
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 27. ožujka 2013. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:    
 
- Zaključak o prihvaćanju se Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Kršan za 2011. i 2012. godinu, dostavljeno od strane društva 1. MAJ LABIN d.o.o 
Labin, Vinež 81.  
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kršan za 2011. i 2012. godinu 
obrazložio je Alen Golja - direktor Komunalnog poduzeća 1. MAJ LABIN d.o.o Labin. 
Općinsko vijeće upoznao je i sa predstojećim obavezama jedinica lokalne samouprave 
vezano uz prikupljanje i obradu komunalnog otpada, o programu selektivnog prikupljanja 
otpada, otvaranju reciklažnog dvorišta u Općini Kršan i planiranju zelenih otoka, te ostalim 
mjerama vezano uz usklađenje s evropskim zakonodavstvom. Istaknuo je i planiranu 
investiciju u suradnji Grada Labina, okolnih Općina i sredstava fondova kojom bi se pristupilo 
provođenju II. faze sanacije komunalnog odlagališta „Cere“ .  
 
- Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Kršan za 2012. godinu 
Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2012. godinu 
obrazložio je Rogić Boris.  
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
jednom godišnje razmatra stanje zaštite i spašavanje na svom području. Prema dostavljenim 
izvješćima od strane fizičkih i pravnih subjekata, te operativnih snaga zaštite i spašavanja na 
području Općine Kršan i  provedenoj analizi, stanje zaštite i spašavanja u Općini Kršan  je na 
razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim 
aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama. 
 
- Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kršan 
Odlukom o  izmjeni i dopuni Statuta Općine Kršan izvršeno je usklađenje Statuta Općine 
Kršan sa novim Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i Zakonom o lokalnim  izborima. Odlukom su obuhvaćene odredbe Statuta kojim 
se uređuje broj članova predstavničkog tijela, ovlasti predstavničkog i izvršnog tijela, 
provođenje referenduma, mjesna samouprava i ispravak naselja te upravljanje pokretninama 
i nekretninama u vlasništvu Općine Kršan. 
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