
I Z V J E Š Ć E 
 

 
Sa 4. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 21. srpnja 2015. 
godine, na kojoj je prisustvovalo svih 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su  sljedeći akti: 
 
1. Plan mreže Dječjih vrtića na području Općine Kršan  
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju određeno je da predstavničko tijelo jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi plan mreže dječjih vrtića na svom 
području. 
Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Kršan utvrđuju se ustanove predškolskog 
odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu i 
provode program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za 
djecu rane i predškolske dobi. 
Na području Općine Kršan djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja Dječji vrtić 
Pjerina Verbanac Labin - Područni odjel Potpićan. 
Općina Kršan definira jasnu namjeru izgradnje novog objekta dječjeg vrtića u naselju Kršan – 
Pristav koji bi u potpunosti udovoljavao uvjetima Državnog pedagoškog standarda 
predškolskog odgoja i naobrazbe. 
Plan mreže dječjih vrtića sadrži i odredbe o Programu predškole koji je prema Zakonu o 
predškolskom odgoju i obrazovanju obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u 
osnovnu školu. Obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u 
dječjem vrtiću ili osnovnoj školi na području Općine Kršan najbližima njegovom mjestu 
stanovanja koji provode program predškole. Općina Kršan dužna je organizirati Program 
predškole. 
 
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na 
području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora 
Ovom Odlukom dopunjuje se popis djelatnosti koje se na području Općine Kršan mogu 
obavljati temeljem pisanog ugovora i to: nabavka električne energije za javnu rasvjetu i 
novogodišnja rasvjeta na području Općine Kršan. Osim navedenog, radi transparentnosti,  
usklađuju se pojedine odredbe Odluke koji se odnose na uvjete provedbe postupka 
natječaja.  
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  razmatrana je i problematika upisa 
polaznika sa područja Općine Kršan u Dječji vrtić PJERINA VERBANAC Labin.  
 
Općinske vijećnike je sa radom Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin  i Pravilnikom o upisu 
djece u Dječji vrtić  PJERINA VERBANAC LABIN  upoznala ravnateljica vrtića gđa. Irene 
Smoković. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN 
 

Kršan, 22. srpnja  2015.        
         

 
 

Općinski načelnik  
                                           Valdi Runko 
 
Izvješće za  WEB stranicu sastavila: 
           Glorija Fable  
 


