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Drage mještanke i mještani, 

volim Punat. Vjerujem i vi. Zato sam odlučio izaći na ove izbore i mijenjati stvari 
s kojima nisam zadovoljan jer kukanjem i prigovaranjem nećemo ništa postići. 
Promjene će se dogoditi, kad zasučemo rukave, ujedinimo znanja i iskustva i 
damo sve od sebe da Punat i Staru Bašku učinimo najljepšima za život. Zato sam 
okupio grupu sjajnih, obrazovanih, samostalnih i karakternih ljudi iz više različitih 
struka i stavljamo naša znanja i iskustvo na raspolaganje mjestu u kojem živimo 
i kojeg volimo. 

   Što želimo? 

Samo jedno - omogućiti Puntu i Staroj Baški da napreduju i razvijaju se i to isključi-
vo u interesu mještana. Želimo da Punat i Stara Baška budu mjesta, u koje će se 
svi htjeti vraćati, a ne da gledaju kamo će iz njih pobjeći. 

   Kako ćemo to postići?

U suradnji s vama. Lokalna vlast ne bi trebala biti odvojena od svojih mještana, 
već surađivati s njima svakoga dana. Zato ćemo omogućiti svakom mještaninu da 
može doći k svom načelniku, iznijeti probleme ili predložiti ideje. Osigurat ćemo i 
da u svakom trenutku znate kako se i za što potrošila bilo koja kuna u proračunu. 
To je jedina prava politika jer je njezin cilj raditi za dobrobit svoga mjesta, a ne 
dijeliti ljude po stranačkim iskaznicama ili interesima. Mi nećemo dijeliti ljude po 
strankama ili obiteljskim stablima. Podržat ćemo dobre ideje i projekte, čiji god 
oni bili jer želimo da općina raste u zajedništvu. Jedino po čemu želimo vrednovati 
ljude jesu njihova znanja, sposobnosti i integritet i tako ćemo i raditi. Nemamo 
namjeru rušiti ono što je bilo, već raditi više i bolje za budućnost.  

A naš kontrolor ćete biti – vi. Puno ranije od izbora za četiri godine jer ćemo vam 
omogućiti da nas hvalite ili kritizirate svakoga dana.  

Zato vas pozivam da 16. svibnja ove godine izađete na izbore i svoj glas date 
onima koji će odvesti naše mjesto u budućnost, kakva nam treba i kakvu svi 
zaslužujemo. I vi i mi i naša djeca i unuci. 

Vaš Daniel Strčić,
kandidat za načelnika i nositelj nezavisne liste



PROGRAM ZA PUNAT I STARU BAŠKU 

Mi nismo od onih koji vole gubiti svoje vrijeme na prazne riječi i obećanja, a vje-
rujemo i da je i vama dosta takvih. Zato smo puno ideja, kojima želimo razvijati 
našu općinu pretočili u neke osnove programa, koji želimo podijeliti s vama, kako 
biste nas osjetili i lakše odlučili želite li nam vjerovati i dati svoje povjerenje za 
upravljanje općinom tijekom iduće četiri godine. Puno je energije i ideja utkano u 
ovu našu priču, ali naš se program zasniva na četiri osnovne postavke: 

Vratimo život u mjesto 
Zajedno za Punat i Staru Bašku 

Mještani kontrolori vlasti  
Povratak u budućnost 



              Vratimo život u mjesto 

Naša općina izumire. U posljednjih pet godina prosječno umire osam osoba više, 
nego što ih se rađa. Čak prije stotinu godina smo imali puno više stanovnika, nego 
što ih imamo danas. Primjerice, po popisu stanovništva iz 1921. godine je Punat 
imao 2626, a Stara Baška 369 stanovnika. Prema posljednjem popisu, Punat ima 
1860, a Stara Baška 113 stanovnika. Nastavimo li tim putem, naše općine uskoro 
više neće ni biti. 

Kako to promijeniti? 

Jedini način da zaustavimo taj izrazito nepovoljan i opasan trend jest da vodimo 
računa o našim mladima i njihovim obiteljima. Naša lista razvija detaljne mjere 
demografske obnove općine jer smo svjesni da nam je to gorući problem. Stoga 
ćemo mladim obiteljima omogućiti sufinanciranje kamata na kredite za kupo-
vinu stana, kuće ili zemljišta, primjenjujući odredbe sukladne programu sub-
vencioniranim stambenim kreditima APN-a. Iz proračuna općine će se dio nov-
ca namijeniti za višegodišnje novčane potpore za treće i svako sljedeće dijete 
u obitelji, kao i omogućiti besplatno pohađanje vrtića za svako treće i sljedeće 
dijete u obitelji. 

Svjesni smo da bismo nešto dali, to moramo prvo i uprihoditi. U sklopu povratka 
života u Punat, stoga ćemo pažljivo omogućiti gospodarski razvoj našeg mjesta i 
privlačenje investicija. To će biti u skladu s potrebama i planom razvoja općine, a 
ne pogodovanjem bilo kojim pojedincima. Tako ćemo mladima, prije svega, omo-
gućiti radna mjesta, dostojanstvene plaće i život. A općini priliku da raste i razvija 
se, baš kao i njezini najmlađi stanovnici.



              Zajedno za Punat i Staru Bašku

U manjim mjestima, kao što su naša, svi moramo disati kao jedan, da bismo uspje-
li u nakani da rastemo i razvijamo se i svi lijepo živimo. Od mještana i naše mlado-
sti, do gospodarstvenika. Zato je jedan od naših najvećih ciljeva ukinuti podjele 
i povezati sve u mjestu. Suradnjom, primjerice, gospodarstva i općine možemo 
doprinijeti i boljitku naše mladosti, tako što ćemo ustanoviti sva deficitarna za-
nimanja na području otoka Krka, a potom osmisliti program stipendiranja učeni-
ka za ta zanimanja. Mi želimo značajno smanjiti i nezaposlenost u našoj općini. 
Stoga ćemo poticati poslodavce pri zapošljavanju nezaposlenih osoba s područja 
općine Punat. No, jednako tako, želimo potaknuti i razvoj poduzetništva u našoj 
općini, posebno kod mladih i kreativnih mještana. Za njih ćemo predstaviti pro-
gram potpora za samozapošljavanje i osnivanje novih obrta ili tvrtki te im okupiti 
tim stručnjaka, koji će im pomoći u realizaciji njihovih ideja. 

Za ljepši i ugodniji život u Puntu i Staroj Baški potrebni su, osim mladih obitel-
ji i gospodarstva, svakako i sadržaji, kojima ćemo ljudima osigurati i zabavan i 
zdrav život u slobodno vrijeme. Razvijamo plan uređenja pozornice za koncerte 
na otvorenom, kao i prostora za druženja mladih tijekom zime. U suradnji s civil-
nim društvom, poticat ćemo i voditi računa da osiguramo dovoljno i zabavnog i 
sportskog sadržaja za sve generacije Puntara i Starobašćana. 

Ni našim starijim mještanima nećemo okrenuti leđa, već imamo plan i za njih 
i kako kroz javno – privatna partnerstva omogućiti izgradnju doma za starije i 
nemoćne osobe. Za njih planiramo i niz drugih aktivnosti, poput poticanja pro-
grama cjeloživotnog učenja i posebno namijenjenih sportskih aktivnosti za treću 
životnu dob. 



              Mještani kontrolori vlasti 

Općinu ćemo vratiti u ruke onih, kojima ona zapravo i pripada – mještana. 

Stoga, od prvoga dana planiramo veći dio svoga vremena posvetiti komunikaciji s 
mještanima, kako bismo čuli glas svakoga od vas i zajedno doprinijeli planu i raz-
voja mjesta, prema stvarnim potrebama njegovih stanovnika, a ne prema željama 
administracije ili stranački pogodnih pojedinaca. Kako bi to u praksi i zaživjelo, 
uvest ćemo sastanke načelnika i mještana, obavezu odgovaranja na upite u roku 
od sedam dana, provoditi ankete o zadovoljstvu i prijedlozima mještana, kao i 
direktne godišnje susrete načelnika i obitelji u Puntu i Staroj Baški. 

Osim otvaranja općine prema njenim mještanima, uvest ćemo i izravan video pri-
jenos sjednica općinskog vijeća, kako bi javnost točno znala sve o svakoj pojedinoj 
odluci za općinu, a omogućit ćemo i kompletan uvid u trošenje proračunskog 
novca. Tako ćemo transparentnost zaista provesti u djelo i svaki će mještanin 
znati kako se i zašto troši svaka kuna općinskog novca te kako će to djelovati na 
razvoj općine. 



              Povratak u budućnost 

Trenutačno je naša općina izrazito zadužena. Do 2018. godine se općina nijednom 
nije kreditno zaduživala, a samo u posljednje četiri godine se čak pet puta podizao 
kredit i zaduživalo buduće generacije. Ukupno kreditno zaduženje je početkom 
ove godine bilo veće od 30 milijuna kuna, zbog čega su budući naraštaji zaduženi 
čak do 2038. godine. Krediti, k tome, gotovo uopće nisu korišteni za gospodarski 
razvoj općine. Zbog toga je našoj općini potreban hitan zaokret i u financijskom 
gospodarenju općinom, planu povrata kredita, ali i u daljnjem razvoju i stvaranju 
prihoda, kako naši mladi ne bi trpili zbog nepromišljenih odluka u prošlosti. 

Vratit ćemo budućnost naše općine jer ćemo, prije svega, pripremiti projekte, koji 
se mogu financirati bespovratnim sredstvima iz regionalnih, nacionalnih ili eu-
ropskih izvora. Strategija razvoja naše općine je donijeta još 2015. godine, ali se 
nismo pomaknuli u njezinoj provedbi. Promijenit ćemo to. 

Kako bismo naše planove zaista i proveli, trebamo i vašu podršku. Pozivamo vas 
da nam se javite, podijelite s nama vaše ideje za bolji život u općini, najbolje od 
njih uvrstit ćemo i u program razvoja općine, nakon što osvojimo vaše povjerenje 
i mandat. Zato vas pozivamo i da nam date povjerenje na izborima, kako bismo 
mogli odmah početi raditi i prijeći s riječi na - djela. 


