
ZAPISNIK

s 4. sastanka Povjerenstva za Marjan održanog  10.05.2019. godine s početkom u 12.00 sati, u
Gradskoj upravi Grad Splita, Obala kneza Branimira 17,mala sala, II kat

Nazočni: 

Andro Krstulović Opara, Gradonačelnik

Mirko Ruščić,JUPŠM, PredsjednikPovjerenstva 
Nenad Ružić, član
Lukrecija Butorac, članica
Srđan Marinić, Društvo Marjan, član
Joško Kalilić, volonter i aktivist, član
Gabrijela Medunić Orlić, Udruga Sunce, članica
Marjana Ćosić, Grad Split, članica

Izostanak su opravdali: Dragica Žaja, Leopold Botteri i Ivica Tikvić
Nadalje, dr.sc. Milan Pernek je poslao obavijest da zbog odluke vodstva Hrvatskog šumarskog
instituta i njihovog Znanstvenog vijeća, više ne može biti član Povjerenstva za Marjan.

Mirko Ruščić, Predsjednik Povjerenstva za Marjan je pozdravio sve prisutne i otvorio 4. Sastanak
Povjerenstva za Marjan, s prijedlogom Dnevnog reda:

Izvješće o dosadašnjem radu  u sanaciji šume alepskog bora od potkornjaka

Smjernice po završetku izravne opasnosti od elementarne nepogode

Razno

Srđan Marinić je u svezi predloženog dnevnog reda prisutnima pročitao e-mail koji je članovima
Povjerenstva za Marjan uputio Leopold Botteri, a u kojem je predložio nekoliko zaključaka za koje
smatra  da  su  prioritetno  važni  i  predložio  da  Povjerenstvo  glasuje  za  njihovo  usvajanje.
Predsjednik Povjerenstva Mirko Ruščić je prihvatio prijedloge i predložio ih za razmatranje.

Na samom početku sastanka pokazala se potrebnom rasprava oko izlaska stručnjaka, šumara iz
Povjerenstva  za  Marjan.  Dr.sc.Milan  Pernek  je  članovima  Povjerenstva  poslao  pisano
očitovanjekako zbog odluke vodstva Hrvatskog šumarskog instituta i njihovog Znanstvenog vijeća,
više  ne može biti  član  Povjerenstva za Marjan uz  objašnjenje  da je  Hrvatski  šumarski  institut
JUPŠM poslao prijedlog projekta za biološku sanaciju nakon suzbijanja potkornjaka, ali  unatoč
velikom uloženom trudu oko izrade dokumenta,Javna ustanova Park šuma Marjan nije poslala
nikakav odgovor. Iz tog razloga je Znanstveno vijeće razmotrilo situaciju i donijelo odluku da se
Milan Pernek povuče iz Povjerenstva za Marjan.

Mirko Ruščić je obavijestio sve prisutne da je upoznat sa situacijom, ali  da to nikako ne znači
prekid  suradnje  s  Milanom  Pernekom,  dapače  planira  ga  angažirati  za  praćenje/monitoring
potkornjaka u tijeku svih faza sanacije PŠM i to profesionalno, ne volonterski, preko institucije u
kojoj je zaposlen. Nadalje, pojašnjava kako je spomenuti projekt za biološku sanaciju PŠM naručio
Ravnatelj Javne ustanove Damir Grubšić od Hrvatskog šumarskog instituta, te da je isti izrađen u
vrlo kratkom roku, površno i bez konzultacije s njim i s drugim članovima Povjerenstva iako je
zaključak s 3. sastanka Povjerenstva za Marjan održanog 14.03.2019. godine bio da se pristupi



osnivanju stručnog povjerenstva za pošumljavanje cjelokupnog obuhvata PŠM nakon sanacije, a
koje  će  biti  zaduženo  za  izradu  Elaborata  biološke  obnove  PŠM sa  svim  segmentima  plana
pošumljavanja i dinamike sadnje. Naglašava kako se izradi takvog elaborata treba pristupiti vrlo
ozbiljno i sistematično, detaljno analizirajući situaciju koja će nastati nakon cjelokupne sanacije, te
sagledati sve mogućnosti i načine biološke obnove uz interdisciplinarnu stručnu suradnju. Nadalje
napominje kako je započeo s predradnjama, razgovorima i sastancima s relevantnim osobama
koje su razmatrane kao mogući članovi stručnog povjerenstva za biološku obnovu PŠM.

Gabrijela Medunić Orlić je povukla paralelu odlaska još jednog stručnjaka, ovlaštenog inženjera i
sudskog  vještaka  za  šumarstvo  šumara  Milana  Arvaya  i  to  zbog  neisplaćenog  honorara  za
obavljeni posao u svojstvu člana Povjerenstva za Marjan, naglasivši kako je vrlo neozbiljno plaćati
milijunske iznose za sanaciju PŠM, a ne voditi računa o troškovima stručnjaka nastalih dolaskom i
pružanjem intelektualne stručne pomoći, te da svakako ubuduće treba voditi računa o tome, s čim
se složio i Srđan Marinić.
Nenad  Ružić  je  prokomentirao  kako  je  u  tijeku  postupka  sanacije  dolazilo  do  neizbježnih
pogrešaka bilo tehničkih, bilo u proceduralnoj „sporosti“ koje su uočene i ispravljene, a jedna od
njih jei honorar koji je trebalo isplatiti stručnjacima za obavljen posao. Mirko Ruščićnaglašava kako
se  uredno  plaćao  putni  trošak  i  dnevnica,  a  Nenad  Ružić  nadopunjuje  kako  u  ovako  teškim,
iznimnim situacijama zbog brzine kojom se moralo djelovati kao i nažalost administrativne prakse
mnogi  su radili  volonterski,  a  nisu  „odustali  od Marjana“,  ali  ponavlja  kako će se sve uočene
pogreške ispraviti.

Nenad Ružić je više puta naglasio da se radovi u PŠM izvode kontinuirano i da se trebaju nastaviti,
nikako  zaustaviti,  dok  god  ne  stavimo  potkornjaka  „pod  kontrolu“.  Iznimno  je  zadovoljan  s
izrađivačem radova,  tvrtkom „Matima“ s  kojima odlično surađuje.  Svi  problemi na koje nailaze
prilikom  izvođenja  radova,  uredno  se  prijavljuju  i  rješavaju.  Komunikacija  je  uspostavljena  na
dnevnoj  bazi,  a  raspravlja  se  i  o  najmanjoj  dilemi.  Žičare  su  se  pokazale  kao  pun  pogodak,
pogotovo zbog velike mase koja se sječe i izvlači iz šume.
Mirko Ruščić se nadovezuje, a budući da je svaki dan u Marjanskoj šumi, ističe da se osvjedočio u
ispravnost šumskih radova,u smislu planiranja, promišljanja i izvedbe radova na način da se što je
moguće više očuva prirodni krajobraz, makija i drugo raslinje koje se nalazi ispod borova. Negdje
je  moralo  doći  do oštećenja  prizemne vegetacije,  sigurno  je  da  će biti  potrebno  pošumljavati
pojedine dijelove Marjana,  ali  Ruščić  naglašava kako će sada prodorom stvaranjem sunčevog
svjetla na nastalim koridorima doći do klijanja sjemenki borova i drugih autohtonih biljaka kojima su
se stvorili uvjeti za rast - prostor, svjetlost, humus i toplina. Naglašava kako je uočio neke vrste
orhideja koje su postojale na Marjanu, ali nisu godinama mogle izrasti zbog nepovoljnih ekoloških
uvjeta.Uvjeren je kako se na Marjanu radi dobar posao sanacije, te da nikako ne smijemo stati s
radovima, a s čime se u potpunosti slaže i Nenad Ružić.

Mirko Ruščić nastavlja s 1. točkom dnevnog reda, iznosi detaljno izvješće o dosadašnjem radu u
PŠM na sanaciji šume u borbi protiv potkornjaka, doznačavanju stabala, sječi, nadzoru i odvozu
drvne mase iz šume. Nadalje, izvještava Povjerenstvo o angažmanu studenata biologije PMF-a
sveučilišta u Splitu na redovitom sakupljanju uzoraka mediteranskog potkornjaka iz 60 postavljenih
feromonskih klopki na 40 lokacija na Marjanu, te će se dalje pristupiti i brojanju jedinki potkornjaka
uz dogovor s dr.sc. Milanom Pernekom.Nadalje, Mirko Ruščić napominje da će u svakom slučaju
sve podatke, uzorkovanja i brojanja potkornjaka u fazi monitoringa biti potrebno stručno analizirati i
obraditi pri čemu će se zatražiti uključenje Milana Perneka kako je već ranije spomenuto. S tim se
slažu i prisutni članovi Povjerenstva. Mirko Ruščić nastavlja kako je zapaženo da se na većini
feromonskih  klopki  broj  jedinki  potkornjaka  smanjio,  te  se  da  zaključiti  kako  ih  je  manje  na
mjestima gdje su već izvršeni radovi sječe i izvlačenja zaraženih stabala iz šume, što bi mogao biti
dobar pokazatelj da se ukupna populacija potkornjaka smanjuje, iako se ne smije zaboraviti i faza
u kojoj on odlazi ispod kore radi razmnožavanja pa ga u tom slučaju ima manje u feromonskim
klopkama. Svakako, detaljno, precizno i jedino relevantno izvješće o stanju potkornjaka očekuje
kroz izvješće gosp. Perneka nakon prebrojavanja i analize jedinki potkornjaka.



Gabrijela Medunić Orlić upozorava na Sustipan na čijoj južnoj strani je uočila jedno stablo za koje
smatra da je možda zaraženo, kao i na predio Židovskog groblja koje bi trebalo doznačiti kako se
potkornjak ne bi proširio i na mjesta gdje do sada nije uočeno njegovo brzo širenje.Srđan Marinić
dodaje kako je primijetio da su na Institutu ponovo „pocrvenila“ stabla iako je to područje već
sanirano. Nenad Ružić dodaje da će se ponovo ići na te lokacije, posao se mora odrađivati dok
god  ima  zaraženih  stabala,  kontinuirano  i  bez  stanke.  Stoga  je  u  tijeku  s  pregovorima  za
angažiranje izvođača radova za naredno razdoblje. Njegova je procjena da bi za otprilike 45 do 50
dana trebalo biti gotovo sa sječom planiranih dodatnih 10 000 kubika zaraženih i osušenih stabala.
Srđan Marinić  iznosi  bojazan da se posječena drvna masa na vrijeme ne odnosi  iz  šume,  ali
Nenad Ružić kaže da tu nema problema da sva posječena masa ako i nije odmah iznesena iz
šume pokrivena je insekticidnim mrežama, kojih ima dovoljno, sve posječeno što se trenutno nalazi
u šumi, bit će izvučeno u naredna dva dana.

Srđan Marinić, Gabrijela Medunić Orlić i Lukrecija Butorac posebno naglašavaju potrebu i daljnjeg
uključivanja stručnjaka za poslove monitoringa za koje smatraju da se treba odraditi profesionalno
jer  jedino  tako  ćemo  dobiti  relevantne  podatke  i  smjernice  za  daljnje  radnje  koje  će  trebati
dogovarati.

Joško Kalilić se uključuje u raspravu, smatra da je potrebno sječi i suha stabla, ne samo zaražena,
zbog opasnosti za šetače na Marjanu ali i zbog estetskog izgleda šume. 
Mirko Ruščić i  Nenad Ružić slažu se s tim ali naglašavaju da je po pravilima šumarske struke
potrebno ostaviti određen broj suhih stabala zbog staništa pticama, kukcima i drugim organizmima
potrebnim u prirodnom razvoju šume.

Nenad Ružić iznosi detaljno izvješće o dosadašnjem radu u PŠM. Izvještava kako je do sada
„obrađeno“ pola Marjana i posječeno otprilike12 500 stabala. Radovi su započeli s juga prema
sjeveru tj. s manje zaraženog područja Marjana prema „problematičnijem“ Očekuje se sječa još
velikog broja stabala. Potrebno je riješiti problem ovjere doznačnih knjižica s JUPŠM.
Gabrijela Medunić Orlić nadopunjuje, s obzirom da doznaku vrši ovlašteni inženjer šumarstva a
jedini zaposlen u PŠM je Ivan Ljubić, potrebno mu je naći zamjenu dok je na bolovanju.
Lukrecija Butorac smatra da je potrebno sklopiti  ugovor između JUPŠM I Hrvatskih šuma radi
doznačavanja stabala.

Gradonačelnik,  Andro  Krstulović  Opara  pratio  je  jedan  dio  sastanka  i  aktivno  se  uključio  s
konkretnim prijedlozima;  Povjerenstvo se treba češće sastajati  i  izlaziti  na teren kako bi  dobili
konkretnu sliku situacije u PŠM. Nadalje smatra kako je potrebno redovno izvješćivati javnost o
radovima u šumi na internetskoj stranici Grada Splita. Jako je zadovoljan s aktivnostima pripreme
za obnovom botaničkog vrta na Marjanu, te predlaže Povjerenstvu da obiđu Marjan te Vatrogasnu
zgradu pokraj Vile Dalmacije u kojoj bi mogli održati i sljedeći sastanak Povjerenstva.

Zaključci s 4. sastanka Povjerenstva za Marjan:
Zadužuje  se  Mirko Ruščić  da provjeri  status  suradnje  Milana  Perneka  i  JUPŠM (postoji  li

ugovor i ako da za koje razdoblje i za koje poslove, dati ga na uvid Povjerenstvu)
Mirko Ruščić će kontaktirati Milana Perneka radi angažmana oko monitoringa u PŠM i davanje

izvješća  o  stanju  populacije  potkornjaka,  prema  Povjerenstvu  -  mogućnost  sklapanja
Ugovora.

Provjeriti status suradnje JUPŠM i HŠ (ugovor za radove doznačivanja u PŠM)
Povjerenstvo za Marjan (predsjednik povjerenstva Mirko Ruščić) će redovno (2x mjesečno)

izvještavati javnost o radnjama u sanaciji PŠM od najezde potkornjaka putem internetske
stranice Grada Splita

Sastanci povjerenstva sazivat će se 2x mjesečno
Povjerenstvo će izlaziti na teren 2x mjesečno
Zapisnik s 3. Sastanka Povjerenstva za Marjan usvojit  će se na 5. sastanku Povjerenstva za

Marjan



Mirko Ruščić je zaključio sastanak u 13.30 sati.

Zapisnik vodila:                                                        Predsjednik Povjerenstva za Marjan

Marjana Ćosić                                                              Mirko Ruščić


