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ZAPISNIK
sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 14. srpnja 2021.
godine, u prostorijama općinske vijećnice u Kršanu.
Sjednici su nazočni:
- članice/ovi Općinskog vijeća Općine Kršan: Lucian Mrzlić – predsjednik, Boris Rogić –
potpredsjednik, te članovi: Jelena Bartolić Škropeta, Esad Huskić, Sean Šturbej, Ana Boneta, Valdi
Runko, Šemso Mujić, Boris Babić, Mauricio Bajerić, Silvano Uravić i Darko Androić (nedostaje član:
Ivan Vozila – opravdano odsutan),
- Roman Carić – načelnik Općine Kršan,
- djelatnice općinskih službi: Glorija Fable – pročelnica JUO, Vilma Stankić – voditelj Odsjeka za
urbanizam, građevinarstvo i komunalne poslove, Patricia Zanketić – voditelj Odsjeka za gospodarstvo
i EU projekte i Orijana Načinović – administrativna tajnica, voditelj zapisnika,
- predstavnici medija: Silvana Fable (Radio Labin), Robi Selan (Labinština info), Branko Biočić (Glas
Istre), Katarina Perković Šoštarić (5 portal) i Tanja Škopac (La voce del popolo).
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Započeto u 18

sati.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kršan g. Lucian Mrzlić otvara 2. redovnu sjednicu
Općinskog vijeća Općine Kršan, pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, načelnika Općine Kršan,
pročelnicu JUO, voditeljice Odsjeka, sve ostale prisutne, te predstavnike medija.
Poziva predstavnicu stručnih službi na prozivanje članova Općinskog vijeća Općine Kršan, te nakon
prozivke od strane O. Načinović, sukladno čl.66. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan potvrđuje
kako je kvorum utvrđen, konstatira da je prisutno 12 od 13 vijećnika, te mogu pravovaljano donositi
odluke.
Sukladno čl.46. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan predsjednik navodi da u propisanom roku
nije pristigao nit jedan prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda, koji se sastoji od osam točaka, pa
zaključuje valjanost dnevnog reda kako je predložen i upućen kako sastavni dio materijala za
današnju sjednicu.
Prelazi na obradu dnevnog reda.
Ad 1.) Utvrđivanje činjenice izmjene sastava Općinskog vijeća – stavljanje u mirovanje
vijećničkog mandata i verifikacija mandata zamjeniku vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan
Predsjednik L.Mrzlić upoznaje kako je zaprimljeno očitovanje vijećnika Zdravka Vidaka za mirovanje
vijećničkog mandata, te da je također zaprimljeno očitovanje o zamjeni vijećničkog mandata. Poziva
Mandatno povjerenstvo na očitovanje i verifikaciju mandata novog člana Općinskog vijeća Općine
Kršan, te određuje pauzu od 15 minuta.
Pauza traje od 18:07 do 18:12 sati.
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Predsjednik Općinskog vijeća L. Mrzlić poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva da podnese
izvješće.
Predsjednica Mandatnog povjerenstva Ana Boneta čita Izvješće (koje čini sastavni dio akata današnje
konstituirajuće sjednice).
Predsjednik L. Mrzlić navodi kako bi novi vijećnik, Darko Androić mogao ravnopravno i valjano
sudjelovati u radu Općinskog vijeća, prema članku 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan
najavljuje da će pročitati tekst svečane prisege, nakon koje će vijećnik Darko Androić ustati i izgovoriti
„prisežem“. Čita tekst Prisege kako slijedi:
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Općinskog vijeća Općine Kršan obavljati
savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta
Općine Kršan i poštivati pravni poredak, ta da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Kršan,
Istarske županije i Republike Hrvatske.“
Darko Androić se ustaje, priseže, te potpisuje tekst prisege, koja čini sastavni dio akata i materijala sa
2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan.
Predsjednik L. Mrzlić zahvaljuje i čestita vijećniku Darku Androiću.
Stoga Općinsko vijeće donosi
R J E Š E NJ E
o mirovanju mandata člana
Općinskog vijeća Općine Kršan
I.
Utvrđuje se da vijećniku Općinskog vijeća Općine Kršan Zdravku Vidak iz Blaškovići 21,
Kršan, s danom podnošenja pismenog zahtjeva, tj. s danom 30. lipnja 2021. godine, započinje teći
mirovanje mandata u Općinskom vijeću Općine Kršan.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasilu Općine
Kršan“.
i
R J E Š E NJ E
o verifikaciji mandata člana
Općinskog vijeća Općine Kršan
I.
Verificira se mandat Darku Androić, iz Potpićna Dumbrova 7, kao zamjeniku vijećnika u
Općinskom vijeću Općine Kršan, umjesto vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan Zdravka Vidak,
kojem mandat miruje temeljem podnesenog pismenog zahtjeva od 30. lipnja 2021.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasilu Općine
Kršan“.
Ad 2.) Verificiranje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan
održane dana 17. lipnja 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća najavljuje točku, te pita da li ima netko primjedbe na dostavljeni zapisnik
sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 17. lipnja 2021. godine.
G. Fable navodi štamparsku grešku na str. 5. i 6. zapisnika, u prezimenu Mrzlić, da se ispravi.
L. Mrzlić navodi da se dogodila štamparska pogreška u zapisniku, ali obzirom se ne radi o primjedbi
na zapisnik, smatra se da je pod 2. točkom dnevnog reda navedeni zapisnik usvojen.
Ad 3.)Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja prema „Opisu projekta“ za
provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“ - provedba tipa 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu - projekt: Dogradnja zgrade dječjeg vrtića i jaslica - zgrada društvene
namjene na k.č.2115/3, k.o. Kršan
2

Predsjednik L. Mrzlić poziva izlagatelja spomenutog prijedloga, općinskog načelnika Romana Carića
na podnošenje izvješća.
Načelnik R. Carić zahvaljuje predsjedniku, pozdravlja sve vijećnice i vijećnike, a posebno Mauricia
Bajerića, koji nije bio prisutan na sjednici prvi puta. Čestita vijećniku Darku Androiću na mandatu u
Općinskom vijeću Općine Kršan.
Vezano uz točku dnevnog reda načelnik R. Carić, ne umanjujući značaj ostalih točaka, ističe značaj i
potrebu sazivanja sjednice radi ove točke dnevnog reda, radi prijave na natječaj do kraja tjedna: mjere
7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.
Načelnik obrazlaže materijal dostavljen vijećnicima, ističe važnost predloženog projekta za lokalnu
zajednicu, značajnog za mlade odnosno korisnike Dječjeg vrtića Kockica, projektu proširenja zgrade.
Potom predsjednik L. Mrzlić zahvaljuje na obrazloženju, te otvara raspravu pod točkom 3. dnevnog
reda.
E. Huskić pozdravlja nazočne i čestita predsjedavajućem Vijeća i načelniku, želi sve najbolje u
budućem radu. Navodi dobrobiti da se orijentiramo prema EU fondovima, gdje smo bili neučinkoviti, pa
je ukazivalo na zatvaranje Područnog odjeljenja u Potpićnu, na koje načelnik upoznaje da neće.
Načelnik nadalje upoznaje da će do daljnjeg djelovati oba dva odjeljenja, tj. odjeljenje u Potpićnu se
ne gasi sa ovim projektom.
E. Huskić navodi kako ga sada još više raduje, navodi da podržava izgradnju a ne gašenje, čime bi
zgrada ostala prazna, prepuštena propadanju i urušavanju. Navodi kako je proteklih 6 godina, bar dva
puta godišnje, pitao kada će se ta zgrada energetski obnoviti, a nadalje tvrdi kako je to najlakši način
dobivanja sredstava iz EU fonodova. Mišljenja je da obnovom zgrade vrtića, ali i općenito obnovom
bilo koje zgrade, ista ne postaje samo učinkovitija zgrada, nego postaje ukrasom mjesta, a naselje
postaje ljepše, uređenije i svrsishodnije. Stoga ga još više raduje prijedlog po ovoj točci dnevnog reda.
Predsjednik L. Mrzilić zahvaljuje, te daje riječ Patriciji Zanketić.
P. Zanketić pozdravlja nazočne, predstavlja se, te glede izjava o neučinkovitosti povlačenja EU
sredstava navodi da 2018. godine, kada je bio raspisan natječaj za energetskom obnovom javne
zgrade, nije se moglo pristupiti natječaju zbog toga što nije bila gotova dokumentacija drugih struktura.
Upoznaje da u trenutku raspisivanja natječaja, a u koliko nemamo uvjete zadovoljene, a to znači
ukoliko su infrastrukturne građevine, moramo imati ili predan zahtjev za izdavanje građevinske
dozvole ili suglasnost na projekt ili izdanu građevinsku dozvolu. Upoznaje da imamo neke projekte
gotove odnosno spremnu dokumentaciju, ali sada EU ne nudi natječaje za takve projekte ili radove.
Toliko o neučinkovitosti povlačenja sredstava fondova koje se često spominje. Još upoznaje o
reprogramiranju 2021. – 2027. g., te navodi da treba vidjeti da li će do kraja godine Republika
Hrvatska uspjeti raspisati natječaj po starom programu, naravno ako je još preostalo sredstava.
Ukoliko ne bude tih sredstava, novi natječaji započinju u siječnju 2022. godine, te navodi da je
dokumentacija za energetsku obnovu zgrade vrtića spremna, samo se čeka objava natječaja.
Tijekom otvorene rasprave više nema prijavljenih, predsjednik završava raspravu, te daje na
usvajanje predloženo po ovoj točci.
Temeljem provedenog izglasavanjem sa 12 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“, što
je ujedno i jednoglasno Općinsko vijeće Općine Kršan donosi slijedeću
ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja prema priloženom „Opisu projekta“
unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, Podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije
7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
– projekt: DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA – ZGRADA DRUŠTVENE
NAMJENE na k.č. 2115/3 k.o. Kršan
I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost na ulaganje Općine Kršan u investiciju „DOGRADNJA
ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA – ZGRADA DRUŠTVENE NAMJENE na k.č. 2115/3 k.o.
Kršan“.
Ulaganje je u skladu sa Program ukupnog razvoja Općine Kršan (PUR) za razdoblje 2014.2020. i s projektnom dokumentacijom.
II.
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Ulaganje uz toč. I ove Odluke planira se prijaviti na natječaj za provedbu ulaganja unutar
Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, Podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ raspisanog od strane Agencije za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u prvom stavku ove točke, ovom Odlukom
ujedno se daje i Suglasnost za prijavu na natječaj.
III.
Prilog i sastavni dio ove Odluke je „Opis projekta“ za projekt „„DOGRADNJA ZGRADE
DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA – ZGRADA DRUŠTVENE NAMJENE na k.č. 2115/3 k.o. Kršan“, u
skladu s natječajnom dokumentacijom.
Prilog „Opis projekta/operacije“ za projekt „„DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA I
JASLICA – ZGRADA DRUŠTVENE NAMJENE na k.č. 2115/3 k.o. Kršan“, sastavni je dio ove
Odluke, a sadrži sljedeće stavke: naziv projekta, korisnik, opis projekta, društvena opravdanost
projekta, financijski kapacitet korisnika, ljudski kapaciteti korisnika, način održavanja i upravljanja
projektom, ostvarivanje neto prihoda i usklađenost projekta s strateškim razvojnim dokumentom
jedinice lokalne samouprave ili sa lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a ili planom
razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, usklađenost projekta s prostornim planom
jedinice lokalne samouprave te Izjava korisnika o javnoj namjeni projekta te dostupnosti predmeta
ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama.
IV.
Suglasnost se daje u svrhu prijave ulaganja navedenog u točki I. ove Odluke na natječaj za
provedbu ulaganja unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, Podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ raspisanog od strane Agencije za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
V.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasilu Općine Kršan“, a stupa na snagu dan nakon
objave.
Ad 4.) Prijedlog Zaključka o odobravanju izvođenja građevinskih radova u području
Proizvodno-poslovne zone Kršan – Istok, naselje Kršan tijekom ljetnih mjeseci
Predsjednik najavljuje točku te poziva izlagatelja spomenutog prijedloga, općinskog načelnika
Romana Carića na podnošenje izvješća.
Načelnik upoznaje o zaprimanju zahtjeva društva De Conte d.o.o. Labin, izvoditelja radova na našoj
poduzetničkoj zoni Kršan - Istok za odobravanje obavljanja građevinskih radova tijekom ljetnih
mjeseci. Upoznaje da je Općinsko vijeće Općine Kršan u prosincu 2020. donijelo Odluku o zabrani
izvođenja građevinskih radova tijekom ljetnih mjeseci, ali u Odluci stoji članak da Općinsko vijeće
može svojom Odlukom odobriti radove u iznimnim slučajevima, za objekte koji su od značaja za
Općinu odnosno Istarsku županiju. Budući se radi o Poduzetničkoj zoni, koja je objekat od najvećih
prioriteta za našu Općinu, a radovi se izvode na Krasu, smatramo da je zahtjev opravdan, te je
predloženo kako stoji u materijalima.
Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te otvara raspravu po ovoj točci.
B. Rogić pita da li se zna kada će biti gotova ova faza izgradnje, načelnik upoznaje da je obzirom na
poprilično kišovitu 2020./2021. zimu, sklopljen Anex ugovora o izvođenju radova, u kojem stoji rok
izvođenja 04. listopada ove godine. Navodi da se radi o fazi koja je ugovorena, a da slijedi rješavanje
prilaza na državnu cestu, koju je potakla bivša vlast, te slijedi potpisivanje ugovora sa Hrvatskim
cestama po pitanju spoja na magistralnu cestu.
Prijavljenih tijekom rasprave više nema, predsjednik je zatvara,te prijedlog po točci daje na glasovanje.
Temeljem prebrojavanja glasova predsjednik utvrđuje da glasovanjem sa 12 glasova „ZA“, tj.
jednoglasno Općinsko vijeće donosi slijedeći
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Z A K LJ U Č A K
1. Izvođaču radova - Društvu DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2, OIB 57160528400, daje se
suglasnost za izvođenje radova na objektu / građevini – Izgradnja infrastrukture proizvodno –
poslovne zone Kršan istok, na području naselja Kršan u Općini Kršan, temeljem Ugovora o građenju,
KLASA: 406-01/20-02/9, URBROJ: 2144/04-01/1-20-74 od 23. studeni 2020. godine, te dodatku 1.
Ugovora, KLASA: 406-01/20-02/9, URBROJ: 2144/04-01/1-21-107 od 18. lipnja 2021. godine, kojim
se odobrava produženje roka izvođenja radova tijekom ljetnih mjeseci, u periodu mjeseca srpnja i
kolovoza 2021. godine do zaključno 31. kolovoza 2021. godine, tijekom redovnog radnog vremena.
2. Ovaj će se zaključak objaviti u Službenom glasilu Općine Kršan.
Ad 5.) Imenovanje predstavnika Općine Kršan u Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOCKICA,Kršan
Predsjednik najavljuje 5. točku dnevnog reda, te poziva izlagatelja spomenutog prijedloga, općinskog
načelnika Romana Carića na podnošenje izvješća.
Načelnik zahvaljuje predsjedniku, te upoznaje sa predloženim navodeći da Upravno vijeće broji 5
članova, od kojih se troje imenuje od strane Općine Kršan, 1 predstavnik iz redova roditelja, a 1 je
predstavnik Odgajateljskog vijeća. Upoznaje o predloženim članovima u Upravno vijeće.
Predsjednik zahvaljuje načelniku na obrazloženje, te otvara raspravu.
S. Uravić podsjeća na raspravu pri izboru članova Upravnog vijeća koje se održalo pred 4 godine, a
koje je prozvao „kršansko presveto trojstvo“, upravo iz razloga što smatra da jedan predstavnik oporbe
mora biti imenovan u Upravno vijeće vrtića. Dodaje da isti ne može promijeniti niti jednu odluku, ali
radi transparentnosti ili pozivanja „novog smjera“ treba biti izabran iz redova oporbe. Za primjer navodi
Grad Labin, koji je imenovao u svakoj Komisiji ili Povjerenstvu člana/ove iz redova oporbe. Dalje
navodi da upravo vladajući odbijaju suradnju, a da pri tome pozivaju na podršku i suradnju, koje ne
vidi niti u jednom segmentu, da su isključivi,ne sliči na suradnju,na demokraciju ni na rezultate Izbora.
Načelnik replicira da se radi samo o jednom tijelu koje imenuje Općinsko vijeće Općine Kršan, a da
predstoji imenovanje svih ostalih. U ovom primjeru navodi da vremenski nije bilo prostora, jer su
mandati članovima istekli. Poziva da se vijećnici prijave za imenovanje u nekim tijelima koje im
predstoji uskoro. Poziva za strpljenje.
S. Uravić smatra da jedan član oporbe ima pravo biti u ovom Upravnom vijeću. Smatra da predložena
članica nije pogodna za imenovanje u ovom Vijeću jer je na prošloj sjednici predala zahtjev za
mirovanje mandata u Općinskom vijeću jer nema vremena radi poslovnih obveza.
Načelnik navodi da im nisu poznate sve činjenice pa raspravljaju na ovaj način.
V. Runko navodi da je od osnivanja bio imenovan kao član Upravnog vijeća DV KOCKICA Kršan, da
je učinio ono što je mogao, te je kontaktirao g. Carića da ga razriješe ove obveze. Navodi da na
sjednicama nikada nisu bili prisutni svih 5 članova, pa vjeruje da neće biti ni od sada, što nije spriječilo
da Upravno vijeće donosi odluke.
L. Mrzlić zahvaljuje na raspravi, te daje prijedlog predložen po 5. točci dnevnog reda na glasovanje.
Temeljem glasovanja sa 12 glasova „ZA“, ujedno i jednoglasno, Općinsko vijeće donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan
I.
Općinsko vijeće Općine Kršan, kao osnivač Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan, imenuje:
1. Roman Carić
2. Jelena Bartolić Škropeta,
3. Matea Knapić Šavor,
za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan, Pristav 121.
II.
Prava i obveze Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOCKICA, Kršan, utvrđena su Odlukom o
osnivanju ustanove Dječji vrtić KOCKICA Kršan, Statutom Dječji vrtić KOCKICA Kršan, odredbama
Zakona o ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnim pedagoškim
standardom predškolskog odgoja i obrazovanja te drugim podzakonskim aktima.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''.
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Ad 6.) Prijedlog zaključka o zadržavanju odnosno nabavci informatičke opreme za vijećnike
Predsjednik najavljuje točku, potom poziva izlagatelja spomenutog prijedloga, načelnika Romana
Carića na podnošenje izvješća.
R. Carić upoznaje sa prijedlogom za nabavku i korištenjem tableta za imenovane vijećnice/ke, te
prijedlogu da se dosadašnji tableti, nakon 4 godine korištenja, poklanjaju dosadašnjim vijećnicima.
Također navodi prijedlog za otvaranje emailova vijećnicima, na koje bi se upućivali materijali za
sjednice, te moli za strpljenje pri otvaranju istih. Navodi da vjeruje da će imati opremu koja je
primjerenija komunikaciji na moderniji način.
L. Mrzlić zahvaljuje načelniku te otvara raspravu. Obzirom da nema prijavljenih raspravu zatvara, te
daje predloženo na usvajanje glasovanjem.
Temeljem glasovanja sa 12 glasova „ZA“, 0 „protiv“ i 0 „SUZDRŽAN, ujedno i jednoglasno Općinsko
vijeće donosi slijedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Iz razloga dotrajalosti informatičke opreme, a uslijed prestanka mandata članovima
Općinskog vijeća Općine Kršan, neće se tražiti povrat prijenosnih tablet uređaja predanih / preuzetih
potvrdom od 20. studeni 2017. godine, KLASA: 030-03/17-01/3, URBROJ: 2144/04-01-21-1 od strane
slijedećih vijećnika:
- Ljubičić Dragan
- Suzana Licul
- Roko Terković
- Zdravko Vidak
- Andrej Lipnik
- Sanda Daus
- Rabar Slavko
- Poropat Jurica
- Tina Peteani Jurić.
2. Za novoizabrane članove Općinskog vijeća pristupiti će se nabavci odgovarajuće
informatičku opremu opreme za primanje materijala za potrebe rada u Općinskom vijeću Općine
Kršan.

Ad 7.) Prijedlog odluke o prijenosu imovine na Javnu ustanovu u kulturi Interpretacijski centar
Vlaški puti, Šušnjevica
Nakon najave točke od strane predsjednika Općinskog vijeća gdina. L. Mrzlića, imenovani poziva
načelnika odnosno izlagatelja prijedloga da podnese izvješće.
o
Načelnik R. Carić upoznaje sa problematikom projekta Učka 360 , te predloženim materijalom za
točku. Navodi da na projektu rade dvije osobe na pola radnog vremena, da je nabavljena oprema za
centar Vlaški puti, pa pravno treba knjigovodstvenu vrijednost odnosno imovinu prenijeti na upravljanje
Javnoj ustanovi Vlaški puti. Radi se o svom inventaru koji je nabavljen a vrijednost iznosi 1.442.156,79
kuna.
L. Mrzlić zahvaljuje načelniku te otvara raspravu. Prijavljenih nema, zaključuje raspravu i daje prijedlog
na usvajanje glasovanjem.
Temeljem jednoglansog glasovanja sa 12 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
o prijenosu imovine na Javnu ustanovu u kulturi
Interpretacijski centar Vlaški puti, Šušnjevica
Članak 1.
Općina Kršan kao osnivač, prenosi Javnoj ustanovi u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti
imovinu u ukupnom iznosu od 1.442.156,79 kuna koja je nabavljena u sklopu Projekta Učka 360° u
svrhu djelovanja i rada Javne ustanove u kulturi Interpretacijskog centra Vlaški puti .
Članak 2.
Zadužuju se JUO Odsjek za financije i računovodstvo za provedbu ove Odluke.
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Članak 4.
Ova Odluka objavljuje se u «Službenom glasilu Općine Kršan», a stupa na snagu dan nakon
objave.

Ad 8.) Razno
L. Mrzlić navodi da prelazi na posljednju, osmu točku dnevnog reda: Razno, pa poziva zainteresirane,
ako imaju nešto što bi htjeli podijeliti s Općinskim vijećem i svima prisutnima ili bi htjeli postaviti neko
pitanje, neka se slobodno jave za riječ.
S.Uravić navodi da je bio prisutan na pogrebu u Kršanu, te moli da se izvrši zamjena zavjesa na
transportnim kolicima za pokojnike, koje izgledaju ofucano, na koje načelnik R.Carić zahvaljuje na
obavijesti, te navodi da je upit upisan i da će se ista nabavka izvršiti u najkraćem roku.
S.Uravić ističe da je dobro da vijećnici i javnost znaju informaciju da je Institut za javnost RH izvršio
uvid u proračune svih 467 Jedinica lokalne samouprave na području RH, te da je objavljena
informacija za Općinu Kršan glede transparenstnosti i njezin proračun dobio čistu peticu. Mišljenja je
da je u predizborno vrijeme svašta se pričalo, ali ovi pokazatelj znači da ovdje ipak netko nešto radi.
Navodi da je prošlo vrijeme, ali izražava da se srami da „likovi“ maltretiraju njega i pučanstvo Općine
Kršan, gdje „pljuju“ po Općinskom vijeću i načelniku, određenim grupacijama i pojedincima i to
anonimno. Mišljenja je da se radi o osobnim frustracijama pojedinaca, radi neispunjenja težnji, te
smatra da je anonimnost optuživanja nekog „dno dna“ takve situacije i za svaku osudu. Smatra da
ukoliko netko ima nešto za reći neka se predstavi javno i neka kaže.
Načelnik navodi da se radi o teškoj temi i da je bio svjedok tih nemilih događanja, a glede petice za
transparentnost proračuna Općine Kršan navodi da se zaista radi o zasluzi bivše vlasti na čelu sa g.
Valdijem Runkom. Navodi da je metodologija petice transparentnost, a stanje proračuna je zaista
nešto drugo.
S. Šturbej postavlja pitanje o javnoj rasvjeti kod mrtvačnice u Kršanu, navodi da je u lošem stanju, a
rasvjetna tijela svaka na svoju stranu, pa izgleda neuredno.
Nadovezujući se na izrečeno od vijećnika S. Uravića, vijećnik V. Runko navodi da stanje osobno nije
doživio traumatično, jer tijekom 18 godišnjeg mandata kao načelnik susreo se sa svime i svačime.
Navodi da se radi o njemu prepoznatljivoj razini, da je poduzeo mjere koje je smatrao da treba, a da je
osobno sve to bilo mizerno i očajno. Navodi da je osobno umno dobro posložena osoba, pa ne
proživljava traumu. Glede transparentnosti proračuna navodi da najveće zasluge pripadaju gđi. iz
Financija i Službama koje rade svoj posao, a da je on kao načelnik samo davao naloge. O stanju
proračuna u 18 godina mandata navodi da se radi o najboljem stanju proračuna, da je temeljeni stup
proračuna proizvodnja TE Plomina i da najveća vrijednost proračuna realno iznosi 24 milijuna kuna.
Smatra da je to važno, te se treba usredotočit na potencijale koji jesu.
B. Babić nastavlja o pismima koja su podijeljena u predizborno vrijeme stanovnicima na području
Općine Kršan, smatra da je to taktički odrađeno jer prijemna pošta na kuverti nije bila vidljiva. Navodi
da Pošte po Zakonu imaju odredbu koja se odnosi na nadzorne kamere, pa se sve može saznati tko
je istu pošiljku donesao.
B. Babić postavlja pitanje kada bi Poduzetnička zona bila spremna za poduzetnike, na koje načelnik
upoznaje da radovi idu svojim tijekom, da su se radovi radi kišne zime malo produžili, da dodjela
zemljišta ide na podjelu putem javnog natječaja, a da se modalitet formiranja cijene zemljišta, po
2
njegovom mišljenju, formira se ovisno o ukupno utrošenim sredstvima i podjeli sa m okupiranog
zemljišta. Upoznaje da se radi samo o njegovoj početnoj ideji ali da će se kasnije sve dogovoriti, te
odlučivati sa konkretnim pokazateljima vrijednosti ulaganja. Predlaže ideju da se plaćanje izvrši
jednokratno odjednom, bez povlačenja po višegodišnjim otplatama.
B. Babić pita kada će započeti sa startom proizvodnje, na koje načelnik upoznaje da će Zona biti
gotova krajem godine, da se rješava spoj na cestu i rješava dokumentacija, o čemu ovisi krajnji rok
dovršetka. Navodi da je izgledno da će Zona saživiti početkom 2022. g. ali da isto ovisi i o
dostavljenim žalbama i proceduralnoj dokumentaciji i postupku donošenja.
S. Uravić se obraća načelniku kako je jako optimističan, navodi da je puno puta u prošlim mandatima
bio skeptičan i da se to pokazalo kao istinito, te sugerira da se razgovara sa ljudima koji su već otvorili
Poduzetničku zonu. Izražava bojazan koliko je poduzetnika na našem području koji će uložiti sredstva
samo za zemljište, a da se ne govori o halama i svemu ostalom.
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R. Carić navodi da je temeljno pitanje ovog Vijeća odlučiti da li je bitnije da je ponuđač poduzetnik iz
Zagreba koji će zaposliti 100 ljudi ili imamo lokalnog poduzetnika koji će zaposliti 5 ljudi, ali da se radi
o njegovim osobnom razmišljanju.
E. Huskić navodi da se u okviru obilježavanja Dana Općine Kršan predviđa, kao i inače, održavanje
turnira Mladen i Đermano Fable, pa poziva sve štovatelje njih i Kluba da se pridruže obilježavanju, da
ih se ne zaboravi, naravno uz poštivanje svih epidemioloških mjera.
B. Rogić predlaže upućivanje zahtjeva nadležnim institucijama za prometnice, konkretno misli na
prometnicu D 500, relacija Vozilići – Čepić – Tunel Učka, pogotovu za područje Polje Čepić. Navodi da
se radi o ograničenju brzine od 50 km/h, području koje ima s lijeve strane 3 izlaza na navedenu cestu,
a na suprotnu stranu 4 izlaza, brojnom prometu kamiona, motora i ostalih vozila i kršenju brzine
prometovanja. Mišljenja je da se ostali sudionici u prometu ugrožavaju. Stoga moli da se MUP-u ili
nadležnima nad tom cestom uputi dopis o postavljanju kamera, jer je to pomoglo u rješavanju
problematike u drugim mjestima.
Glede teme Poduzetnička zona B. Rogić navodi da je izrečeno možda trebalo odraditi pod točkom 3.
dnevnog reda a ne pod Razno. Podsjeća da nekoliko vijećnika koji su u prošlosti tu i itekako bili protiv
Zone, koji su ranije tukli šakama po stolu i bacali papire uvis, a sada su zabrinuti kada će biti gotova.
Mišljenja je da se radi o velikoj stvari za Općinu Kršan, ne samo za proračun nego i za građane koji tu
žive.
Po pitanju postavljanja nadzornih kamera načelnik upoznaje da se pri tehničkom pregledu dionice
nove ceste Kršan – Boljevići, dotaklo temu postavljanja istih na čitavom području Općine Kršan, te
upoznaje o troškovima njezinih postavljanja.
Š. Mujić podsjeća da je 2018. i 2019.g. pitao o postavljanju takvih nadzornih kamera u Potpićnu, te
postavljanju ležećih policajaca, upravo radi brzine prometovanja, pogotovu kamiona, da mu je
odgovoreno da se ne mogu postaviti jer se radi o državnoj cesti. Podsjeća da prometnica Žminj –
Kanfanar također ima postavljene ležeće policajce a iste su kategorizacije. Mišljenja je da nema cijene
koja je skuplja od života čovjeka, pogotovu djeteta, te smatra da naplata prekršaja treba biti prihod
Općine Kršan.
J.B. Škropeta navodi da problematika rasterećenja ceste na dionici Polja Čepić biti će razriješena
realizacijom zaobilaznice Potpićan – Polje Čepić, odnosno Kloštra. Upoznaje da se radi o rasterećenju
naselja Kršana, Potpićna i Čepića, na koje se nadovezuje B. Rogić da time neće biti rasterećenja
Čepića.
A. Boneta zanima u kojoj su fazi projekti za Kožljak započeti.
Načelnik R. Carić odgovara da možda još nije vrijeme, ali načelno uz toč.3. i podmjeru 7.4.1. planira
se i obnova igrališta u Kožljaku, da projekat još nije spreman, ali da Općina ima pravo na prijavu 2
projekta.
B. Rogić se nadovezuje da stanovništvo očekuje da se konačno realizira prometnica odnosno
zaobilaznica Potpićan – Kloštar, koje bi bilo veliko rasterećenje prometovanja, pa ga interesira u kojem
je to stanju.
V. Runko zaključuje da svaki predmet dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća ima svoju povijest, za
primjer navodi Dječji vrtić, prometnice i drugo, a da se svatko o pojedinim pitanjima može interesirati i
informirati u Općini Kršan odnosno njezinim Službama koje su na raspolaganju.
Obzirom su iscrpili dnevni red predsjednik Općinskog vijeća L. Mrzlić proglašava 2. redovnu sjednicu
Općinskog vijeća Općine Kršan završenu u 19:23 sati. Zahvaljuje se svima na pozornosti i na
dolasku.
Načelnik poziva da vijećnice/i preuzmu pismena, koja im se uručuju uz potpis dostavnice.
Predsjednik Općinskog vijeća

Voditelj zapisnika:
Orijana Načinović, v.r.

Lucian Mrzlić, v.r.
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