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S AV J E T O V A NJ E    
S   J A V N O Š Ć U 

 Temeljem čl. 11. st. 4. Zakonu o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' br. 
25/13, 85/15), Općinski načelnik Općine Kršan provodi savjetovanje s javnošću za dostavu 
prijedloga, komentara i primjedbi na predloženi  
 

Nacrt Strategije očuvanja i održivog razvoja  
pomorstva i ribarstva na području Općine Kršan 

  
 Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani građani / pojedinci / Udruge / Društva / 
ostale osobe da u pisanom obliku dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi 
Nacrt Strategije očuvanja i održivog razvoja pomorstva i ribarstva na području Općine Kršan, a 
moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga 
akta/dokumenta na kojeg se odnose. 
 
Projekt Očuvanje tradicije i održivi razvoj lokalnog pomorstva i ribarstva Općine Kršan predstavlja 
neophodnu osnovu za očuvanje lokalne tradicije pomorstva i ribarstva, te održive gospodarske 
valorizacije prirodnih resursa priobalja i mora na području Općine Kršan.  
Općina Kršan prosječno ostvaruje 64,87% proračunskih prihoda vezano uz aktivnosti TE Plomin 
(Termoelektrana Plomin) koja će prestati s radom u sljedećih 5-10 godina, kao rezultat EU politike 
dekarbonizacije i prelaska na nisko-ugljičnu ekonomiju. Stoga je za Općinu Kršan prioritet razvoja 
korištenje vlastitih prirodnih resursa i razvojnih potencijala, među kojima su ribarstvo i pomorstvo.  
Priobalno područje Općine (posebice Plomin/Plomin Luka) poznato je na europskoj karti tradicije 
pomorstva. Lokalno stanovništvo je oduvijek vezano uz more i ribolov, a tako je ostalo do današnjih 
dana. Plominski pomorci i kapetani kroz povijest su plovili na brojnim mediteranskim i 
prekooceanskim rutama, te brojnim istraživačkim ekspedicijama. Tako ovo područje karakteriziraju 
snažna pomorska tradicija i ribolov kao osnova života u priobalju i na moru. Unatoč navedenom, 
ne postoje relevantna istraživanja i analize koje bi pokazale:  
• u kojoj je mjeri očuvana ribarska i pomorska tradicija,  
• koje su karakteristike i potencijali ribljeg fonda na ovom području,  
• kakav je intenzitet pomorskog prometa u akvatoriju administrativnog područja Općine (posebno 
u Plominskom zaljevu i dalje do trajektne luke Brestova),  
• u kakvom je biološkom stanju Plominski zaljev obzirom na neposrednu blizinu TE Plomin,  
• kolike se količine i vrste ribe pretovaruju u iskrcajnoj luci Plomin,  
• koliki je broj i kapacitet plovila na području Općine koji se koriste za privatne i gospodarske 
aktivnosti,  
• koje su preferencije i kolike su potrebe lokalnih dionika (ribara, ugostitelja, turističkih djelatnika, 
ostalih poduzetnika i obrtnika i dr.).  
 

Navedeni podaci u najvećoj mjeri nisu dostupni niti u županijskim razvojnim dokumentima 
(uključujući Strategiju FLAG-a)1. Također, trenutno nisu javno dostupni podaci o ekološkom stanju 
Plominskog zaljeva i ostatka akvatorija na administrativnom području Općine (duljina obale iznosi 
10,1 km), stanju i karakteristikama ribljeg fonda i njegovih kapaciteta. Kroz predmetni projekt bi se 
trebale istražiti navedene nepoznanice i definirati konkretne mjere zaštite okoliša i mora, sukladno 
politici dekarbonizacije EU. 
 

 
Tekst ove objave objavljen je na web stranici Općine Kršan – www.krsan.hr. 
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 Prijedlozi, komentari i primjedbi obrazložene na način objašnjeno gore u tekstu molimo 
dostaviti Općini Kršan, osobno ili putem pošte na adresu Blaškovići 12, 52 232 Kršan ili putem 
slijedećih e-maila: opcina-krsan@pu.t-com.hr do zaključno 10. listopada 2022. godine. 
 
 Anonimni, uvrjedljivi ili neobrazloženi Prijedlozi neće biti uzeti u obzir. 
 
Podnositelji prijedloga suglasni su sa objavom osobnih podataka u svrhu postupanja po Zakonu o 
zaštiti osobnih podataka. 

 
Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju. 

                                                                                    
 

                                                                                         Općinski načelnik Općine Kršan 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 406-03/22-01/12 
URBROJ: 2163-22-01/1-22-29 
Kršan, 10. rujna 2022. godine 
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