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Z A P I S N I K 
 

sa 4. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 21. srpnja 2015. 
godine, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.  
 
 
Sjednici su nazočni:  
- 13 od 14 vijećnika:Zdravko Vidak – predsjednik, Boris Babić – potpredsjednik, Sanja Frankola–
potpredsjednica, te članovi: Silvano Uravić, Nensi Runko, Slavko Rabar, Suzana Licul, Valter 
Fornažar, Ranko Baćac, Aldo Jurasić, Darko Androić, Eđeo Brenčić i Esad Huskić (nedostaje: Zoran 
Karlić – najavio da dolazi na sjednicu sa zakašnjenjem), 
- Valdi Runko - načelnik Općine Kršan, Vlado Peršić – zamjenik načelnika, 
- djelatnici općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, Roman Carić – voditelj Odsjeka za 
općinsku samoupravu, upravu, opće i pravne poslove,Silvana Smilović – voditelj Odsjeka za financije i 
računovodstvo i Orijana Načinović – administrativna tajnica u svojstvu voditelja zapisnika, 
- predstavnici medija: Robi Selan (Labinština.info), Silvana Fable (Radio Labin), Tanja Škopac (La 
voce del popolo) i Ivana Ahmičević (5 portal), 
- gosti: Irene Smoković, ravnateljica Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, Labin.  
 
Temeljem čl. 115. st. 3. Poslovnika Općinskog vijeća sjednica se tonski snima, a tonski će se zapis 
pohraniti u službenim prostorijama Općine Kršan, uz ovaj zapisnik i materijal, te akte sa današnje 
sjednice.  
 
Započeto u 19

05
 sati. 

 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Z. Vidak otvara 4. vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kršan, pozdravlja štovane vijećnice i vijećnike, načelnika, zamjenika načelnika, djelatnike općinskih 
službi, sredstva javnog informiranja, te ravnateljicu Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, Labin, gđu. Irenu 
Smoković. Prije obrade dnevnog reda, moli R. Carića za prozivku.  

 
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma  
Nakon prozivke, predsjednik Z. Vidak konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika.  
 
Predsjednik Općinskog vijeća obraća se vijećnicama/ima da su dnevni red dobili u materijalima. Na 
predloženi dnevni red nema primjedbi, pa se prelazi na njegovu obradu. 

 
 
Ad 1.) Problematika upisa polaznika sa područja Općine Kršan u Dječji vrtić PJERINA 
VERBANAC Labin (sjednici nazoči ravnateljica DV PJERINA VERBANAC Labin gđa. Irene 
Smoković) 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ obrazloženja ravnateljici Dječjeg vrtića. 
Gđa. Irene Smoković upoznaje nazočne sa radom i djelovanjem Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac 
Labin, područnim odjeljenjima koje sadržavaju, posebno dajući osvrt na Područno odjeljenje u 
Potpićnu, koje se nalazi na području Općine Kršan. Upoznaje sa procedurom upisa djece, te 
konkretnim podatcima o upisu djece u vrtićku 2015./2016. godinu, o broju stručnih djelatnika – 
odgajatelja, ravnatelja te stručnih suradnika, odnosno administrativno tehničkom osoblju, koji brinu o 
bezbrižnom boravku djece u vrtiću.  
 

mailto:opcina-krsan@pu.t-com.hr
http://www.krsan.hr/
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U rad sjednice Općinskog vijeća uključuje se vijećnik Zoran Karlić, u 19
15

 sati, pa sada 
istoj prisustvuje svih 14 vijećnika.   
 
Ravnateljica dječjeg vrtića gđa. I. Smoković nadalje upoznaje sa podatcima o broju prijavljene djece 
koja u redovnom roku nisu upisana u dječji vrtić, te sa ciljevima i namjenom cjelokupnog Programa 
djelovanja, bilo da se radi o cjelodnevnom ili poludnevnom boravku djece u vrtić. Također upoznaje o 
provođenju Programa za predškolsku djecu koja inače ne polaze vrtić, koje se po prvi puta pojavljuje. 
Upoznaje o provođenju Programa odgoja djece, te financiranju rada vrtića od strane lokalne zajednice 
i udjela kojeg plaćaju roditelji. Također upoznaje o kriterijima za ispis djece iz vrtića.  
Po završetku podnošenja Izvješća od strane ravnateljice Dječjeg vrtića gđe. Irene Smoković 
predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje na podnošenju Izvješća, te otvara raspravu.  
S. Uravić pohvaljuje tako iscrpno podneseno Izvješće ravnateljice, pitajući o prednosti upisa djece 
samohranih roditelja, na koje ravnateljica dodatno upoznaje o prednosti upisa djece sa oba roditelja, 
samohrane roditelje i jednoroditeljske obitelji. Drugo pitanje S. Uravića odnosi se na nedostatak upisne 
kvote, navodi da je pristiglih prijava bilo 249 a slobodnih mjesta 127, što u konačnici iznosi minus 122 
upisna mjesta. Interesira ga da li se, možda na koordinaciji gradonačelnika i načelnika labinštine,  
razmišlja na koji način riješiti ovu problematiku.  
Ravnateljica gđa. I. Smoković upoznaje o mogućnosti proširenja kapaciteta vrtića u Vinežu, obzirom 
postoji prekapacitiranost sa djecom, otvaranju još jedne odgojne skupine u vrtiću u Starom gradu 
Labinu, izražava zadovoljstvo pri namjeri Općine Kršan za najavljeno proširenje kapaciteta za upis 
djece, te nadu da će se moći udovoljiti svim zahtjevima za upis djece u vrtić.  
Predsjednik zahvaljuje na podnošenju izvješća te riječ daje načelniku.  
Načelnik ističe važnost upisa sve djece u vrtić, obzirom se suočava sa problemima roditelja čija djeca 
nisu uspjela biti upisana u vrtić. Upoznaje o prošlogodišnjoj prijavi na natječaj pri nadležnom 
Ministarstvu za financijska sredstva, kojoj nije udovoljeno, ali je dokumentacija prikupljena, pa se 
planira uvrštenje projekta izgradnje vrtića u Proračun za 2016. godinu. Obzirom na dugogodišnju 
nemogućnost upisa sve djece sa područja Općine Kršan u vrtić načelnik izražava mišljenje da se 
roditeljima, čija djeca nisu uspjela biti upisana u vrtić, participira na isti način u troškovima kao za 
djecu koja su upisana u vrtić, za koje treba suglasnost Općinskog vijeća.     
S. Uravić postavlja pitanje kapaciteta vrtića u Pićnu, kada se misli otvoriti, a ravnateljica upoznaje da 
još nisu definirani ti odnosi, već su u fazi pregovora. 
N. Runko navodi kako je spomenuto da Pravilnik propisuje osnivač, da je primijetila kako je 
ravnateljica rekla da se u vrtić ne mogu upisati djeca koja nisu cijepljena, pa je interesira da li je to 
uobičajena praksa u svim vrtićima. 
I. Smoković upoznaje da se navedeno temelji na Zakonu o odgoju i predškolskom obrazovanju, da je 
nadležno Ministarstvo donijelo odluku da od ove godine ne smiju upisivati djecu koja nisu cijepljena, o 
čemu je također bila upoznata prilikom nedavnog prisustvovanja Stručnom skupu ravnatelja i 
odgajatelja. Zahvaljuje što je bila pozvana na sjednicu, te izražava spremnost za ponovni dolazak, 
ukoliko se ukaže potreba za pojašnjenje eventualnih pitanja.   
Prijavljenih više nema, predsjednik zaključuje raspravu, te zahvaljuje ravnateljici na učešću.        
 

Kako bi ispratio gošću koja je prisustvovala sjednici, predsjednik odobrava stanku, te 
ista traje od 19

55
 do 20

00
 sati.  

 
 
Ad 2.) Utvrđivanje Plana mreže Dječjih vrtića na području Općine Kršan  
Načelnik ukratko obrazlaže, nakon čega predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.  
S. Rabar traži pojašnjenje glede navednog u čl. 8. st. 4. prijedloga Plana mreže dječjih vrtića na 
području Općine Kršan, na koje načelnik upoznaje da je lokalna zajednica zakonski dužna osigurati 
prijevoz predškolske djece pri provođenju programa predškole, za djecu koja nisu bila redovno 
upisana u vrtić, nekad zvana „mala škola“. Dodaje da Općina ima obvezu osigurati osobu i stvoriti 
uvjete za boravak sa navedenom djecom, te za isto podmiriti naknadu angažiranoj osobi. 
S. Rabar izrečeno podržava, te navodi „ali ovisno o udaljenosti“, na koje načelnik pojašnjava da će 
svatko nastojati dijete dati čim bliže mjestu prebivališta, a ako je to neizvedivo Općina Kršan podmiruje 
naknadu za prijevoz djeteta do mjesta gdje je ista organizirana, što potvrđuje pročelnica G. Fable.  
Glede realizacije projekta Dječjeg vrtića u narednom razdoblju vijećnik E. Čolić navodi da nedostaje 
mjesta za smještaj djece u isti, pohvaljuje što djece ima, te je mišljenja da bi zgradu vrtića trebalo 
izgraditi u naselju Čepić ili Vozilići. To iz razloga što u Čepiću ima djece, navodi da li je vrtić u Kršanu 
ili Potpićnu podjednako je, također zbog ravnomjernog razvoja i izgradnje naše Općine, da naselje 
Kršan nije jedini bitan za izgradnju a sada dobiva i Društveni dom. Glede Čepića izražava kako nije 
siguran da Općina Kršan ima pogodno općinsko zemljište za gradnju, ali kako bi bio idealan za 
smještaj djece sa područja Čepića, Šušnjevice, Kožljaka, čak i Vozilići, te obrnuto. Smatra ako se vrtić 
izgradi u Kršanu da na 4 - 5 km udaljenosti biti će dva vrtića, a ostalo područje, navedenog dijela 
Općine, apsolutno nije pokriveno, pri čemu roditelji moraju za to osigurati prijevoz. Navodi da se radi  o 
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njegovom razmišljanju, da razumije želju načelnika da izgradnja vrtića bude u Kršanu, da o tome 
odlučuje Općinsko vijeće.  
Z. Vidak navodi da je lokacija manje bitna, a da je primarni problem nedostatak dječjeg vrtića. 
E. Huskić moli da takav konsenzus bude i kod drugih stvari. 
V. Runko navodi da je već isto obrazlagao, ne bi učestalo obrazlagao navedenu poziciju, a da učinka 
ni ne postoji, osim njihovih suprotstavljenih mišljenja. Stoga nastavlja da dva navedena objekta uopće 
nisu povezana, navodi da zemljište od 6.000 m2 drugdje nemamo osigurano, niti potrebnu 
infrastrukturu koju je osigurala lokalna zajednica. Smatra nelogičnim da na drugom mjestu moramo 
platiti zemljište sa 1 – 2 milijuna kuna da bi se izgradio vrtić. Navodi da je širenje vrtića u Potpićnu  već 
akumulirano, vrtić je pretrpan, a djece je i nadalje previše. Lokaciju novog vrtića u Kršanu smatra 
prihvatljivom jer je puno roditelja koji rade u Plominu, stanovnika Vozilića i plominjana koji možda rade 
u Potpićnu ili Kršanu. Stoga par više prevaljenih kilometara, pogotovu kada se dionica ceste od 
Vozilići do Kršana obnovi, smatra nemjerljivom štetom u odnosu na onu da dijete nemaš gdje smjestit 
u vrtić. Da je tako namijenjeno navodi financijske i ine razloge, te se tri godine trošilo za pripremu 
dokumentacije, a svaki korak Općinskog vijeća unazad smatra neprihvatljivim.  
S. Uravić izražava da razumije izrečeno od E. Huskića kako bi trebalo ravnomjerno graditi objekte po 
čitavoj Općini, ali da je područje Pristava doživjelo takvu ekspanziju kao niti jedno područje Općine 
Kršan. Dalje navodi kako se slaže s izrečenim da je bolja lokacija za izgradnju vrtića Vozilići nego 
Čepić, obzirom na način ljudi koji putuju prema poslu, da stanovnicima Plominskog Zagorja koji putuju 
prema Labinu - Čepić nije usput, a od Vozilići do Kršana je samo 3 km. Navodi da je vrtić u Potpićnu 
prebukiran, da su se i danas uvjerili da se svake godine javlja jedna te ista problematika, te je 
mišljenja da će izgradnjom navedenog kapitalnog objekta roditelji biti zadovoljeni.  
Obzirom će se vrtić izgraditi iz sredstava Općine Kršan, vijećnik V. Fornažar smatra da treba biti u 
vlasništvu Općine Kršan, a za vrtić u Potpićnu da se iznađu pravne mogućnosti, pa oba budu u 
ingerenciji naše Općine. Tako bi se iznašla mogućnost zapošljavanja naših stanovnika i drugih benfita.  
Obzirom je već dogovoreno, te prihvaćena izgradnja vrtića u Kršanu vijećnik S. Rabar smatra daljnju 
raspravu nepotrebnom, jer je vrtić u Kršanu već definiran. Glede realizacije ostalog potrebnog treba 
poduzeti da se naprave, te razmišljati o budućim investicijama.  
Prijavljenih tijekom rasprave  više nema, predsjednik Z. Vidak zaključuje raspravu, te daje na prijedlog 
navedenog Plana na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“ odnosno jednoglasno Općinsko vijeće donosi  

 
PLAN 

mreže dječjih vrtića na području Općine Kršan 
 
I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 
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. 

 
Članak 2. 

Općina Kršan ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem 
području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja. 
          Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih 
kapaciteta za djecu s područja Općine Kršan u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem 
ekonomske cijene programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Kršan, 
za tekuću godinu. 
 
II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA 

 
Članak 3. 

Mrežu dječjih vrtića na području Općine Kršan čine: 
 

Dječji vrtić Adresa Osnivač Smještajni kapacitet 

Dječji vrtić Pjerina Verbanac 
Labin, Prilaz Kršin 2 – 
Područni odjel Potpićan 

 
Potpićan bb 

               
Grad Labin 

 

 

60 
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Članak 4. 
          Područja Općine Kršan na kojima se mogu osnivati ustanove predškolskog odgoja jesu sva 
područja na kojima je prostorno-planskim dokumentima Općine Kršan predviđena gradnja takvih 
objekata ili na kojima postoji mogućnost prenamjene građevina u skladu sa zakonskim propisima. 
 

Članak 5. 
          Mreža dječjih vrtića Općine Kršan može se proširivati otvaranjem novih područnih objekata, 
izdvojenih lokacija u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i 
naobrazbe („Narodne novine“ broj:63/08 i 90/10), odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane 
svih zakonom predviđenih osnivača.  
 

Članak 6. 
Općina Kršan, vodeći računa o potrebama građana, zadovoljenju načela dostupnosti, ali i racionalnom 
gospodarenju, 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. 
 
III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA 
 

Članak 7. 
          Prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i odredbama Državnog 
pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe Općina Kršan u svom Proračunu osigurava 
sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića PjerinaVerbanac Labin te ostalih 
troškova. Sredstva se  planiraju  Proračunom Općine Kršan za tekuću godinu o čemu se zaključuje 
Sporazum o financiranju redovne djelatnosti Dječjeg vrtića PjerinaVerbanac Labin sa Gradom Labin i 
Općinama Raša i Sveta Nedelja. 
 
IV. PROGRAM PREDŠKOLE 
 

Članak 8. 
          Prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i odredbama Državnog 
pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe program predškole obvezan je za svu djecu 
u godini dana prije polaska u osnovnu školu. 
          Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog 
odgoja dječjeg vrtića. 
         Obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili 
osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole  za djecu koja 
ne pohađaju vrtić. 
         Općina Kršan dužna je osigurati prijevoz odnosno organizirati program predškole ovisno o 
udaljenosti od mjesta prebivališta do mjesta provođenja programa predškole  polaznika. 
 
V. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 9. 
         Ovaj Plan dostavlja se Istarskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na 
području Istarske županije. 
 

Članak 10. 
         Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kršan stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u „Službenom glasilu Općine Kršan“.  
 
 
Ad 3.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 
na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora („Službeno glasilo 
Općine Kršan“ br.7/09, 11/11) 
Načelnik ukratko obrazlaže predloženo, upoznaje da se radi o nadopuni postojeće Odluke o 
komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog 
ugovora, da se konkretno radi o nabavci električne energije za javnu rasvjetu i novogodišnje rasvjete 
na području Općine Kršan. Navodi da nabava iste podliježe javnoj nabavi, iz koje je pogodnost 
dolazak do ušteda.   
Predsjednik Z. Vidak otvara raspravu.  
N. Runko podsjeća načelnika da je pred par sjednica Općinskog vijeća rekao da se popisuju kritične 
točke u Općini Kršan, a vezano za nerazvrstane ceste i popravak cesta, pa je interesira u kojoj je to 
sad fazi i kada se to može očekivati.  
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Načelnik moli da se sutra u digitalnom obliku Plan cesti proslijedi na email u elektronskom obliku, a 
ostalo po zahtjevu ili temeljem evidentiranja (onoga za koju se nije znalo ili se nije na njoj 
interveniralo). 
Prijavljenih za raspravu više nema, predsjednik Z. Vidak je zaključuje, te predloženu Odluku daje na 
glasovanje.    
Temeljem glasovanja sa 14 glasova „ZA“ odnosno jednoglasno Općinsko vijeće donosi  

 

O D L U K U 

o  Izmjenama i dopunama Odluke  

o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Kršan 

 mogu obavljati temeljem pisanog ugovora 

 (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/09., 11/11) 

  

Članak 1. 

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem 

pisanog ugovora  (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/09., 11/11) u daljnjem tekstu: Odluka, u Članak 2. 

mijenja se i glasi:  

 

„Članak 2. 

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi su: 

- održavanje javnih površina, 

- održavanje javne rasvjete, 

- nabava električne energije za javnu rasvjetu, 

- novogodišnja rasvjeta  na području Općine Kršan, 

- održavanje nerazvrstanih cesta, 

- održavanje groblja. 

Održavanje javnih površina obuhvaća: održavanje javnih zelenih površina, parkova, radove na 

hortikulturnom uređenju parkova, nasada i drvoreda, održavanje zelenila, nabavu sadnog materijala i košnju 

trave. 

Održavanje javne rasvjete obuhvaća komunalne poslove upravljanja, održavanja objekata i uređaja 

javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, a 

naročito  tekuće održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, zamjenu dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura, 

bojanje rasvjetnih stupova. 

Nabava električne energije za javnu rasvjetu obuhvaća  podmirivanje  troškova električne energije tj. 

opskrbu električne energije u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (NN 14/06), 

pridržavajući se u svemu Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13) i ostalih propisa koji reguliraju tržište 

električne energije. 

Novogodišnja rasvjeta na području Općine Kršan obuhvaća poslove postavljanja i skidanja, te 

održavanja postojeće i nabavka nove novogodišnje rasvjete odnosno svjetlećih elemenata za prigodno 

ukrašavanje. 

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća komunalne poslove sanacije udarnih rupa na nerazvrstanim 

cestama, ravnanje i popravak nerazvrstanih cesta, održavanje i rekonstrukcija potpornih zidova, izradu propusta 

i kanala, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima ili uslijed drugih vremenskih nepogoda, čišćenje 

materijala s nerazvrstanih cesta. 

Održavanje groblja razumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane 

pokojnika te ukop pokojnika. 

Komunalne djelatnosti, navedene u stavku 1. ovog članka, financiraju se isključivo iz sredstava 

proračuna Općine Kršan i to iz sredstava komunalne naknade.“ 

 

Članak 3. 

U Članku 3. stavak 1. točka c) mijenja se i glasi: „da nema nepodmirenih obaveza, tj. poreza i 

doprinosa, te da nema nepodmirenih obaveza prema Općini Kršan,“ mijenjaju se i glase: „te da nema 

dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj osnovi, jer ponuda istog, ukoliko prethodno ne podmiri postojeći 

dug, neće biti prihvaćena. Postojanje eventualnog duga prema Općini Kršan utvrditi će se putem evidencije 

Odsjeka za financije i računovodstvo Općine Kršan. ''. 

 

Članak 4. 

U Članku 6. stavak 1. riječ: „… ili…“  zamjenjuje se riječima „…i/ili…“.  

 

 

Članak 5. 

U Članku 7. stavak 1. riječi: „… u dnevnom tisku…“  zamjenjuju se riječima „…na web stranici Općine 

Kršan…“.  
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Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana  nakon objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 

 
Ad 4.) Razno 
Iako se radi o vanrednoj sjednici Općinskog vijeća predsjednik pod ovom točkom daje vijećnicima 
mogućnost postavljanja po dva pitanja.  
 

S. Rabar postavlja pitanje kada će se započeti sa rješavanjem ceste Vozilići – Kršan, a drugo pitanje 
odnosi se na vezove u Plomin Luci, da li je priprema u toku.  
Načelnik upoznaje da je navedena dionica ceste u nadležnosti Uprave Hrvatskih cesta, na čijem je 
čelu donedavno bio gdin. Kos, a sada imaju novog direktora, da je upoznat o izradi projekta, ali da je, 
vjerojatno, u pitanje stanje financijskih sredstava. Navodi kako će nastojati stupiti u kontakt sa novim 
direktorom, obzirom se nije uspjelo iskoristiti bonitet u proteklom vremenu.  
Dalje navodi da će dosadašnji kredit biti isplaćen 2016.g., pa glede Priveza čamaca da se radi o 
kapitalnom projektu, koji više podliježe komunalnom opremanju a ne ekonomskom, samoodrživom. 
Stoga izražava kako je uvjeren da će se sa realizacijom navedenog krenuti u siječnju 2016. godine.  
 

A.Jurasić postavlja pitanje glede popravka ceste Vozilići – Kožljak, a drugo pitanje odnosi se na 
televizijski prijenos također u Kožljaku, da li je što riješeno.   
Glede TV prijenosa načelnik upoznaje o komunikaciji i upućivanje pisma prema HRT-u, i to u više 
navrata, da odaziva jednostavno nema, a da ne zna da li se radi o financijskoj strani ili političkoj. Kao 
rješenje navodi ponovno upućivanje dopisa, makar prema predsjedniku Sabora.  
S. Uravić je mišljenja da se izazove medijska ofenziva u sredstvima javnog priopćavanja, pa bi možda 
bilo rezultata.  
 

Z. Karlić postavlja pitanje glede Doma kulture u Kršanu, obzirom radovi previše vremena stoje na 
istom mjestu, na koje načelnik upoznaje o zastoju radova, od mjesec i pol dana, zbog čekanja 
armaturnih ploča, ali da su za 15 dana glavni zidarski radovi gotovi. Potom preostaje unutarnje 
uređenje, infrastruktura, sve ostalo što proizlazi iz glavnog projekta. Upoznaje da se vrijednost radova 
kompenzirala, u visini 50%, sukladno planiranim proračunskim sredstvima. Upoznaje kako očekuje da 
radovi budu gotovi u listopadu, kako je planirano, potom treba srediti i okoliš. Poziva se na odredbe 
Ugovora, da kašnjenjem realizacije radova izaziva obračun penala. 
 

B. Babića interesira koliko do sada iznose troškovi podizanja tužbe glede termoelektrana, na koje 
načelnik upoznaje da naknada iznosi sukladno stopi 1% prema vrijednosti spora, da je do sada 
ukupno/konačno uplaćeno 100 tisuća kuna.  
 

S.Frankola navodi da je započeo jek turističke sezone, da WEB stranice Turističke zajednice još uvijek 
nisu u funkciji, pa je interesira da li su se web dizajneri i ostali uspjeli dogovoriti što će učiniti s time, 
obzirom ako turiste interesira neka informacija neće ju moći dobiti. Kao drugo pohvaljuje obnovu 
autobusne stanice u Potpićnu i zabranu ljepljenja plakata po istoj, jer sada stvarno lijepo izgleda. 
Zanima je ukoliko ima novosti glede proširenja groblja u Kršanu, te usporavanja prometa u naselju 
Potpićan, kod ambulante i autobusne stanice.  
Glede usporavanja prometa u Potpićnu načelnik upoznaje da je nadležnoj Državnoj cesti upućen 
dopis za njihovo očitovanje, a glede pitanja WEB stranice Turističke zajednice da postoji problem sa 
ugovorenom osobom, te rješavanje istog očekuje u narednih 10-tak dana. Glede proširenja groblja u 
Kršanu upoznaje o izradi glavnog projekta, da postoje neki detalji oko podloga i katastra koji se 
rješavaju, te oko implementacije novog Zakona o gradnji u odnosu na stari projekt, koji je imao 
Lokacijsku dozvolu. Po rješavanju tih tehničkih pitanja pristupit će se ishodovanju Građevinske 
dozvole.  
Po pitanju Groblja Kršan vijećnik S. Uravić postavlja pitanje da li postoji mogućnost rješavanja 
problematike opskrbe vodom na starom dijelu groblja Kršan, obzirom je pritisak vrlo slab, dok je na 
novom dijelu groblja pritisak normalan.  
Načelnik upoznaje da se radi o tehničkom kvaru, začepljenju stare vodovodne instalacije, da se 
vjerojatno radi o prignječenoj cijevi za dovod vode, da će se tim pitanjem pozabaviti krajem godine 
odnosno početkom iduće, prilikom spajanja nedavno rekonstruirane vodovodne instalacije prema 
Pristavu, te prolazom prema Kaštelu, pri čemu će vjerojatno biti potreban novi priključak vode.                 
        
Pitanja više nema, predsjednik zaključuje sjednicu, te slijedeći susret najavljuje za naredni petak, 
prilikom održavanja svečane sjednice Općinskog vijeća.  
 

Sjednica je dovršena u 20:30 h. 
 
  Voditelj zapisnika: 
 
 
Orijana Načinović,v.r. 

Predsjednik Općinskog vijeća  
 
 

Zdravko Vidak,v.r. 



 7 

 


