IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 04. ožujka 2019.
godine u prostorijama Općine Kanfanar.
Započeto: 19,00 sati
Zapisničar: Rozana Trošt
Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Rino Čekić, Karla Sošić, Karin
Matuhanca, Suzana Aflić, Arian Marić, Ivica Pokrajac.
Odsutni: Patricija Radetić, Mario Sošić, Dean Rabar - opravdani
Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman – načelnik, Zoran Černja – zamjenik načelnika,
Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.
Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 8 vijećnika.
Utvrđuje da se mogu donositi valjane odluke po svim pitanjima koja su na dnevnom
redu.
DNEVNI RED:
Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Proračun Općine Kanfanar za 2019. godinu,
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu,
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za
2019. godinu,
5. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2019. godinu,
6. Program društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar za 2019. godinu,
7. Socijalni program Općine Kanfanar za 2019. godinu,
8. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz
Proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu,
9. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite u 2018. godini,
10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2019.
godinu,
11. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,
12. Razno.
1.
2.
3.
4.

Dnevni red je usvojen „jednoglasno“.
Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Načelnik je podnio izvješće o radu u proteklom razdoblju:
-

-

najznačajnija aktivnost od protekle sjednice vijeća je pripremanje nacrta Proračuna
Općine Kanfanar za 2019. godinu, predstavljan je na međustranačkoj koordinaciji na
kojoj su svi prisustvovali osim predstavnika HDZ – a koji zbog zdravstvenih razloga
nije mogao prisustvovati, sastale su se i Komisije za proračun i financije, te Komisija
za zdravstvo i socijalnu skrb te Komisija za društvene djelatnosti,
dovršeni su radovi na rekonstrukciji državne ceste D 303, cesta je puštena u promet
pod privremenom signalizacijom, a krajem ovog tjedna održati će se interni tehnički
pregled,

-

nastavljaju se radovi na izgradnji kanalizacije u naselju Maružini, u dogovoru s HEP –
om će se uz vodoopskrbu rješavati i rekonstrukcija elektroopskrbnog sustava,
uspješno je održan izlet na snijeg na Platak,
održane su maškare u Kuntradi,
posjećen je sajam cvijeća u Pordenonu.

Predsjedavajući otvara aktualni sat ali se nitko ne javlja za riječ pa prelazi na slijedeću
točku dnevnog reda.
Ad.2. Proračun Općine Kanfanar za 2019. godinu,
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Proračuna za 2019. godinu te upoznao
vijećnike o amandmanu kojeg je dostavio te kojeg će obrazložiti vijećnicima. O amandmanu
se ne glasa jer je predlagatelj Općinski načelnik već postaje sastavni dio Proračuna. Općina je
prije nekoliko dana dobila rješenje od strane inspekcijskog nadzora Carinske uprave koji je
bio u poduzeću Kamen Pazin d.d. i tim rješenjem naloženo je da plate Općini cca. 500.000,00
kuna, tim u svezi odlučeno je da se Proračun poveća za samo 250.000,00 kuna zbog
opreznosti, koje će rasporediti na asfaltiranje cesta i javnu rasvjetu te nova stavka kupnja
poslovnog prostora. Proračun za 2019. godinu iznosi 11.567.000,00 kuna, od čega je višak
prihoda iz prošle godine 331.000,00 kuna, a ostalo planirani prihodi u 2019. godini.
Podmireni su svi troškovi za nerazvrstanu cestu Jural – Krunčići za koju smo dobili Odluku
od Agencije za plaćanje u poljoprivredi da će nam sredstva biti vraćena u 100% - tnom iznosu
odnosno 770.000,00 kuna tako da je višak iz prethodne godine veći za taj iznos koji će biti
namijenjen za izgradnju kanalizacije naselja Maružini. Ostali prihodi ostali su na bazi
prošlogodišnjih ostvarenja. Rashodi općinske uprave nešto manji nego prošle godine, a
sredstva su osigurana za sve korisnike Proračuna kao prošlih godina: predškolstvo, školstvo
(nešto veća sredstva), sredstva za rad udruga, kod sporta smanjena sredstva jer se rukomet ne
natječe. Ovim Proračunom osigurana su i sredstva za subvencije za kamate na kredite
poslovnim subjektima na području Općine Kanfanar. Sredstva za socijalne programe su na
prošlogodišnjoj razini, povećana sredstva za zdravstvo za dodatni tim HMP u turističkoj
sezoni. Komunalna potrošnja u vrijednosti preko 7 milijuna kuna koje će objasniti kroz
programe. Načelnik podržava ovakav Proračun koji je puno bolji od prošlogodišnjeg,
kvalitetan i sa puno investicija te predlaže Vijeću da prihvati Proračun u navedenom obliku.
Proračun je prihvaćen i na sjednici Komisije za Proračun i financije te upućen Vijeću na
usvajanje.
Predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravi sudjeluje vijećnik Rino Čekić. Nakon
rasprave pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
Proračun Općine Kanfanar za 2019. godinu
Ad 3. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu,
Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjedavajući poziva na glasovanje. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
ODLUKA

o izvršenju proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu
Ad 4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za
2019. godinu,
Načelnik obrazlaže prijedlog Programa koji obuhvaća građenje objekata i uređaja za
javne površine, nerazvrstane ceste, groblja te javnu rasvjetu. Kod javnih površina tu je
izgradnja nogostupa u Kanfanaru, izgradnja dječjih igrališta, vidikovac Kašteljir te
interventna sredstva i komunalna oprema. Kod nerazvrstanih cesta u planu je asfaltiranje ceste
u Brajkovići, Burići i Kanfanaru, smirenje prometa u Kanfanaru i Marići te rekonstrukcija
ceste Burići – Maružini. Rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima Kanfanar, Burići, Marići,
Maružini, Ladići, Barat, Putini i Šorići, te otkup zemljišta u Brajkovići. Sredstva za izgradnju
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu su od 1.570.000,00 kuna. Sredstva iz
oblasti vodnog gospodarstva osigurana su u iznosu od 2.240.000,00 kuna za izgradnju fekalne
kanalizacije naselja Maružini te vodoopskrbnog sustava naselja Maružini. Sredstva za
projekte osigurana su u iznosu od 480.000,00 kuna a odnose se na izmjene i dopune PPUO
Kanfanar, UPU zone Okreti i Kamen, uređenje place u Kanfanaru, bike staza itd. Načelnik
poziva vijećnike da prihvate program u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Kanfanar za 2019. godinu
Ad 5. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2019. godinu,
Načelnik obrazlaže prijedlog Programa. Visina programa iznosi 1.620.000,00 kuna
koji je na uobičajenoj razini kao i proteklih godina, a sredstva se odnose na održavanje
nerazvrstanih cesta, makadamskih putova, prometnu signalizaciju, održavanje javnih površina
i groblja. Odnosi se na rad Limske drage, uređenje staze na groblju Dvigrad, uređenje bošćice,
itd. Predlaže Vijeću da se prihvati program u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
Program održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Kanfanar za 2019. godinu

Ad 6. Program društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar za 2019. godinu,
Načelnik obrazlaže prijedlog Programa koji se odnosi na javne potrebe u predškolstvu,
školstvu, kulturi, sportu te za rad s djecom, mladima te osobama starije životne dobi.
Za predškolstvo u programu izdvaja se 840.000,00 kuna. U školstvu se sufinanciraju
programi iznad pedagoškog standarda, produženi boravak u Kanfanaru i Sošićima, slobodne
aktivnosti: informatika i robotika, program šaha te logoped, te stipendije i školarine a ukupno
se izdvaja 265.000,00 kuna. U kulturi osigurana značajna sredstva za udruge, kulturne

manifestacije, sanaciju spomenika te izdavaštvo u ukupnom iznosu od 785.000,00 kuna. Za
sport odnosno sportske udruge ukupno osigurano 460.000,00 kuna, zatim sredstva u iznosu od
35.000,00 kuna za udruge za djecu i mlade te za osobe starije životne dobi. Za uređenje
objekata društvenog standarda osigurano je 460.000,00 kuna (Stara škola Kanfanar, Dom
mladih i Škola Barat). Predlaže Vijeću da se prihvati program u navedenom obliku. Načelnik
je upoznao Vijeće da se sastala Komisija za društvene djelatnosti Općine Kanfanar te podržala
jednoglasno navedeni Programa za 2019. godinu te istog uputila Općinskom vijeću na
usvajanje.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
Program društvenih djelatnosti na području
Općine Kanfanar za 2019. godinu
Ad 7. Socijalni program Općine Kanfanar za 2019. godinu,
Načelnik obrazlaže prijedlog Programa koji je u visini od 450.000,00 kuna. Ovim programom
zadržane su značajne aktivnosti koje Općina ima niz ovih godina: socijalna pripomoć u iznosu
od 700,00 kuna mjesečno korisnicima socijalnih iskaznica, troškovi ogrjeva, dvaput godišnje
bonovi umirovljenicima i nezaposlenima, prijevoz učenika srednjih škola, nabavke udžbenika,
smještaj djeteta u vrtiću, pomoć za novorođenčad, socijalna stipendija. Načelnik je upoznao
Vijeće da se sastala Komisija za zdravstvo i socijalnu skrb Općine Kanfanar te podržala
jednoglasno navedeni Programa za 2019. godinu te istog uputila Općinskom vijeću na
usvajanje.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
Socijalni program Općine Kanfanar za 2019. godinu
Ad.9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz
Proračuna Općine Kanfanar za 2019. godinu,
Načelnik predlaže prijedlog Odluke i to kako slijedi:
HSLS – 10.800,00 kuna
IDS – 4.800,00 kuna,
HDZ – 1.500,00 kuna.
Predlaže Vijeću donošenje Odluke u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja pristupa se glasovanju.
Glasovanjem se sa „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna
Općine Kanfanar za 2019. godinu
Ad.9. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2018. godinu,
Pročelnik je obrazložio prijedlog Izvješća i pozvao Vijećnike da se prihvati u
predloženom obliku.

Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
Izvješće o stanju civilne zaštite za 2018. godinu
Ad. 10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2019.
godinu,
Načelnik je upoznao vijećnike sa godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite te
pozvao vijećnike da isti prihvate u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Kanfanar za 2019. godine
Ad.11. Odluka o otuđenju nekretnina u Općini Kanfanar,
Pročelnik je obrazložio prijedlog Odluke kojom je predmet otuđenja 150/170 dijela k.č. 1129,
upisana u z.k.ul. 14 u k.o. Kanfanar, po početnoj cijeni od 56.000,00 kn za koju 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

Sjednica završava u 20,20 sati.

Zapisničar:
Rozana Trošt

Predsjednik Općinskog vijeća:
Marko Jelenić

