IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 04. prosinca 2017.
godine u prostorijama Općine Kanfanar.
Započeto: 19,00 sati
Zapisničar: Rozana Trošt
Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Rino Čekić, Arian Marić, Karla
Sošić, Karin Matuhanca, Suzana Aflić, Ivica Pokrajac, Ivan Červar, Mario Sošić.
Nisu nazočni: Dean Rabar – opravdao se
Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman - načelnik, Zoran Černja, zamjenik načelnika,
Emanuel Červar – Pročelnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.
Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 05. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 10 vijećnika.
Utvrđuje da se mogu donositi valjane odluke po svim pitanjima koja su na dnevnom
redu.
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2017. godinu,
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Kanfanar za 2017. godinu,
4. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,
5. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim
cestama na području Općine Kanfanar,
6. Razno
Primjedbi na dnevni red nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Izvješće o radu načelnika Općine Kanfanar u proteklom razdoblju:
-

nastavljaju se radovi na izgradnji kanalizacije u naselju Burići, koji će biti završeni za
10 – tak dana asfaltiranjem,
radovi na nerazvrstanim cestama i javnim površinama na području Općine,
uspješno odrađen program obilježavanja Dana Općine Kanfanar,
bogat program povodom dječjeg tjedna, obišli školu i vrtić,
proveden javni natječaj za dodjelu 5 studentskih i 1 učenička stipendija,
održana smotra maslinovog ulja kanfanarštine,

-

u tijeku je javna rasprava u nastavku plana gospodarenja otpadom za područje Općine
kanfanar od 2017 do 2022. pa poziva vijećnike da se uključe u izradu ovog važnog
dokumenta.

Vijećnička pitanja
Suzana Aflić pitala je da li se sastalo ili će se sastati radno tijelo za Proračun?, Zašto
stipendije i dalje kasne, paušalno se isplaćuju?
Načelnik je odgovorio da se Odbor za proračun nije sastao a sastati će se prije sjednice
Vijeća tako da ćete o tome biti informirani, a sjednica Odbora će prethoditi sjednici Vijeća na
kojoj će se raspravljati o Proračunu Općine Kanfanar za 2018. godinu. Načelnik je zatečen
pričom oko isplate stipendija budući da je općinski račun likvidan te traži pojašnjenje
pročelnika.
Pročelnik je odgovorio da je nedavno raspisan natječaj za dodjelu istih, nadalje, u
ovom razdoblju čekalo se potvrde o upisu u slijedeću studensku godinu te provjeru istih što
iziskuje neko određeno vrijeme, a svi zaostaci biti će uskoro riješeni.
Mario Sošić bi želio iznijeti napomenu ili sugestiju, a to je da je vijećnička pozicija
beznačajna, malo sudjelovanje, možda bi trebalo izmijeniti poslovnik, puno bi bilo bolje
razgovarati o dugoročnim ciljevima i poteškoćama u realizaciji istih. Trebalo bi uključivati
klubove vijećnika. Da li postoji mogućnost za neki dodatni angažman?
Načelnik je odgovorio da je apsolutno otvoren za svaki vid komunikacije svih stranaka
i pojedinaca koji djeluju u okviru Općinskog vijeća Općine Kanfanar. Isto tako Općinsko
vijeće donosi planove i razvojne programe te se o njima raspravlja na sjednicama. Predlaže
predsjedniku vijeća da se uvedu međustranačke koordinacije.
Predsjedavajući prihvaća i pridružuje željama načelnika.
Ivica Pokrajac ukazuje na problem oko nedostatka sanitarnog čvora na parkiralištu u
Industrijskoj zoni?
Načelnik je odgovorio da je u tijeku procedura oko davanja navedenog prostora u
najam kojim bi se osiguralo i uredilo sanitarne čvorove na tom prostoru.
Ivan Červar pitao je kada će biti pozvani javna ustanova Natura Histica i Županijska
uprava za ceste Istarske županije na sjednicu Vijeća kako je bilo rečeno na proteklim
sjednicama.
Načelnik je odgovorio da je u Naturi Histrici došlo do promjene ravnateljice pa da se
da malo vremena da se nova ravnateljica upozna s problematikom u Limskom kanalu. Sa
ŽUC – om vođeni su razgovori oko čvorišta Y, nadalje ravnatelj ŽUC – a bio na bolovanju,
ali uskoro će se odazvati našem pozivu.
Ad.2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine kanfanar za 2017. godinu,
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine
Kanfanar za 2017. godinu kojim konstatira da se Proračun ovim rebalansom povećava za oko
250.000,00. Ovim rebalansom osigurana su sredstva za građevinske radove na kanalizaciji u
naselju Burići, ukazala se potreba za dodatnim priključnim kanalom iznad željezničke pruge.
Što se tiče prihodovne strane očekivana je, najveće iznenađenje su prihodi od poreza na
promet nekretnina. Najveće smanjenje je ukidanje prihoda od Hrvatskih voda. Predlaže Vijeće
prihvaćanje ovakvog prijedloga rebalansa.

Predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravi sudjeluju vijećnici Suzana Aflić, Ivica
Pokrajac te Načelnik.
Nakon rasprave predsjedavajući poziva na glasovanje. Glasovanjem se sa 7 „za“ i 3
„suzdržana“ donosi
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2017. godinu
Ad. 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Kanfanar za 2017. godinu,
Načelnik je obrazložio prijedlog izmjena i dopuna Programa te glavne promjene odnose se
elaboriralo na prijašnjoj točci te poziva vijećnike da prihvate izmjene u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se sa 7 „za“ i 3 „suzdržana“ donosi
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Kanfanar za 2017. godinu
Ad.4. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,
Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke kojom je predmet otuđenja 64/96 dijela k.č.
1259 upisana u z.k.ul. 1302 u k.o. Kanfanar u površini od 395 m2, te 64/96 dijela 1260
upisana u z.k.ul. 1302 u k.o. Kanfanar u površini od 1190 po početnoj cijeni od 230.000,00
kuna za koje će se raspisati javni natječaj. Predlaže Vijeću donošenje Odluke u navedenom
obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar
Ad.5. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim
cestama na području Općine Kanfanar,
Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke kojom se nerazvrstana cesta u Šorićima
dodala u popis jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine
Kanfanar.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama
na području Općine Kanfanar
Dnevni red je iscrpljen. Sjednica završava u 20,00 sati.
Zapisničar:
Rozana Trošt

Predsjednik Općinskog vijeća:
Marko Jelenić

