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KLASA: 021-05/20-01/7
URBROJ: 2144/04-05-20-20
Kršan, 12. studeni 2020.
ZAPISNIK
sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 12. studeni 2020. godine u
prostorijama društva TE Plomin d.o.o. u Plomin Luci (iznad bivšeg restorana).
Sjednici su nazočni:
- članice/ovi Općinskog vijeća Općine Kršan: Roko Terković - potpredsjednik, Ivan Vozila –
potpredsjednik (putem platforme ZOOM), te članovi: Boris Babić, Andrej Lipnik, Silvano Uravić,
Suzana Licul, Šemso Mujić, Dragan Ljubičić, Darko Androić i Slavko Rabar (odsutni: Zdravko Vidak –
predsjednik vijeća, Esad Huskić, Sanda Daus),
- načelnik Općine Kršan Valdi Runko,
- djelatnice općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, Rita Licul Ilijević – voditeljica Odsjeka za
financije i računovodstvo, Patricia Zanketić - voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i EU projekte
(putem platforme ZOOM), Roman Carić – voditelj Odsjeka za općinsku samoupravu, upravu, opće i
pravne poslove, ujedno i voditelj zapisnika, Vilma Stankić, voditeljica Odsjeka za urbanizam
graditeljstvo i komunalne poslove (putem platforme ZOOM),
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Katarina Perković Šoštarić (5 portal) i Robi Selan
(Labinština info),
- ostali nazočni: Dejan Jakovčić, kao tehničko informatička podrška.
Napomena: Ova se sjednica tonski snima, te će tonski zapis biti pohranjen u arhivi Općine Kršan uz
ovaj zapisnik.
Prije početka sjednice članovima Vijeća elektronskim putem podijeljeni su sljedeći materijali:
- Zapisnik sa sastanka Odbora za financije Općine Kršan od 09/11/2020,
- prijedlog akta o davanju mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području
Grada Labina, Općine Kršan, Općine Raša, Općine Sv. Nedelja i Općine Pićna,
- dopuna materijala uz točku 6. Predloženog dnevnog reda – ''6. Prijedlog Odluke o III. izmjeni
Odluke o raspodjeli rezultata i sukcesivnom pokriću planiranog manjka iz prethodnog razdoblja u
Proračunu Općine Kršan''.
Započeto u 17:00 sati.
Potpredsjednik Općinskog vijeća Roko Terković pozdravlja nazočne i otvara 5. redovnu sjednicu
Općinskog vijeća Općine Kršan. Navodi da temeljem čl. 41. i čl. 27. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Kršan u odsutnosti predsjednika Vijeća, te temeljem ovlaštenja predsjednika Vijeća vodi ovu
sjednicu.
Navodi da se sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan održava temeljem Odluke o obaveznom
poštivanju preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Istarske županije,
te poštujući mjere fizičke udaljenosti i higijeni prostora i ljudi.
Moli utvrđivanje kvoruma.

Nakon što je prozivkom utvrđeno da je prisutno 10 vijećnika, Potpredsjednik vijeća R. Terković
konstatira da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Prije prelaska na obradu točaka dnevnog reda, R. Terković napominje da se u predloženi dnevni red
dodaje dodatna točka 11. ''Davanje mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na
području Grada Labina, Općine Kršan, Općine Raša, Općine Sv. Nedelja i Općine Pićan'', te da točka
11. predloženog dnevnog reda ''Razno'' postaje točka 12, sa čime su nazočni suglasni.
Prezali se na obradu točaka dnevnog reda.
Ad 1.) Verificiranje zapisnika sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane
dana 05. listopada 2020. godine
Primjedbi na navedeni zapisnik nema, pa iste daje na usvajanje glasovanjem.
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.
Ad.2.) Razmatranje Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2020. godinu i
Projekcija za 2021. i 2022. godinu sa pripadajućim Programima
R. Terković prelazi na obradu točaka 2.1. do 2.9. te daje riječ je riječ Općinskom načelniku.
Ad.2.1.) Prijedlog I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Kršan za 2020. godinu
V. Runko ukratko obrazlaže prijedlog Programa navodeći kako je isti pretrpio dvije značajne
promjene, tako da se uslijed obustave rada TE Plomin 2, epidemije COVID 19 te izostanka dotacije
Hrvatskih cesta, od planiranih 6.663.500,00 kn smanjuje na 5.245.000,00 kn.
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. Budući prijavljenih na raspravu nema, stavlja Prijedlog na
glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN donosi
I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.2.2.) Prijedlog I. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine
Kršan za 2020. godinu
V. Runko ukratko obrazlaže prijedlog Programa te da naglašava točku III. predloženog Programa,
navodeći kako neće obrazlagati stavku po stavku, budući nema većih izmjena u odnosu na Plan.
Osim stavke koja je pretopila najveće umanjenje ''Izgradnja prilazne ceste za naselje Zagorje –
Načinovići'', za koju će se više znati prilikom izrade Proračuna za 2021. godinu, navodeći kako i dalje
postoji namjera Hrvatskih cesta da isti Projekt sufinanciraju sa 600.000,00 kn. Nadalje obrazlaže i
razlog povećanje stavke ''Kapitalne pomoći – sufinanciranje rekonstrukcije odlagališta Cere''
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. Budući prijavljenih na raspravu nema, stavlja Prijedlog na
glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN donosi
I. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.2.3.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih,
stambenih i ostalih objekata na području Općine Kršan za 2020. godinu
V. Runko ukratko obrazlaže prijedlog Programa, navodi da prvenstveno uslijed obustave rada TE
Plomin 2, nećemo biti u mogućnosti provesti sve planirane Projekte, od kojih izdvaja Sanaciju krova
zgrade bivše lučke kapetanije u Plomin Luci te sanaciju i adaptaciju objekta spomeničke baštine, koje
se smještaju na novi Konto ''Ulaganja u tuđu imovinu'' a ujedno se i umanjuju.
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. Budući prijavljenih na raspravu nema, stavlja Prijedlog na
glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN donosi
I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA IZGRADNJE, ADAPTACIJE I ODRŽAVANJA POSLOVNIH I
STAMBENIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU
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u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.2.4.) Prijedlog I. Izmjena Programa planova, studija, projekata i podloga na području
Općine Kršan za 2020. godinu
V. Runko ukratko obrazlaže prijedlog Programa, navodeći da se radi o najmanjem rebalansu
Programa, sa povećanjem od 81.500,00 kn.
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. Budući prijavljenih na raspravu nema, stavlja Prijedlog na
glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN donosi
I. IZMJENE PROGRAMA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA
NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.2.5.) Prijedlog I. izmjena i dopuna Program javnih potreba u kulturi na području Općine
Kršan za 2020. godinu
V. Runko ukratko obrazlaže prijedlog Programa, navodeći da se radi o stavci koja čini najmanji udio
Proračuna te se ista ovim Rebalansom smanjuje za 20.000,00 kn.
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. Budući prijavljenih na raspravu nema, stavlja Prijedlog na
glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.2.6.) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine
Kršan za 2020. godinu
V. Runko ukratko obrazlaže prijedlog Programa, navodeći da se radi o smanjenju od 209.000,00 kn,
a iz razloga neaktivnosti klubova uslijed epidemije COVID 19, sve uz suglasnost za smanjenje od
strane Komisije za udruge i sport.
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. Budući prijavljenih na raspravu nema, stavlja Prijedlog na
glasovanje, temeljem kojeg se s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN donose
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.2.7.) Prijedlog I. izmjena i dopuna Program socijalne skrbi Općine Kršan za 2020. godinu
V. Runko ukratko obrazlaže prijedlog Programa, navodeći da se radi o smanjenju od 141.000,00 kn,
te da se najveća promjena desila u stavci ''Pomoć u naravi umirovljenicima i domaćicama'' koja je
umanjena za 250.000,00 kn.
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. Budući prijavljenih na raspravu nema, stavlja Prijedlog na
glasovanje, a temeljem kojeg se s 10 glasova ZA jednoglasno donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PROGRAM SOCIJALNE SKRBI OPĆINE KRŠAN
ZA 2020. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.2.8.) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog
odgoja Općine Kršan za 2020. godinu
V. Runko ukratko obrazlaže prijedlog Programa, navodeći da se radi o povećanju Programa od
203.180,04 kn prvenstveno uslijed epidemije COVID 19, te da se najveća promjena desila u stavci
''Plaće za zaposlene DV Kockica'' koja je uslijed bolovanja, zamjenskih radnika i otvorenog novog
odjeljenja u Potpićnu, uvećana za 360.000,00 kn.
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Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. Budući prijavljenih na raspravu nema, stavlja Prijedlog na
glasovanje, a temeljem kojeg se s 10 glasova ZA jednoglasno donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PROGRAM ŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA I
PREDŠKOLSKOG ODGOJA OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.2.9.) Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta i korištenje sredstava ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljišta u RH na području Općine Kršan za 2020. godinu
V. Runko ukratko obrazlaže prijedlog Programa, navodeći da se radi o povećanju Programa od
305.000,00 kn, nastale prvenstveno uslijed povrata dijela zakupa poljoprivrednicima.
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. Budući prijavljenih na raspravu nema, stavlja Prijedlog na
glasovanje, a temeljem kojeg se s 10 glasova ZA jednoglasno donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE
ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KORIŠTENJE SREDSTAVA
OSTVARENA OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG
KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.3.) Razmatranje Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2020. godinu i
Projekcija za 2021. i 2022. godinu
V. Runko ukratko obrazlaže prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2020. godinu i
Projekcija za 2021. i 2022. godinu, navodeći kako će konačna verzija Proračuna za 2021. godinu biti
poznata kroz dva dana, u zakonskom roku, kao i provedba projekta i investicija, za koje je
dokumentacija izrađena i dozvole dobivene.
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. Budući prijavljenih na raspravu nema, stavlja Prijedlog na
glasovanje, a temeljem kojeg se s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN donose
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2021. I 2020. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.4.) Prijedlog I. Izmjene i dopune Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa –
investicije Općine Kršan za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu
V. Runko ukratko obrazlaže točku, navodeći kako će konačna verzija projekcija biti poznata kroz dva
dana, nema prijava za raspravu, te Potpredsjednik vijeća nadalje stavlja Prijedlog na glasovanje, a
temeljem kojeg se s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN donosi
I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE OPĆINE KRŠAN ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.5.) Prijedlog Odluke o korištenju dijela sredstava komunalne naknade na području Općine
Kršan u 2020. godini
V. Runko ukratko obrazlaže točku kako je predloženo u članku 3. teksta prijedloga, na temelju koje
se sredstva komunalne naknade na području Općine Kršan u 2020. godini osim za gradnju mogu
koristiti i za dovršavanje projektne dokumentacije, nakon čega R. Terković otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se
s 10 glasova ZA jednoglasno donosi
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ODLUKU O KORIŠTENJU DIJELA SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE
NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN ZA 2020. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.6.) Prijedlog Odluke o III. izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata i sukcesivnom pokriću
planiranog manjka iz prethodnog razdoblja u Proračunu Općine Kršan
V. Runko ukratko obrazlaže točku kako je predloženo u tekstu prijedloga, nakon čega R. Terković
otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se
sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN donosi
III. IZMJENA ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA I SUKCESIVNOM POKRIĆU PLANIRANOG
MANJKA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA U PRORAČUN OPĆINE KRŠAN
u tekstu kako je predloženo, a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.7.) Prihvaćanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kršan za 2019. godinu
V. Runko obrazlaže točku o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kršan za 2019. godinu, upoznajući
Općinsko vijeće o potrebi provedbi naloga i preporuka. Obrazlaže problematiku naplate potraživanja
od strane Općine Kršan te ukratko upoznaje i o uvođenju novog računalnog Programa na koji prelazi
Općina Kršan.
R. Terković otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se
s 10 glasova ZA jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
KOJIM SE PRIHVAĆA IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI
OPĆINE KRŠAN ZA 2019. GODINU
a isti čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.8.) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan
V. Runko ukratko obrazlaže točku kako je predloženo u tekstu prijedloga, obrazlažući potrebu njezina
donošenja u činjenici doškolovanja djelatnice u Odsjeku za urbanizam, graditeljstvo i komunalne
poslove Općine Kršan sa više na visoku stručnu spremu kao i da iznos povećanja koeficijenta
odnosno plaće u odnosu na postojeći iznosi oko 10%.
R. Terković otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se
s 10 glasova ZA jednoglasno donosi
ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA O ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KRŠAN
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.9.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
Općine Kršan za 2021. godinu
V. Runko obrazlaže točku kako je predloženo u tekstu prijedloga, nakon čega R. Terković otvara
raspravu.
B. Babić napominje da je u zaključku Općinskog načelnika kojim se prijedlog Plana djelovanja u
području prirodnih nepogoda Općine Kršan za 2021. godinu upućuje na Općinsko vijeće, potrebno
ispraviti riječ ''2012'' u ''2021'' što Općinsko vijeće i prima na znanje te prihvaća.
Budući da nije bilo dodatnih pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem
kojeg se s 10 glasova ZA jednoglasno donosi
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ZAKLJUČAK
O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA
OPĆINE KRŠAN ZA 2021. GODINU
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.10.) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću Kockica Kršan za
donošenje Odluke o cijeni vrtića u slučaju određivanja samoizolacije u vrijeme epidemije
COVID-19
V. Runko ukratko obrazlaže točku kako je predloženo u tekstu prijedloga, obrazlažući njezino
donošenje mjerama tijekom epidemije COVID 19 te da je ista izrađena temeljem preporuke
ravnateljice DV KOCKICA Kršan te usuglašena sa DV PJERINA VEBANAC Labin, nakon čega R.
Terković otvara raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem kojeg se
s 10 glasova ZA jednoglasno donosi
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI DJEČJEM VRTIĆU KOCKICA KRŠAN ZA
DONOŠENJE ODLUKE O CIJENI VRTIĆA U SLUČAJU ODREĐIVANJA SAMOIZOLACIJE U
VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.11.) Davanje mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području
Grada Labina, Općine Kršan, Općine Raša, Općine Sv. Nedelja i Općine Pićan
V. Runko obrazlaže točku kako je predloženo u tekstu prijedloga. Navodi da je ista odluka već prošla
postupak usvajanja na Gradskom vijeću Grada Labina i Općinskih vijeća okolnih Općina osim Općine
Pićan, te da je izrađena i predložena od strane Komisije za odvodnju. Odluka se dotiče Općine Kršan
kroz naselja Plomin, Plomin Luka i Vozilići, te naselje Potpićan putem već izgrađenog biološkog
pročistača otpadnih voda, dok se najveći dio Oduke odnosi na područje Grada Labin i naselja Rabac.
Navodi da Općinskom vijeću predlaže davanje pozitivnog mišljenja na dostavljeni prijedlog Odluke, te
da će Skupština TD VODOVOD Labin putem njezinog predsjednika Valtera Glavičića, isti prijedlog
uputiti na donošenja skupštini Istarske županije, čije je donošenje i usvajanje u njezinoj nadležnosti.
Na kraj načelnik navodi da je član Komisije za odvodnju sa područja i u ime Općine Kršan Ivan
Vozila, pa upućuje vijećnike da mu se slobodno obrate u slučaju pitanja i dodatnih pojašnjenja.
R. Terković otvara raspravu.
S. Rabar izražava kritiku na činjenicu dostavu materijala po predmetnoj točki dnevnog reda, budući
su isti vijećnicima dostavljeni nedugo prije početka same sjednice te nije ostavljeno dovoljno
vremena za njihovo čitanje, na što načelnik odgovara da su sve lokalne zajednice već donijele
predmetnu Odluku, te da je prijedlog teksta stigao tek danas tijekom dana, te je naložio službi da ga i
pripremi za usvajanje na današnjoj sjednici Općinskog vijeća.
Š. Mujić postavlja pitanje neadekvatnog pročistača otpadnih voda Grada Labina na što načelnik
odgovara.
Budući da nije bilo daljnjih pitanja, Potpredsjednik vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje, a temeljem
kojeg se s 10 glasova ZA jednoglasno donosi
POZITIVNO MIŠLJENJE
NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O ODVODNJI NA PODRUČJU GRADA LABINA,
OPĆINE KRŠAN, OPĆINE RAŠA, OPĆINE SV. NEDJELJA I OPĆINE PIĆAN
u tekstu kako je predloženo, a ista čini sastavni dio akata s ove sjednice.
Ad.12.) Razno
R. Terković otvara raspravu.
Š. Mujić upoznaje sa potrebnom sadnje, uz već posađene, nekoliko stabala na novoizgrađenom
Dječjem igralištu Potpićan, na što načelnik navodi da je sa istim načelno suglasan, te da će se nakon
izvršenog očevida pokrenuti i postupak nabave i sadnje, putem društva 1. MAJ Labin.
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S. Rabar postavlja pitanje odvodnje Općine Kršan, na što načelnik odgovara da o istoj temi više
može reći Ivan Vozila kao i da se na računu TD VODOVOD d.o.o. Labin danas nalaze deponirana
sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn namijenjena odvodnji Općine Kršan i naselja Čepić.
S. Rabar nadalje postavlja pitanje problematike oko podjele novogodišnjih bonova umirovljenicima i
domaćicama, točnije na način prikupljanja podataka, na što načelnik odgovara da je sistem učinkovit,
u cilju zaštite zdravlja i smanjivanja dolazaka i protoka korisnika kroz i u zgradi Općine Kršan. U
diskusiju se također uključuje i Suzana Licul, članica Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan.
A. Lipnik postavlja pitanje oko zatvaranja platoa i nogostupa u Plomin Luci, na što načelnik odgovara
da se radi o području u nadležnosti društva HEP nad kojim je dana koncesija za gospodarske
aktivnosti te se očekuje njezino aktiviranje u cilju postizanja financijskih učinaka, te da je to ujedno i
pravo koncesionara da isti prostor i zagradi tj. zatvori.
Š. Mujić postavlja pitanje te se provela kratka diskusija oko uvjeta života jednog korisnika socijalnog
programa Općine Kršan iz naselja Potpićan, u koju se uključuje općinski načelnik, pročelnica JUO i
R. Terković
Pitanja više nije bilo pa Potpredsjednik vijeća svima zahvaljuje i zaključuje sjednicu u 18.10 sati.
Potpredsjednik Općinskog vijeća

Voditelj zapisnika
Roman Carić, v.r.

Roko Terković, v.r.
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