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Općina Klana
u.
Na temelju članka 4. i 9. Zakona o referendumu i drugim
oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i
lokalne samouprave (»Narodne novine« btpj 33/96) i članka
27. stavak 1. alineja 9. Statuta Općine Klana (»Službene no
vine« Primorsko-goranske županije broj 14/93 i 27/97), Op
ćinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 13. travnja
2000. godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
o raspisivanju referenduma na području
Općine Klana
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Klana raspisuje referendum o lo
kaciji zone za obrađivanje i odlaganje županijskog otpada
na području Općine Klana.
Članak 2.
Referendum se raspisuje za područje Općine Klana.
Članak 3.
Na referendumu iz točke I. i II. ove Odluke stanovnici
Općine Klana izjašnjavat će se o lokacijama zone (deponi
ja) za obrađivanje i odlaganje županijskog otpada na podru
čju Općine Klana.
• •
•
Članak 4.
Referendumsko pitanje glasi:
»Jeste li ZA ili PROTIV lokacija zone (deponija) za skla
dištenje, obrađivanje i odlaganje županijskog otpada na
području Općine Klana?«.
Članak 5.
Dan održavanja referenduma utvrđuje se 4. lipnja 2000.
godine.

Članak 6.
Posebnom Odlukom Općinskog vijeća imenovat će se
Povjerenstvo za provedbu referenduma.
Troškove provedbe referenduma podmirit će se iz Prora
čuna Općine Klana za 2000. godinu.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije, a objavit će se u
Novom listu i Radio Rijeci.
Obrazloženje
Provođenjem ovog lokalnog referenduma stanovnici Op
ćine Klana ne izjašnjavaju se o konkretnoj - određenoj loka
ciji (deponija) za skladištenje, obrađivanje i odlaganje župa
nijskog otpada na području Općine Klana o kojim je odlu
čivanje o lokaciji u isključivoj nadležnosti županijske skup
štine, već se stanovnici izjašnjavaju da li su za ili protiv
lokacije zone (deponija) za skladištenje, obrađivanje i odla
ganje županijskog otpada na području Općine Klana.
Općinsko vijeće Općine Klana smatra da je potrebno pri
je izbora konačne lokacije iskoristiti referendum kao instru
ment koji je Ustavom i Zakonom o lokalnoj upravi i samo
upravi (»Narodne novine« broj 90/93,94/93,117/93 i 128/99)
predviđen kao instrument sudjelovanja stanovnika u obav
ljanju državne vlasti i lokalne samouprave.
S rezultatom referenduma upoznat će se Općinsko vijeće
Općine Klana, te dostaviti Skupštini Primorsko-goranske
županije, čiji rezultat bi trebao poslužiti kao jedna od osno
va za donošenje konačne odluke o lokaciji županijskog de
ponija.
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