
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 19. rujna 2019. 

godine u prostorijama Općine Kanfanar. 

Započeto: 19,30 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Rino Čekić,  Karla Sošić, Karin 

Matuhanca, Suzana Aflić, Patricia Šen, Edi Burić. 

Odsutni:  Ivica Pokrajac, Dean Rabar, Arian Marić 

Sjednici prisustvuju: Nenad Novković – tvrtka Novi Urbanizam d.o.o. – izrađivač 

Plana, Sandro Jurman – načelnik,  Zoran Černja – zamjenik načelnika, Emanuel Červar – 

pročelnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o. 

Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 21. 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: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar, 

3. Pravilnik o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija, 

4. Izvješće o radu načelnika Općine Kanfanar za razdoblje siječanj – lipanj 2019.godine, 

5. Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar, 

6. Prijedlog Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Općine Kanfanar, 

7. Razno. 
Primjedbi na dnevni red pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

Načelnik je podnio izvješće o radu u proteklom razdoblju: 

- završeni su radovi na izletištu Kašteljir,  imamo zadovoljavajuće povratne informacije, još će 

se poraditi na sadržajnim aktivnostima, 

- općina je odlučila nastaviti sa sufinanciranjem radnih bilježnica i školskog pribora za sve 

učenike OŠ Petra Studenca Kanfanar te MŠ u Sošićima, 

- općina sufinancira 25% putnih troškova za sve učenike srednjih škola sa prebivalištem u 

Općini Kanfanar, te 1/3 opskrbnine za učenike smještene u učeničkim domovima, 

- provedena javna rasprava o temetskom parku istarskog vola pa se sada kreće  u izradu idejnog 

projekta, 

- uspješno održan 23. susret istrijanskih kantadura u Baratu, 

- uspješno završen ovogodišnji Dvigrad Festival, 

- pri završetku su radovi u potkrovlju stare škole, 

- na slijedećoj sjednici biti će više informacija o turističkoj signalizaciji na području Općine 

Kanfanar. 

Predsjedavajući poziva vijećnike za postavljanje pitanja ali nitko se ne javlja za riječ pa se prelazi na 

slijedeću točku po dnevnom redu. 

 

 

 

 



Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

Ad.2. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar, 

 Načelnik je obrazložio vijećnicima prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna PPUO 

Kanfanar. O detaljima Plana vijećnike je upoznao izrađivač istih Nenad Novković, tvrtka Novi 

Urbanizam d.o.o. Pula. Nakon iznijetog predsjedavajući poziva na raspravu. 

U raspravi sudjelovali su Dalibor Bastijančić, Nenad Novković i Načelnik. 

Nakon rasprave predsjedavajući poziva na glasovanje. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar 

 

Ad.3. Pravilnik o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija, 

 
Načelnik je obrazložio vijećnicima prijedlog Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu 

stipendija. Predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravi sudjeluje Patricia Šen i Načelnik. 

Nakon rasprave predsjedavajući poziva na glasovanje. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

Pravilnik  

o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija 

 

Ad. 4. Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje siječanj – lipanj 2019. 

 
 Načelnik je obrazložio vijećnicima Izvješće o radu. Predsjedavajući poziva na raspravu ali se 

nitko ne javlja za riječ. Predsjedavajući poziva na glasovanje. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

Izvješće 

 o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje siječanj – lipanj 2019. 
 

Ad. 5. Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar, 
 Načelnik je obrazložio vijećnicima prijedlog Odluke.  

Predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravi sudjeluje Patricia Šen i Načelnik. 

Nakon rasprave predsjedavajući poziva na glasovanje. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

Odluka 

o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar 

 

Ad. 6.  Prijedlog Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Općine Kanfanar, 

 

 Načelnik je upoznao vijećnike da je na poziv za dostavu prijedloga za nagrade i 

priznanja Općine Kanfanar pristigle dva prijedloga. Komisija za dodjelu nagrada i priznanja 

sastala se i utvrdila da oba prijedloga nisu u skladu sa Odlukom o dodjeli nagrada i priznanja 



Općine kanfanar jer nisu predložena od ovlaštenih predlagatelja te stoga nisu prihvaćena. 

Predlaže vijećnicima da se uključe u raspravu i daju svoje mišljenje i prijedloge.  

 Predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravu uključuje se Rino Čekić i Načelnik. 

Rino Čekić – u ime kluba vijećnika HSLS – a predlaže da se Plaketu Općine Kanfanar dodjeli 

poduzeću ESEL d.o.o. za izvanredne rezultate i uspjehe u radu kojima je doprineseno 

gospodarskom razvoju Općine Kanfanar, te za donatorstvo, a Malu Plaketu Općine Kanfanar 

Danieleu Perniću za osobite uspjehe u promicanju istarske kulturne baštine i Općine 

Kanfanar. 

Nakon rasprave predsjedavajući poziva na glasovanje. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

o dodjeli Plakete Općine Kanfanar poduzeću ESEL d.o.o. 

 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

o dodjeli Male Plakete Općine Kanfanar Danieleu Perniću 

 

Sjednica završava u 20,45 sati. 

 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

Rozana Trošt        Marko Jelenić 


