIĆA

Križni put je završen i svečano 
otvoren u ožujku 2019. zahvaljujući 
sufinanciranju kroz Program 
ulaganja u zajednicu Ministarstva 
regionalnoga razvoja i fondova 
Europske unije. Križni put je dužine 
4,2 km uređen je u znak poštovanja 
prema Velikanu molitve, patnje i 
svete krunice kao cjelogodišnji put 
duhovnosti, razmišljanja i molitve. 





IZGRADILI I 
OPREMILI DJEČJE 
I SPORTSKE 
PARKOVE

Izgradili smo i opremili dječji i 
sportski park Gorinci, izgrađena 
su i sanirana tri parka u dječjem 
vrtiću, Placu, Dajčići i Dolinci. 
Sportski park Gorinci sastoji se od 
polivalentnog igrališta za mini 
nogomet i košarku, natkrivenog 
prostora za druženje i više igrala 
za djecu.







SUPETARSKI 
FITNESS CENTAR

 I POČETAK 
UREĐENJA 

SPORTSKOG 
CENTRA 

Uređenjem i opremanjem fitnes 
centra i uređenjem tribine započelo 
se s projektom uređenja Sportskog 
centra Sv. Petar u Šumi. Supetarski 
fitness centar opremljen je 
najmodernijom opremom preko EU 
mjere 2.1.1. Fitness centar će biti 
namijenjen za svakodnevno vježbanje 
mještana Općine, sportskih klubova i 
sportaša pojedinaca, a svibanj će biti 
mjesec otvorenih vrata Fitness centra 
Sv. Petar u Šumi. 



IZGRADILI VIŠE 
PARKIRALIŠTA U 
OPĆINI

ASFALTIRALI 
NERAZVRSTANE 
CESTE U OPĆINI

U protekle dvije godine uređeno je nekoliko parkirališta na području Općine. 
Uređeno je parkiralište Plac II, a asfaltirana parkirališta na groblju i ispred marketa 
Studenac te Kuće od klobasica na Štacijonu.

U proteklom razdoblju asfaltirano je preko 1,5 km nerazvrstanih cesta na području 
Općine Sv. Petar u Šumi. Asfaltirana je dionica „stare dolinje ceste“ od Slavčići do 
Dajčići,  a  sanirano je još oštećenja na općinskim nerazvrstanim cestama u selima 
Turčinovići, Banovci, Dolinci, Gljušćići, Dajčići, Grčeti, Grgani i Jopi. 







SEDAM TOČAKA ZA SV. PETAR U ŠUMI - ZA JEDNO OD 
NAJBOLJIH MJESTA ZA ŽIVOT U ISTRI I HRVATSKOJ 2025.

U suradnji s Vladom RH, a uz podršku premijera Andreja Plenkovića i resornih ministarstava te uz 
nesebični angažman VAŠEGA NAČELNIKA koji se cjelodnevnim angažmanom stavio na raspolaganje 
razvoju Općine Sv. Petar u Šumi, u narednom četverogodišnjem razdoblju namjera nam je odraditi nove 
projekte za daljnji razvoj Sv. Petra u Šumi i stalno podizati kvalitetu života za sve sadašnje i buduće 
stanovnike naše Općine.  Mi smo dosada dokazali da znamo, a to ćemo činiti i u narednom  razdoblju kroz 
naš sveobuhvatan i ostvarljiv program od sedam točaka.  Posebno Vam želimo prezentirati 27 glavnih 
projekata koji su uklopljeni u naš program, a razvijali smo ih i pripremali u proteklom razdoblju. Neki od 
projekata već uspješno funkcioniraju i učinili su Sv. Petar u Šumi prepoznatljivim u Istri, Hrvatskoj i  
inozemstvu. Projekte ćemo pokrenuti omogućiti njihovu realizaciju u narednom četverogodišnjem 
razdoblju. 

U realizaciji našega programa i 27 projekta sudjelovati će stručnjaci različitih struka (inženjeri, 
pravnici, ekonomisti, IT stručnjaci, profesori, teolozi, liječnici, sportaši, sportski treneri) iz Sv. 
Petra u Šumi i van naše Općine, kao naši prijatelji i podupiratelji razvoja Sv. Petra u jedno od 
najboljih mjesta za život. Procijenjena vrijednost naših projekata i programa je više desetaka 
milijuna kuna. Nastavimo dalje s razvojem našega Sv. Petra u Šumi.   

• INFRASTRUKTURA I KOMUNALNO UREĐENJE OPĆINE

• KAPITALNI OPĆINSKI PROJEKTI

• PODUZETNIŠTVO I EU FONDOVI

• PROGRAMI ZA MLADE I OBITELJ

• SAKRALNI PROJEKTI I POMOĆ SUPETARSKOJ ŽUPI

• KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TURIZAM

• SOCIJALNI I ZDRAVSTVENI PROGRAMI, UMIROVLJENICI





KAPITALNI OPĆINSKI PROJEKTI

06 Projekt „SPORTSKI CENTAR Sv. Petar u Šumi“ - uključuje izgradnju više sportskih terena : 
Nacionalni centar pljočkanja, skate park, vanjski fitness, igralište s umjetnom travom, dječji park, nove 
svlačionice NK Puris i uređenje Hiže za mlade i sportaše. 
Osigurali smo financiranje prve faze projekta koja će se izvoditi 2021. godine preko Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstva turizma i sporta

07 Projekt „NACIONALNI CENTAR PLJOČKANJA Sv. Petar u Šumi“ - uključuje izgradnju nacionalnog 
centra pljočkanja s 10 staza i svom infrastrukturom. Međunarodna asocijacija pljočkanja koja okuplja 
sportaše koji se bave pljočkanjem i sportovima bliskima pljočkanju s područja Europe imat će svoje 
sjedište u Sv. Petru u Šumi.

08 Projekt „SUNČANA ELEKTRANA“ - izgradnja najveće sunčane elektrane u Hrvatskoj od 10 megavata 
na lokaciji poslovne zone Škripelj kao strateškog projekta Vlade RH iz „Plana obnovljivih izvora energije“

09 Projekt „STARA FARMA“ - osmišljavanje koncepta izgradnje i uređenja stambenog, poslovno-turističkog 
kompleksa Stara Farma u suradnji s lokalnim i vanjskim investitorima  

10 Projekt „PARK NATURA FUTURISTICA“ - uređenje futurističkog parka i botaničkog multimedijalnog 
vrta NATURA FUTURISTICA na prostoru samostanskog vrta površine 2 hektara. Otkup zemljišta od 
privatnih vlasnika  u arhitektonskom sklopu samostana i osiguravanje financiranja projekta kroz EU 
fondove. 
Projekt će biti nacionalni inovativno kulturno, turističko i prezentacijski proizvod kao koncept stvaranja jedinstvenog prostora sinergije 
suvremenih tehnologija i čovjekovog tradicijskog suživota s prirodom, kroz modele ruralnog i hodočasničkog turizma u sinergiji sa zadnjim 
trendovima IT industrije i digitalnih tehnologija.



PODUZETNIŠTVO I EU FONDOVI

11 Projekt „SMART CITY“ - izrada koncepta pametne općine kao osnove za povlačenje sredstava za 
digitalizaciju javnih usluga s ciljem povećanja transparentnosti i uključivanja lokalnog stanovništva u 
proces odlučivanja

12 Projekt „ZAVIČAJ KOBASICA“ - izgradnja razvojnog centra, instituta, poduzetničkog pogona za zrenje 
suhomesnatih proizvoda, kobasica i pršuta uz uključivanje svih zainteresiranih poduzetnika iz Sv. Petra u 
Šumi i regije kroz financiranje iz EU fondova

13 Projekt „OPREMANJE I RAZVOJ PODUZETNIČKE ZONE ŠKRIPELJ“ - na osnovu pripremljene 
dokumentacije i projekata  nastaviti će se od ljeta 2021. godine.

14 Projekt „PETRUS“ - Supetarski poduzetnički inkubator u funkciji razvoja malog gospodarstva i 
poduzetništva u skladu s budućom strategijom razvoja na lokaciji u vlasništvu općine
 
15 Projekt „DIGITALNI NOMADI u Sv. Petru u Šumi“ - razvoj Sv. Petra u Šumi u top destinaciju za  
dolazak svjetskih digitalnih nomada- odrađeni prvi sastanci s predstavnicima najvećih IT kompanija

•  Programi razvoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

•  Pomoć  i radionice za poduzetnike i mještane u pripremi dokumentacije i dobivanju sredstava iz EU 

fondova





PROGRAMI ZA MLADE I OBITELJ

16 Projekt „MOJ KANTUN HIŽE“ - pokretanje projekta poticajne stanogradnje za mlade obitelji na 
lokaciji UPU Teža- sadašnja nova farma sukladno zakonskim i prostorno planskim uvjetima i 
mogućnostima

17 Projekt „SUPETARSKE JASLICE ZA SVU DICU“ - osiguranje uvjeta za  pokretanje rada nove 
odgojne jasličke skupine u dječjem vrtiću Sv. Petar u Šumi 

18 Projekt „ SUPETARSKA MLADEŽ U EU“  - poticanje i financiranje programa rada udruga mladih 
supetaršćine kroz općinska i sredstva iz EU fondova

•  Sufinanciranje djelatnosti čuvanja jasličke i predškolske djece u Sv. Petru u Šumi

•  Nastavak programa za poticanje nataliteta kroz pomoć mladim obiteljima, redovito 

    stipendiranje svih studenta kao i do sada

•  Redovito financiranje rada dječjeg vrtića i produženog boravka u školi

•  Sufinanciranje predškolskih i školskih programa

•  Supetarski Dom/Hiža od klobasica za školske i predškolske programe djece i mladih

•  Nastaviti s uređenjem dječjih igrališta po supetaršćini



SAKRALNI PROJEKTI I POMOĆ SUPETARSKOJ ŽUPI

19 Projekt „SUPETARSKI ADVENT I BOŽIĆ“ - duhovni i kulturni program, koncerti i priredbe u suradnji 
sa osnovnom školom, vrtićem i vanjskim gostima

20 Projekt „HODOČASNIČKI I SAKRALNI TURIZAM“ - u Sv. Petru u Šumi

•  Obilježavanje 300. godišnjice Gospe Supetarske (1721.-2021.)

21 Projekt „KRIŽNI PUT SLUGE BOŽJEGA oca Danijela Hekića“ - jača valorizacija i priprema za 
njegovu skoru beatifikaciju

•  Potpomagati i poticati rad župnih zborova

•  Razvoj novih sakralnih i religijskih projekata u suradnji s župom

•  Suradnja općinske i župne zajednice  u svrhu uređenja ostalih objekata u vlasništvu župe 



 KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TURIZAM

22 Projekt „ZAVIČAJ ISTARSKIH TRADICIJA“ - promocija Sv. Petra u Šumi kao posebne gastro i 
turističke destinacije preko manifestacija, evenata, proizvođača i iznajmljivača 

23 Projekt SUPETARSKE MANIFESTACIJE - organizacija i novi oblici razvoja tradicionalnih 
manifestacija( S klobasicom u EU, Makinača po starinski, Maša po starinski, Ljetni noćni sajam, Supetarske 
ljetne večeri, Istarska prašćina, Supetarske mačkare, Supetarsko kulturno ljeto)  

24 Projekt „ZDRAV ŽIVOT ZA SVE“ - osiguravanje prostora i uvjeta za rekreativne i sportske aktivnosti 
svih građana Općine u sklopu fitness dvorane, dvorane za rekreaciju i sportskog centra Sv. Petar u Šumi 
te organizacija raznih sportskih događaja

•  Poticati i financirati rad supetarskih sportskih klubova i sportaša pojedinaca

•  Pokretanje škole nogometa za najmlađe na budućem igralištu s umjetnom travom 

•  Uređenje pješačkih, biciklističkih i tematskih staza i punktova

•  Programi razvoja specifičnih oblika turizma na području Općine Sveti Petar





SOCIJALNI I ZDRAVSTVENI PROGRAMI, UMIROVLJENICI

25 Projekt „SUPETARSKI SENIOR/KA“ - stalna pomoć supetarskim umirovljenicima (Božićnica i 
Uskrsnica), kulturni, zabavni i rekreativni programi namijenjeni umirovljenicima tijekom cijele godine

26 Projekt  „SUPETARSKE PLESNE VEČERI“ i drugi zabavni programi za supetarske umirovljenike i 
ostale građane u Hiži od klobasica

27 Projekt „PREVENTIVA I ZDRAVLJE“ - organizacija redovitih i periodičkih liječničkih pregleda i 
savjetovanja za starije osobe u suradnji s poliklinikama i liječnicima specijalistima

•  Socijalna, novčana i materijalna pomoć najugroženijim obiteljima, pojedincima i invalidima

•  Stvaranje preduvjeta za otvaranje ordinacije obiteljske medicine u Sv. Petru u Šumi

NASTAVIMO S EUROPSKIM 
RAZVOJEM SV. PETRA U ŠUMI





�



Dr. Irena Hrstić 
ZA ŽUPANICU ISTARSKE ŽUPANIJE
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