
  
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRŠAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 

52232 Kršan, Blaškovići 12 
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223 
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr 
 

KLASA: 021-05/15-01/9 
URBROJ: 2144/04-05-15-7 
Kršan, 21. listopada 2015. 
 

Z A P I S N I K 
 

sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 21. listopada 2015. 
godine, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.  
 
 
Sjednici su nazočni:  
- 12 od 14 vijećnika: Boris Babić - predsjednik, Zdravko Vidak - potpredsjednik, Sanja Frankola 
Jedrejčić – potpredsjednica, te članovi:, Nensi Runko, Slavko Rabar, Suzana Licul, Valter Fornažar, 
Ranko Baćac, Aldo Jurasić, Darko Androić (nedostaju članovi: Silvano Uravić, Zoran Karlić, Eđeo 
Brenčić i Esad Huskić),             
- 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, Vilma Stankić – voditelj Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove i 
Orijana Načinović – administrativna tajnica u svojstvu voditelja zapisnika, 
- predstavnici medija: Ivana Ahmičević (5 portal) i Danijela Bukvić (Labinština info). 
 
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 18

04
 sati. 

 
 
Predsjednik Općinskog vijeća B. Babić otvara 5. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kršan, pozdravlja štovane vijećnice i vijećnike, načelnika, zamjenika načelnika, medije, te koristi priliku 
da zamjenici predsjednika Sanji Frankola Jedrejčić čestita na sklopljenom braku. Moli za prozivku.  

 
- Utvrđivanje nazočnosti vijećnika i utvrđivanje kvoruma  
Nakon prozivke od strane R. Carića, predsjednik B. Babić konstatira da sjednici prisustvuje 10 
vijećnika, dovoljna većina da mogu započeti sa radom. Prelazi na obradu točki predloženog dnevnog 
reda. 
 
 
Ad 1.) Verificiranje zapisnika sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 
dana 24. rujna 2015. godine 
Predsjednik otvara raspravu po navedenom zapisniku. Primjedbi nema, isti se u dostavljenom obliku 
usvaja.  
 
 
Ad 2.) Prijedlog Plana zaštite od požara Općine Kršan temeljenog na procjeni ugroženosti od 
požara i tehnološke eksplozije Općine Kršan 
V. Runko u kratkom uvodu u točku obrazlaže predloženo, navodi da se radi o doradi starog Plana, a 
stupanjem na snagu predloženog stavlja se van snage stari Plan.   
Predsjednik B. Babić otvara raspravu.  
N. Runko pohvaljuje prijedlog kao iscrpan, skoro kao studija. Postavlja pitanje zbog navedenog na 
stranicama 13.-14. o cestama, obzirom su navedene državne, županijske i lokalne. Traži pojašnjene 
glede dionice ceste Lazarići – Boljevići, koja je navedena kao županijska ili lokalna. Isto je zanima 
zbog popravaka.  
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V. Stankić upoznaje da ingerenciju nad državnim cestama ima Hrvatska uprava za ceste, a Županijska 
uprava za ceste ima ceste koje mogu biti županijske i lokalne, dok Općina Kršan ima nadležnost nad 
nerazvrstanim cestama.  
Pitanja više nema, pa predsjednik daje predloženo na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 10 glasova „ZA“ odnosno jednoglasno Općinsko vijeće donosi slijedeću 
 

O D L U K U 
 

I. 
Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Kršan izrađena od 

strane ovlaštenih izrađivača tvrtke IN kolzalting d.o.o. Slavonski brod, u tekstu kako je predloženo. 
 

II. 
Donosi se Plan zaštite od požara Općine Kršan izrađen od strane ovlaštenih izrađivača tvrtke 

IN kolzalting d.o.o. Slavonski brod,  tekstu kako je predloženo. 
 

III. 
  Stupanjem na snagu ove  Odluke prestaje važiti  Procjena ugroženosti od požara za Općinu 

Kršan  i Plan zaštite od požara za Općinu Kršan izrađeni u srpnju 2002. godine po tvrtci Protection 
d.o.o Umag. 

III. 
  Ova Odluka objaviti će se u ''Službenom glasilu Općine Kršan'', a stupa na snagu prvog dana 

od dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''. 
 

 
Ad 3.) Prijedlog odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih i drugih površina 
na području Općine Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br: 10/09) 
Predsjednik Vijeća daje riječ obrazloženja načelniku.  
Nakon kratkog načelnikovog obrazloženja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
Z. Vidak traži pojašnjenje glede navedenog u čl. 8.postavljajući pitanje da li se odnosi na plakatiranje 
na općinske oglasne ploče, temeljem kojeg načelnik potvrđuje da se plakatiranje odnosi na javne i 
druge površine, tj. plakatiranje na oglasne ploče, nikako ne na autobusne kućice. 
V. Stankić upoznaje da je osnovna Odluka sadržavala sve osim ovih predloženih Izmjena i dopuna, a 
vezano za političke promidžbe.  
Na pitanje Z. Vidak o jumbo plakatima načelnik upoznaje da se stalci istih nalaze na državnim  
cestama, pa će vjerojatno njih trebat kontaktirat, odnosno vlasnika.        
Prijavljenih tijekom rasprave više nema, pa predsjednik istu zaključuje, te daje prijedlog po ovoj točci 
na usvajanje glasovanjem. 
Temeljem glasovanja sa 10 glasova „ZA“ odnosno jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 

O D L U K U 
o Izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih i drugih površina 

na području Općine Kršan 
(„Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 10/09)  

 
u tekstu kako je dostavljena vijećnicima uz poziv i materijale za današnju sjednicu, te ista čini 

sastavni dio akata današnje sjednice.  
 
 
Ad 4.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu („Službeno 
glasilo Općine Kršan“ br: 04/10) 
Predsjednik Vijeća daje riječ obrazloženja načelniku, koji ukratko upoznaje sa prijedlogom, nakon 
čega predsjednik B. Babić otvara raspravu.  
Na pitanje Z. Vidak da li se radi o usklađenju pošto su izbori, načelnik i pročelnica isto potvrđuju. 
Prijavljenih tijekom rasprave više nema, pa predsjednik prijedlog daje na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 10 glasova „ZA“ što je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće donosi  
 

O D L U K U 
o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

(„Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 04/10)  
 

u tekstu kako je predložena i dostavljena vijećnicima uz poziv i materijale za današnju 
sjednicu, te ista čini sastavni dio akata današnje sjednice.  
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Ad 5.) Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje prostorija u vlasništvu Općine Kršan za 
izbornu promidžbu 
V. Runko tijekom upoznavanja sa predloženim navodi da je jedino mjesto pogodno za takva 
okupljanja prostor uređen u Potpićnu, u bivšoj samačkoj zgradi. Predlaže se naknada korištenja u 
visini 200,00 kn po predizbornom skupu. Na pitanje B.Babića o prostorima u Kršanu i Čepiću načelnik 
upoznaje da je prostor u Kršanu derutan i nesiguran, da se odredilo prostor u Potpićnu jer je 
najuredniji, a moglo bi se i školu u Šušnjevici nakon završetka radova. 
S. Rabar je mišljenja da bi se moglo navesti i druga područja, ali kada budu zadovoljavali uvjete, a N. 
Runko smatra da se danas navedu i druga mjesta, kako bi se izbjeglo mijenjanje odluke.  
V. Runko upoznaje o problematici vlasništva nad školom u Kožljaku, koja bi također bila pogodna, a 
koju bi se uvrstilo nakon rješavanja imovinsko pravnih poslova.  
N. Runko pojašnjava kako bi bilo svrsishodnije da se donese Odluka koja u privitku sadržava popis 
mjesta, koji bi bio podložan promjenama, jer će se za par mjeseci možda osposobit druge prostore.   
R. Carić upoznaje da je navedeni prostor jedini pogodan za održavanje predizbornih skupova.  
Nakon usuglašavanja stavova vijećnika načelnik konstatira da se iza zareza mogu dodati riječi 
„iznimno i na ostalim lokacijama koje zadovoljavaju tehničke uvjete“.  
Glede pitanja Z. Vidak o prijavi predizbornog skupa kod MUP-a načelnik pojašnjava da korisnik 
prostora sam prijavljuje skup, a temeljem pitanja N. Runko tko dovodi prostor u prvobitno stanje 
odnosno očisti prostor načelnik upoznaje da se radi o ozbiljnim korisnicima za koje smatra da prostor 
neće previše onečistiti.  
Obzirom se navedeni prostor koristi za momačke ili djevojačke i druge fešte S. F. Jedrejčić upućuje na 
naplatu naknade u visini 200,00 kn, iz koje bi se prostor mogao sanirati, kad to bude potrebno.  
R. Carić podržava predloženo, upoznaje da se sada radi o prvom koraku odnosno o usklađivanju sa 
Zakonom o  financiranju političkih aktivnosti i političke promidžbe, a kasnije slijedi Odluka kojom se 
uređuju naknade o korištenju poslovnih prostora.  
Prijavljenih tijekom rasprave više nema, predsjednik B. Babić stavlja predloženo na glasovanje.         
Temeljem glasovanja sa 10 glasova „ZA“ tj. jednoglasno Općinsko vijeće donosi slijedeću 
 

O D L U K U 
o visini naknade za korištenje prostorija  

u vlasništvu Općine Kršan za izbornu promidžbu  
 

Članak 1 
 Ovom Odlukom određuju se uvjeti i visina naknade za korištenje prostorija u vlasništvu Općine 
Kršan koje koriste političke stranke i kandidacijske liste birača za održavanje izborne promidžbe.  
 

Članak 2. 
 Za održavanje izborne promidžbe političkih stranaka i kandidacijskih lista birača određuju se 
prostorije u vlasništvu Općine Kršan smještene u naselju Potpićan - bivša samačka, te iznimno ostale 
prostorije  koje udovoljavaju tehničkim uvjetima.  
 Političke stranke odnosno kandidacijske liste birača za održavanje izborne promidžbe obvezne 
su podnijeti zahtjev za korištenje prostorija iz prethodnog stavka u pisanom obliku Općinskom 
načelniku Općine Kršan. 
 Na temelju podnesenih zahtjeva za korištenje prostorije, a prema redoslijedu zaprimanja istih, 
Općinski načelnik donosi Odluke o odobravanju ili neodobravanju korištenja zatražene prostorije.  
 

Članak 3. 
 Naknada za korištenje prostorije iz čl. 2 ove Odluke iznosi 200,00 kuna po jednom 
predizbornom skupu – promidžbi, dok će Općina Kršan snositi troškove režija. 
 Naknada se uplaćuje na IBAN Općine Kršan, HR9124020061821700003, model HR68, poziv 
na broj 7706-OIB, najkasnije do isteka dana prije održavanja političkog skupa.  

 
Članak 4. 

 Prilikom korištenja odobrenih prostorija, korisnik je dužan podnijeti odgovarajuću prijavu o 
organiziranju javnog okupljanja te poduzeti odgovarajuće mjere u pravcu osiguranja javnog reda i 
mira, kao i zaštite od požara, sve sukladno propisima na snazi koji u RH uređuju predmetno područje.  

 
 Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti na Službenom glasilu 
Općine Kršan.           
 
 
Ad 6.) Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Kršan (Radna verzija – prvo čitanje) 
Predsjednik vijeća daje riječ obrazloženja načelniku, koji upoznaje da općinsku Odluku nismo doticali 
posljednjih 8 – 9 godina, da ne možemo biti Općina koja ne zaračunava određenu naknadu, ali da je 
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pod određenim uvjetima možemo osloboditi pojedince odnosno grupe od plaćanja. Upoznaje da 
moramo provesti postupak savjetovanja sa javnošću, na način objave na internetskim stranicama 
Općine Kršan, a da bi se ista počela primjenjivati od 01.01.2016. g. Navodi da će ista biti oglašena na 
oglasne ploče i internetskim stranicama, te je pažljivo isčitaju, pa se za eventualna pitanja mogu 
obratiti. Upoznaje sa visinom komunalne naknade sa općinama u okruženju, kako bi se usporedile 
veličine. Ponavlja da će socijalna kategorija biti oslobođena od plaćanja komunalne naknade, odnosno 
da će joj biti umanjena. Nadalje navodi da se u narednih mjeseci trebaju skupiti podatci, a oni koji iste 
ne dostave oformit će se Komisija, koja će očevidom na terenu utvrditi podatke.  
Predsjednik otvara raspravu.  
S.F.Jedrejčić navodi da su na str.2. čl.3.i čl.4. isti, na koje V. Stankić upoznaje da se radi o grešci.  
Obzirom na važnost teme N. Runko navodi da možda neće svi građani primijetit oglas na web stranici, 
pa da se izbjegne eventualna pobuna, postavlja pitanje da li bi se na web str. mogla podići Power  
prezentacija sa primjerima obračuna. Nadovezujući se na čl.12 prijedloga Odluke postavlja pitanje da 
li građani svake godine nanovo trebaju dostaviti zahtjev, jer automatizmom neće ići oslobađanje. 
V. Runko upoznaje da podatci za pravne subjekte su već poznati i evidentirani, a ostali, za fizičke 
osobe će se prikupiti.  
Prijavljenih tijekom rasprave više nema, predsjednik je dovršava. Vijećnice/i primaju na znanje Nacrt 
prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi.  
 
 
Ad 7.) Prijedlog Odluke o grobljima  (Radna verzija – prvo čitanje) 
Nakon kratkog upoznavanja načelnika sa prijedlogom Odluke o grobljima, te obvezama koje regulira 
Zakon o grobljima, predsjednik B. Babić otvara raspravu.   
Obzirom da Općina Kršan na svom području ima 10 groblja vijećnik V. Fornažar je mišljenja da formira 
svoje poduzeće ili pravnu osobu za upravljanje istima, da se sagledaju troškovi koji bi bili pri tome 
potrebni npr. na godišnjoj razini. 
Načelnik najavljuje da će Uprava sagledati mogućnosti, te odraditi na najbolji mogući način.  
S. Rabar navodi da se ovu temu razmatralo pred 15 - 20 godina, da se određivalo tko bi isto mogao 
voditi,vjeruje da je danas pristup otvoreniji, da se formira općinska organizacija koja će se baviti 
komunalnom djelatnošću. 
S. Smilović potvrđuje izrečeno, da je jedna firma već napravila procjenu troškova, ali se zaključilo da je 
realizacija preskupa.     
G. Fable upoznaje da se ne radi o formiranju poduzeća, već o formiranju Odsjeka unutar JUO tj. 
Pogona za upravljanje grobljima.     
Z. Vidak traži pojašnjenje čl.12. nacrta prijedloga, te se pojašnjava razlika između naknade za grobno 
mjesto i godišnje grobne naknade.  
N. Runko po čl. 10. Nacrta prijedloga Odluke traži pojašnjenje da li će se tražiti JMBG ili OIB, na koje 
V. Stankić upoznaje da se OIB ne može dobiti za umrle osobe, ukoliko ga nisu ishodovali prije smrti, 
da su stari podaci po JMBG-u, ali da neki nemaju ni JMBG.    
Nacrt prijedloga Odluke o grobljima vijećnice/i primaju na znanje.  
 
 
Ad 8.) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan  
Predsjednik Vijeća daje riječ obrazloženja načelniku.  
Načelnik upoznaje sa predloženim, o raspravi da će se voditelju Odsjeka za gospodarstvo i EU 
fondove dati dosta poslova, da ga se svrstalo u rang voditelja Odsjeka, sa koeficijentom 2,43.  
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
Na pitanje S. Rabara da li će primljena osoba imati probni rok, pročelnica navodi da svi imaju probni 
rok, te S. Rabar nastavlja da neki rok mora proći da se čovjek najprije uhoda, a da vijećnici trebaju 
rezultate te osobe i Odsjeka, u nekom određenom vremenu, da se osjeti da se uložilo u čovjeka i on 
nešto toj općini dao i bio na raspolaganju. Sa izrečenim suglasan je načelnik.  
Z. Vidak se nadovezuje na izrečeno, da se u natječaju može zapošljavanje navesti na određeno ili 
neodređeno vrijeme, načelnik navodi neodređeno vrijeme, a Z. Vidak nastavlja ako u godinu – dvije  
dana nema rezultata, na koje se načelnik poziva na odredbe Pravilnika.  
A. Jurasić navodi rok od tri mjeseca i godinu dana, za sagledavanje da li je osoba zadovoljila.  
S. Licul pojašnjava kako je zaključila da je Z. Vidak mislio da se za početak osoba uzme na određeno 
vrijeme, a načelnik podsjeća da su tu temu završili pred cca tri mjeseca, da su natječaji svaki dan vani 
a nemamo onoga tko će se time baviti, da imamo još 30% proračuna za izvršiti do završetka godine.  
Načelnik nastavlja da Općina Kršan nema komunalni rashod 1 – 2 milijuna kuna, nego 10 - 15 milijuna 
kn, da nam pritom treba više radnika za izvršenje istoga. Upoznaje o visinama proračuna te broju 
zaposlenih u Gradu Labinu, općini Pićan, Cerovlje, te s istima uspoređuje općinu Kršan, te potrebom 
da sadašnji zaposlenici rade prekovremeno.  
Na pitanje Z. Vidak tko prima voditelja navedenog Odsjeka, načelnik upoznaje da postupak provodi 
pročelnik. 
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S.Rabar navodi da kod zapošljavanja treba osigurati i prostor za rad, ili ta osoba mora biti drugdje. 
Pitanja i prijedloga više nema, predsjednik B. Babić daje predloženu Odluku na glasovanje.  
Temeljem glasovanja sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV i 1 glas „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi  
 

O D L U K U 
o dopuni Odluke 

o koeficijentima za obračun plaće službenika 
i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan 

 
 u tekstu kako je predložena i dostavljana vijećnicima uz poziv i materijale, te ista čini sastavni 
dio akata današnje sjednice.  
 
 
Ad 9.) Razno 
B. Babić daje vijećnicama/ima mogućnost postavljanja po tri pitanja.  
S. Rabar postavlja pitanje uvrštenja dijela sredstava u proračun za 2016.g. za odvodnju na području 
Općine Kršan, na koje načelnik upoznaje kako procjenjuje da će se opredijeliti za tri kapitalna projekta, 
te je upitno koliko će potom preostati sredstva, ali da će uskoro o tome razmatrati na sjednici Vijeća.  
 
Navodeći da se za studente i srednjoškolce izdvaja dosta sredstava, S. Rabar predlaže da se na bazi 
ocjena nagradi učenike koji postižu uspjeh 5.0, da takvih nema puno već samo nekoliko, te se još 
nekim aktivnim učenicima, studentima koji postižu rezultate u boćanju, pisanju, itd., kako što se 
nagradilo MNK iz Potpićna, te dodijele nagrade. 
Načelnik potvrđuje predloženo, navodi da nije problem za par tisuća kuna, ali da se u krivu korelaciju 
stavilo MNK i srednjoškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje. Upoznaje da se za 6 mj. utrošilo 
250.000,00 kuna za marende, putne troškove i dr. što na godišnjoj razini iznosi 500.000,00 kuna, što i 
nije obveza Općine. Napominje da je MNK pozvao njega a ne on njih,tako da budu točno informirani. 
Podržava mišljenje da se po završetku školske godine nagradi učenike,te nagradu prime ispred ovog 
Vijeća.    
 
N. Runko navodi da je pred 10-tak dana htjela sudjelovati na prezentaciji u Hrvatskoj gospodarskoj 
komori u Puli, koju je održavala konzultantska firma Eurokonzalting, da je bilo ograničeno mjesta u 
dvorani na 80 mjesta, a pristunih je bilo 120 ljudi, tako da su je odbili. Predložili su da mogu, ukoliko 
postoji interes, održati prezentaciju za potrebe Općine Kršan, a radi se o natječajima iz Ruralnog 
razvoja i strukturnih fondova. Postavlja pitanje da li je vijećnicima to interesantno i da li je to tema 
vrijedna pažnje žitelja Općine Kršan, da se održi prezentacija i ljude savjetuje po tom pitanju, jer su 
natječaji u tijeku ili će se objaviti uskoro. Upoznaje da ima prezentaciju pa je može proslijediti, ukoliko 
se smatra da je to korisno za građane. 
Načelnik smatra kako je to korisno, ali je pitanje vremena tko bi to organizirao, jer niti on niti ostali u 
idućih 10-tak dana to ne bi mogli.  
Na pitanje B.Babića da li se to plaća, načelnik potvrđuje, a N. Runko upoznaje da je prezentacija bila 
besplatna, ali u organizaciji HGK Pula, kojima je to u interesu.  
Načelnik je mišljenja da se zasigurno radi o znanjima koje ne možemo savladat, ali ako ih ne počnemo 
učit niti ih nećemo ni savladat.    
S. Frankola navodi da bi možda HGK, to o svom trošku, mogla organizirat na području Općine Kršan.  
Načelnik V. Runko navodi da u idućih 10-tak dana ne može, ali potom mogu kontaktirat i izvidit 
mogućnost organizacije.  
B. Babić upućuje N.Runko da se interesira o mogućnostima organizacije i visine troškova koje iziskuje, 
a Z. Vidak pohvaljuje prijedlog te navodi da obzirom na dolazeće izbore za to neće imati vremena.  
 
Na pitanje o TV signalu A.Jurasića što je poduzeto nakon održanog sastanka, zamjenik načelnika V. 
Peršić upoznaje o predloženom postavljanju odašiljača Plomin u naselju Stepčići, koji bi pokrivao 
područje Kožljaka, Šušnjevicu tj. ona koja nisu pokrivena. Isti je potrebno postaviti, osigurati određena 
sredstva, ali trošak trebaju prihvatiti kuće koje emitiraju signal, te koje „Odašiljačima i vezama“ plaćaju 
naknadu. Upoznaje da se korisnicima uputio dopis da li su zainteresirani za korištenje, s time da smo 
naveli da bi Općina Kršan, Istarska županija i Primorsko goranska participirale u troškovima 
postavljanja, ukoliko su zainteresirani. Izražava nadu da će korisničke kuće biti zainteresirane, a 
odgovor se očekuje u narednih 10-tak dana. 
Načelnik podsjeća da je bitan i broj korisnika gledatelja tih stanica, odnosno da su važne financije tj. 
ekonomičnost gledanja.  
A.Jurasić se slaže da treba sačekati odgovore. 
 
A.Jurasić daljnje pitanje postavlja glede dionice ceste Vozilići – Kožljak, na koje načelnik upoznaje da 
se dobila suglasnost ŽUC-a vezano za sanaciju dijela dionice, odnosno hitnu sanaciju, da je 
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napravljen preliminarni troškovnik sa stručnim ljudima, izvršen je uvid, te se ŽUC obvezala vršiti 
nadzor nad realizacijom.  
R.Carić upoznaje da bi se ugovor sklopio najkasnije 01.12.2015.g., a načelnik da radove treba 
svakako završiti u ovoj godini.       
 
S. Rabar postavlja pitanje glede ceste Kršan – Vozilići, da li ima smisla pitati kada će biti sanirana. 
Načelnik upoznaje o završnoj fazi projektiranja koridora uz cestu, rješavanja imovinsko pravnih 
poslova, te je mišljenja da je spremno za javni natječaj i ugovaranje.  
 
S. Rabar postavlja pitanje rješavanja problematike ceste Tvornica Rockwool – Potpićan, na koje 
načelnik upoznaje da se problem prijelaza preko pruge završio pred godinu – dvije, da je na tom 
mjestu postavljen mjerač prometa obzirom na dinamiku prolaza, glede stanja mosta upoznaje da su 
mu se poremetili temelji ili se malo izmaknuo, pa most preko rijeke Raše ide u rekonstrukciju. Navodi 
da mu nije poznato da li će se uz rekonstrukciju mosta sanirati i dionica ceste uzduž bivše Separacije, 
pa pružni prijelaz.  
S. Rabar postavlja pitanje glede ceste koja je bila predviđena prema Kloštru, te načelnik upoznaje da 
ista čeka Idejni projekt, rješavanje imovinskih pitanja, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Troškovnik, 
Natječaj i kandidaturu, te Studiju zaštite okoliša i ostalo potrebno, da se time netko mora baviti. Dodaje 
da se tako počelo i sa cestom Čepić – Kožljak, da se time netko mora bavit, te je pitanje novca tko će 
ga platit.  
V.Foranžar dodaje da cesta ima, jer izgradnjom spomenute znatno se uništava priroda, time i mi sami.             
 
S.F.Jedrejčić navodi da je dionica ceste Čepić – Tunel Učka dosta propala, da je u Čepiću pred par 
dana stacionirano više strojeva za sanaciju ceste, pa postavlja pitanje da li se ide u rekonstrukciju. 
V. Stankić upoznaje da su započeli sa sanacijom, te je postavljena i prometna signalizacija.    
 
Pozivajući se na jučerašnje otvorenje biopročistača u Potpićnu, o čemu nije bila obaviještena,   
S.F.Jedrejčić navodi da dobiva svakakve pozivnice, za razne fešte, otvorenja, izložbe knjiga, a da bi 
bolje bilo da ih se obavijestilo o otvorenju pročistača. Kao zanimljivo ističe članak u „Glasu Istre“, koji 
je objavljen 17.11.2015.g. koji navodi da je pročistač koštao 2,5 milijuna kuna, a prilikom otvorenja 
direktor Vodovoda Labin gdin. D. Škopac naveo visinu od 3,1 milijuna kuna. Stoga je zanima razlika u 
troškovima, u visini 600 tisuća kuna.  
Načelnik upoznaje sa podatcima od Općine Kršan, a podatke od Komunalnog poduzeća 1. Maj Labin, 
koji je započeo sa projektom, te nastavilo društvo Vodovod Labin može prezentirati nakon pauze od 5 
minuta, jer podatke ima u uredu. Upoznaje da je dio troškova podmirio Vodovod Labin, za nadzor ili 
reviziju projekta, a preostali dio izdvojile su Hrvatske vode i Općina Kršan. Upoznaje da je ministru 
izrekao kad Općina financira projekt sa 25 – 30 %, to je kao da se financiramo iz Fondova EU.          
      
Tijekom rasprave daljnjih pitanja nema, predsjednik B.Babić zahvaljuje na raspravi i zaključuje 5. 
redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kršan.  
 

 
Sjednica je dovršena u 19:15 sati. 
 
 
 
 
 
  Voditelj zapisnika: 
 
 
Orijana Načinović,v.r. 

Predsjednik Općinskog vijeća  
 
 

Boris Babić,v.r. 
 


