
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 21. rujna 2020. godine 

u Domu mladih u Kanfanaru. 

Započeto: 19,00 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Karla Sošić, Karin Matuhanca, 

Arian Marić, Patricia Šen, Suzana Aflić,  Edi Burić, Ivica Pokrajac, Rino Čekić. 

Nisu nazočni: Dean Rabar 

Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman – načelnik, Zoran Černja – zamjenik načelnika, 

Emanuel Červar – pročelnik 

Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 30. 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 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2020. godinu, 

3. Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje od siječanj – lipanj 2020. 

godine, 

4. Razno. 

 

Primjedbi po dnevnom redu nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar u proteklom razdoblju: 

- dovršen je projekt Park istarskog vola na Pinkolici u Kanfanaru te je službeno otvoren, 

za realizaciju projekta dobili podršku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, 

Kamen Pazina, grada Rovinja … 

- otvorenje Parka popraćeno je bilo od strane svih nacionalnih medija, 

- dovršeni radovi na asfaltiranju u ulici Petra Studenca do škole u Kanfanaru, 

- dovršeni radovi na izgradnji nogostupa na Pinkolici, duž Istarske ulice 

- dovršeni radovi obnove stare škole u Baratu, 

- niz zahvata na županijskim cestama: asfaltiranje i postavljena signalizacija od place do 

mosta u Marićima, te oko 300 m ŽC U Dvigradu, oko crkve  i kod groblja, 

- uredili javne površine u naselju Okreti, 

- pri kraju su radovi na izgradnji kanalizacija u naselju Maružini, te uređivanju 

vodoopskrbne i elektro mreže tako da će na kvalitetan način biti riješena komunalna 

infrastruktura naselja Maružini, 

- uređena su i sportska igrališta u Maružini i Kanfanaru, zamjena zaštitne ograde 

- uredili boćarski dom u Marićima, 

- uređivali javne puteve na području cijele Općine, 



- zajedno s Stožerom civilne zaštite Istarske županije donijeli Odluku o održavanju 

manifestacije Jakovlja 2020. u više nego ograničenom smislu, ali na kvalitetan način, 

- održava se i Dvigrad Festival, 

- održan veoma uspješno i kamp za djecu u Balama, 42 polaznika,   

- za novu školsku godinu osigurali bonove za radne bilježnice učenicima OŠ Petra 

Studenca, te donijeli odluku o sufinanciranju troškova prijevoza učenicima srednjih 

škola sa područja Općine Kanfanar , te donijeli odluku o sufinanciranju troškova 

opskrbnine za učenike smještene u učeničkim domovima, 

 

Vijećnička pitanja 

Suzana Aflić postavila je pitanje da li je moguće podijeliti bonove umirovljenicima povodom 

Dana Općine budući da nisu podijeljeni u vrijeme uskršnjih praznika zbog pandemije 

koronavirusa? 

Načelnik je odgovorio da sredstva za umirovljenike nisu smanjivana te će se nadoknaditi u 

vrijeme božićnih praznika. 

Ad.2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2020. godinu, 

 

 Načelnik je detaljno obrazložio polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine 

Kanfanar za 2020. godinu. Plan Proračuna za 2020. godinu iznosi 12.394.000,00 kuna. U 

prvih šest mjeseci ostvareno je gotovo 52% tekućih prihoda za 2020. godinu odnosno 

5.501.660,87 kuna što je vrlo veliki postotak za prvu polovinu godine. Ako pridodamo i 

1.811.000,00 kuna viška iz prethodnih godina čini preko 59% ostvarenih prihoda što je vrlo 

zadovoljavajuće stanje u proračunu. Ipak je zabrinut za ostvarenje proračuna u drugom dijelu 

godine zbog naknade za eksploataciju mineralnih sirovina koja će izostati u drugom dijelu 

godine. Prema korisnicima proračuna izvršene su sve isplate koje su planirane u prvoj 

polovici godine. 

 Nakon rasprave predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Kanfanar za 2020. godinu 

 

Ad.3. Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje siječanj – lipanj 2020. 

godine, 

 

 Načelnik je pročitao i detaljno obrazložio Izvješće o radu za razdoblje siječanj – lipanj 

2020. godine. 

 

 Nakon iznijetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ prihvaća 

 



Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar  

za razdoblje od siječanj – lipanj 2020. godine 

 

 

Ad.4. Razno. 

Načelnik je upoznao vijećnike da se približava obilježavanje Dana općine Kanfanar 30. rujna 

te će biti u skromnijem obliku nego prijašnjih godine, svečana sjednica biti će u znatno 

manjem broj uzvanika nego prijašnjih godina. Na isti način obilježen je Dan grada Rovinja te 

Dan susjedne općine Žminj. Poziva vijećnike da se odazovu svečanoj sjednici Općinskog 

vijeća Općine Kanfanar 30. rujna te čestita vijećniku Ivici Pokrajcu na vjenčanju. 

Predsjedavajući se pridružuje čestitkama te zaključuje sjednicu. 

Sjednica završava u 20,20 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt        Marko Jelenić 

 
 


