IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 15. veljače 2021.
godine u Domu mladih u Kanfanaru.
Započeto: 18,00 sati
Zapisničar: Rozana Trošt
Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić,Karin Matuhanca, Patricia Šen,
Suzana Aflić, Edi Burić, Ivica Pokrajac, Dean Rabar
Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman – načelnik, Zoran Černja – zamjenik načelnika,
Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.
Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 32. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 9 vijećnika.
Utvrđuje da se mogu donositi valjane odluke po svim pitanjima koja su na dnevnom
redu.
DNEVNI RED:
Verifikacija zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Plan Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu,
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu,
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za
2021. godinu,
5. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2021. godinu,
6. Socijalni program Općine Kanfanar za 2021. godinu,
7. Program društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar u 2021. godini,
8. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kanfanar,
9. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite u 2020. godini,
10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2021.
godinu,
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JVP Rovinj,
12. Sporazum o osnivanju JVP Rovinj,
13. I. Aneks Sporazuma o osnivanju JVP Rovinj,
14. Davanje suglasnosti na Statut JVP Rovinj,
15. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz
proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu,
16. Davanje suglasnosti na Odluku o dodjeli na privremeno korištenje javne površine
poduzeću TDR d.o.o.,
17. Odluka o prodaji nekretnina,
18. Razno.
1.
2.
3.
4.

Primjedbi po dnevnom redu nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.

Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar u proteklom razdoblju:
-

-

-

Krajem godine dovršeni su radovi na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete u
naseljima na području Općine Kanfanar (nadogradnja novih rasvjetnih mjesta i
zamjena starih postojećih),
Stigli su spremnici za odvojeno prikupljanje otpada pa se išlo u zajedničku nabavu sa
Fondom zaštite okoliša i energetske učinkovitosti pa je Fond osigurao 80% sredstava
za tu namjenu,
Pokrenute su dvije javne rasprave i to za UPU Poslovna zona Okreti i UPU
Kamenolom Kanfanar Jug
Za projekt obnove Trga Marka Zeljka u Kanfanaru pokrenuta je kraća javna rasprava,
U tijeku su značajnije intervencije na održavanju i uređivanju makadamskih putova
zbog lošeg vremena,
U tijeku je uređivanje sportskih objekata te javnih površina,
Odrađena je akcija prikupljanja pomoći za stradale u potresu u Petrinji, Sisku te Glini
te se ovim putem zahvaljuje svima koji su sudjelovali i doprinijeli u toj akciji.

Vijećnička pitanja
Patricia Šen – postavila je pitanje u kojoj je fazi izrada Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem, te u kojoj je fazi projekt uređenja Limskog kanala?
Načelnik je odgovorio da je Općina Kanfanar izradila Program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem te ga uputila u nadležno Ministarstvo na suglasnost.
Pročelnik je obrazložio da se za navedeni Program kontaktiralo Istarsku županiju u više
navrata te da je rečena da će u izgledno vrijeme to biti riješeno, odnosno nakon ishodovanja
suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.
Načelnik zadužuje Pročelnika da na slijedećoj sjednici dostavi Izvještaj o istom.
Načelnik je odgovorio da projekt uređenja Limskog kanala vodi Istarska županija, odnosno
nadležnost ima Istarska razvojna turistička agencija (IRTA).

Ad. 2. Plan Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu,
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Proračuna za 2021. godinu te upoznao
vijećnike da ovogodišnji Proračun općine Kanfanar iznosi gotovo 11,9 milijuna kuna. U
prošloj godini ostvaren je višak u iznosu od 1,7 milijuna kuna. Načelnik podržava ovakav
Proračun koji je 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 te razmatran na međustranačkoj koordinaciji.

Predsjedavajući poziva na raspravu ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
Proračun Općine Kanfanar za 2021. godinu

Ad.3. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu
Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjedavajući poziva na glasovanje. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
ODLUKA
o izvršenju proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu
Ad.4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za
2021. 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
uređenje Place u Kanfanaru, izgradnja dječjih igrališta, interventna sredstva te komunalna
oprema. Kod nerazvrstanih cesta u planu je asfaltiranje cesta u Sošićima i Kanfanaru,
sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta, smirenje prometa u Kanfanaru i Marići,
biciklistička staza Kanfanar - Rovinj. Rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima Kanfanar,
Burići, Marići, Maružini, Barat, Brajkovići, Putini i Šorići, te otkup zemljišta u Brajkovići.
Sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu su od
4.160.000,00 kuna. Sredstva za projekte osigurana su u iznosu od 360.000,00 kuna a odnose
se UPU zone Okreti i Kamenolom, uređenje place u Kanfanaru, Parkiralište Vala 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 2021. godinu
Ad.5. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2021. godinu,
Načelnik obrazlaže prijedlog Programa. Visina programa iznosi 2.055.000,00 kuna, a
sredstva se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta, makadamskih putova, prometnu
signalizaciju, održavanje javnih površina i groblja. Odnosi se na rad Limske drage, potporni
zid u Červari, 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 2021. godinu

Ad. 6. Socijalni program Općine Kanfanar za 2021. godinu,
Načelnik obrazlaže prijedlog Programa koji je u visini od 500.000,00 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.
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 2021. godinu
Ad. 7. Program društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar u 2021. godini,
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 850.000,00 kuna, te 35.000,00 kuna za
opremanje vrtićke kuhinje. U školstvu se sufinanciraju programi iznad pedagoškog standarda,
produženi boravak u Kanfanaru i Sošićima, slobodne aktivnosti: informatika i robotika, te
logoped, stipendije i školarine a ukupno se izdvaja 350.000,00 kuna. U kulturi osigurana
značajna sredstva za udruge, kulturne manifestacije, sanaciju spomenika te izdavaštvo u
ukupnom iznosu od 705.000,00 kuna. Za sport odnosno sportske udruge ukupno osigurano
400.000,00 kuna, zatim sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna za udruge za djecu i mlade te za
osobe starije životne dobi. Za uređenje objekata društvenog standarda osigurano je
170.000,00 kuna (Općinska zgrada te interventna sredstva). 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 društvenih djelatnosti na području
Općine Kanfanar za 20121 godinu
Ad.8. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kanfanar,
Načelnik je upoznao vijećnike da je zbog izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi došlo do promjene Statuta Općine Kanfanar na način da se ukida
zamjenik načelnika te da se smanjuje broj vijećnika sa 11 na 9 vijećnika.
Predlaže prihvaćanje Odluke u navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
Statutarna Odluka
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kanfanar
Ad.9. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite u 2020. godini,
Načelnik 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 sustava civilne zaštite za 2020. godinu

Ad.10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2021.
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 2021. godine
Ad.11. – 14.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JVP Rovinj,
Sporazum o osnivanju JVP Rovinj,
I. Aneks Sporazuma o osnivanju JVP Rovinj,
Davanje suglasnosti na Statut JVP Rovinj,
Načelnik je detaljno obrazložio te u svom izlaganju objedinio točke dnevnog reda od
11. – 14. koje se odnose na proceduru donašanja akata da bi JVP Rovinj i dalje poslovala
sukladno odredbama zakona. Nakon iznijetog poziva vijećnike da prihvate Odluke od točke
11. do 14. 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 izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JVP Rovinj
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
Sporazum o osnivanju JVP Rovinj
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
I. Aneks Sporazuma o osnivanju JVP Rovinj
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
Davanje suglasnosti na Statut JVP Rovinj

Ad. 15. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz
proračuna Općine Kanfanar za 2021. 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 2021. godinu

Ad. 16. Davanje suglasnosti na Odluku o dodjeli na privremeno korištenje javne površine
poduzeću TDR d.o.o.,
Načelnik je detaljno obrazložio vijećnicima da se radi o davanju suglasnosti na
privremeno korištenje javne površine parkirališta za kamione u Industrijskoj zoni Kanfanar za
potrebe poduzeća TDR d.o.o. koji su zatražili produljenje Ugovora jer je rok istekao u
12.mjesecu. Zakupnina iznosi 4.000,00 kuna mjesečno. Predlaže vijeću donašanje Odluke u
navedenom obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se sa „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
Daje se suglasnost na Odluku o dodjeli na privremeno korištenje javne površine
poduzeću TDR d.o.o.
Ad.17. Odluka o prodaji nekretnina,
Ad.11. Odluka o prodaji nekretnina
Načelnik je obrazložio navedenu Odluku.
Nakon iznijetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za
riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se “jednoglasno” donosi

Odluka o prodaji nekretnina
Dnevni red je iscrpljen. Sjednica završava u 19,30 sati.
Zapisničar:
Rozana Trošt

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Jelenić

