
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  2. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 29. svibnja 2014. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su  sljedeći akti:    
 
1. Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Kršan  

Izlagatelj - predstavnici izraĎivača Plana - društva URBIS 72 d.o.o. Pula.  

Prostorni plan Općine Kršan donesen je 2002.g. Prostorno planska rješenja mijenjala su se i   
usklaĎivala sa zakonskim odredbama tijekom 2008.g., 2010.g. i 2012.g.  
Postupak Izmjena i dopuna PPUO Kršan proveo se kao ciljani u smislu obuhvata ovih 
izmjena i dopuna, a koji su utvrĎeni razlozima za  izmjenu i dopunu, kako slijedi:  
1. Izmjene prometnog rješenja na način da se: 
- isti uskladi sa idejnim rješenjem spojne ceste od D402 do D66 kroz Fratariju, Jurase i 
Načinoviće,  
- utvrdi trasa prometnice koja spaja državnu cestu D500 sa lokalnom cestom L50120  
- dio planirane prometnice kao zaseban krak prometnice Luka Plomin – Klavar koja je unutar 
obuhvata TE Plomin i nema javni značaj, ukine. 
- isti prilagodi nivou obrade prostornog plana propisanim Pravilnikom o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih 
planova („Narodne novine RH“, br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11).  
2. izmjene vodnogospodarskog sustava na način da se isti uskladi sa Idejnim rješenjem 
odvodnje i navodnjavanja Labinštine,  
3. smanjenja graĎevinskog područja gospodarske proizvodne-pretežito zanatske namjene 
(I2) – Kršan, a u svrhu njenog daljnjeg odmicanja od granice graĎevinskog područja naselja, 
4- brisanja golf igrališta „Kožljak“ radi vraćanja postojeće namjene,   
5. stvaranja planskih pretpostavki za  novu lokaciju  turističkog punkta uz naselje Vlašići  - TP 
14 (k.č.br.1561, 1562/1, 1558 i 1559 sve k.o. Kršan)  
6. izmjene granice graĎevinskog područja naselja za k.č.br. 1999/1 i 2000 k.o. Kršan (naselje 
Kršan – Tomazelovići) sukladno stanju iz osnovnog  Prostornog Plana Općine Kršan iz 2002. 
godine. („Službeno glasilo Općine Kršan“, 6/02 ),  
7. redefiniranja namjene i uvijeta ureĎenja za područje Plomin Luke u dijelu zone (K3) koja 
graniči sa kopnenim dijelom javne luke (IS) u svrhu izgradnje i ureĎenja sportske lučice za 
mještane, a sve unutar obuhvata UPU  
8. utvrĎivanja točne granice graĎevinskog područja luke posebne namjene – suhe marina 
Plomin Luka. 
9. redefiniranja granica obuhvata prostornih planova užih područja za područje Plomin luke. 
10. Izmjene članka 53. Odredbi za provoĎenje na način da se u stavku 1. podstavak 1.tekst 
brišu ograničenja ukupne tlocrte površine- 300/200/150m2. 
 

2. Informacija – upoznavanje Općinskog vijeća o Odluci Općinskog načelnika Općine 
Kršan o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2014. godinu 
Prema čl. 46. Zakona o Proračunu Općinski načelnik upoznao je Općinsko vijeće o 
preraspodjeli sredstava u visini 30.000,00 kn radi povećanja stavke Razvoj 
telekomunikacijske mreže - Čepić. 
 

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Kršan za 2013. godinu, dostavljeno od strane društva 1. MAJ LABIN d.o.o Labin  
Izlagatelj  - predstavnik društva 1. MAJ LABIN d.o.o Labin. 
Općinski vijećnici upoznati su sa Izvješćem o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine 
Kršan u 2013.g. i obavezama koje predstoje prema novom Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom. 
 



4. Zaključak o financijskoj pomoći tvrtci BIG TOYS d.o.o. Potpićan 
Uslijed katastrofalnog požara na objektu (proizvodnoj hali) u vlasništvu društva BIG TOYS 
d.o.o. Potpićan smještenoj u naselju Potpićan, koji se desio dana 26. travnja 2014. godine i 
kao posljedice istog - potpunog uništenja proizvodne linije (posljedično i same proizvodnje) 
na duži vremenski period i privremenog gubitka preko 50 radnih mjesta (bez kooperanata), 
oštećeniku - društvu BIG TOYS d.o.o. Potpićan, Industrijska 1, u svrhu prevladavanja 
postojećeg stanja, očuvanja postojećih radnih mjesta i što skorijeg pokretanja proizvodnje, 
dodjeljena je financijska potpora od strane Općine Kršan u iznosu od 100.000,00 kn. 
 
5. U korist poplavljenih područja Općinski vijećnici odrekli  su se naknada za današnju 
sjednicu Općinskog vijeća u visini 500,00 kn. 
 
Također, Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika te predsjednik i 
potpredsjednici Vijeća  odreći će se istog iznosa u korist poplavljenih područja.  
 
 
Kršan, 30. svibnja  2014. 
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