IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 15. studenog 2021.
godine u Domu mladih u Kanfanaru.
Započeto: 17,30 sati
Zapisničar: Rozana Trošt
Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Eni Rabar, Karin Matuhanca, Ivana Maružin, Suzana
Aflić, Ivica Pokrajac, Mihael Sošić, Sebastijan Marić
Odsutni: Diego Antončić – opravdao se
Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman – načelnik, Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor
Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.
Predsjedavajuća pozdravlja nazočne, otvara 05. 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 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije,
3. Predstavljanje Provedbenog programa Općine Kanfanar za razdoblje 2021. – 2025.
godine
Provedbeni program Općine Kanfanar za razdoblje 2021. – 2025.
Terminski akcijski i financijski plan provedbe razvojnih mjera
Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan
Izvješće sa provedenog javnog savjetovanja
4. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu,
5. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Kanfanar za 2021. godinu,
6. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar
za 2021. godinu,
7. Izmjene i dopune Programa društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar za
2021. godinu,
8. Odluka o prodaji nekretnina,
9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi,
10. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim
cestama na području Općine Kanfanar,
11. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,
12. Razno.
Primjedbi po dnevnom redu nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.

Ad.2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije,
Predsjedavajuća dala je riječ Načelniku Općine Kanfanar da podnese Izvješće o radu u
proteklom razdoblju:
-

-

30. rujna obilježen je Dan općine na zadovoljavajući način, tom je prigodom
predstavljena zavičajna zbirka u Galeriji Malenica zajedno s Udrugom Dvegrajci
Održani su dani Dvigrad festivala,
Održane su 2. EU radionice za naše gospodarstvenike i poduzetnike,
Predstavljen je natječaj LAG -a Južne Istre,
Raspisan je natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente te je donijeta Odluka
načelnika kojom se svim studentima i učenicima koji su se prijavili na natječaj , a
udovoljavaju uvjetima natječaja dodjeli stipendija
Započelo se s realizacijom projekta nadogradnje dječjeg vrtića u Kanfanaru, danas
poslana dokumentacija na prvi javni poziv
Prikupljeni su posebni uvjeti za Poslovnu zonu Okreti,
U tijeku su radovi na izgradnji vodoopskrbe u Sošići,
U tijeku su radovi na elektroenergetskoj mreži u Šorići , te je u jednom dijelu
asfaltirana cesta za potrebe elektroopskrbe,
Smotra maslinovog ulja biti će održana uskoro u Kanfanaru

Predsjedavajuća je zahvalila načelniku te pozvala vijećnike na postavljanje vijećničkih
pitanja, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupilo se na slijedeću točku dnevnog reda.
Ad.3. Predstavljanje Provedbenog programa Općine Kanfanar za razdoblje 2021. – 2025.
godine,
Predsjedavajuća je uvodno dala riječ Načelniku. Načelnik je izvijestio vijećnike da je
Provedbeni program srednjoročni, zakonski dokument koji postaje osnova izvršnih tijela , te
je akt koji predstavlja Program rada Načelnika Općine Kanfanar u jednom mandatu. Program
nije obavezan se predstavljati na Općinskom vijeću ali Načelnik želi kvalitetnu raspravu
budući da se radi o Programu rada za četverogodišnje razdoblje. Načelnik daje riječ
izrađivačima Programa, poduzeću Logička matrica d.o.o. iz Zagreba, predstavnice poduzeća:
Antonija Čepo Aušperger i Maja Kirinić.
Predstavnice poduzeća detaljno su iznijele Provedbeni program Općine Kanfanar za
razdoblje 2021. – 2025. godine, koji je kao i svi strateški planovi zadan od Ministarstva
regionalnog razvoja RH.
Proces izrade Provedbenog programa Općine Kanfanar za razdoblje 2021-2025.
godine odvija se u sljedećim definiranim fazama:
1. Analiza stanja
2. SWOT analiza
3. Prijedlog vizije i smjerova razvoja
4. Razrada projekata, mjera i aktivnosti
5. Definiranje baze projekata koji će se započeti i/ili realizirati do 2025. godine

Nakon iznijetog predsjedavajuća poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za
riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKU
o donošenju Provedbenog programa Općine Kanfanar za razdoblje 2021.-2025. godine
Ad.4. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu,
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine
Kanfanar za 2021. godinu kojim konstatira da se Proračun ovim rebalansom povećava za
slijedeće programe: Poslovna zona Okreti i nadogradnja dječjeg vrtića u Kanfanaru. Predlaže
Vijeću prihvaćanje ovakvog prijedloga rebalansa.
Predsjedavajuća poziva na raspravu ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2021. godinu
Ad. 5. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Kanfanar za 2021. godinu,
Načelnik je obrazložio prijedlog izmjena i dopuna Programa te poziva vijećnike da
prihvate izmjene u navedenom obliku.
Predsjedavajuća poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Kanfanar za 2021. godinu
Ad. 6. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Kanfanar za 2021. godinu,
Načelnik je obrazložio prijedlog izmjena i dopuna Programa te poziva vijećnike da
prihvate izmjene u navedenom obliku.
Predsjedavajuća poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar
za 2021. godinu
Ad. 7. Izmjene i dopune Programa društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar za
2021. godinu,
Načelnik je obrazložio prijedlog izmjena i dopuna Programa te poziva vijećnike da
prihvate izmjene u navedenom obliku.
Predsjedavajuća poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi

Izmjene i dopune Programa društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar za
2021. godinu
Ad.8. Odluka o prodaji nekretnina,
Pročelnik je obrazložio navedenu Odluku te izvješćuje vijećnike da su pristigle četiri
ponude. Pristigle su dvije ponude za istu nekretninu te je izabrana povoljnija ponuda, odnosno ona
sa većom ponuđenom cijenom.
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

Ad.9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi
Pročelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke te predlaže da se Odluka donese u
navedenom obliku.
Nakon iznjetog predsjedavajuća poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za
riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se “jednoglasno” donosi
ODLUKA
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi
Ad. 10. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim
cestama na području Općine Kanfanar,
Pročelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke te predlaže da se Odluka donese u
navedenom obliku.
Nakon iznjetog predsjedavajuća 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
Ad.11. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,
Pročelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke te predlaže da se Odluka donese u
navedenom obliku.
Nakon iznjetog predsjedavajuća 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. 12. Razno.
Vijećnik Mihael Sošić postavio je pitanje da li će se postavljati oprema za smirivanje prometa
na području naselja Sošići, u blizini škole.
Načelnik je odgovorio da će razmisliti o istom te konzultirati se s MUP – om.
Sjednica završava u 19,00 sati.

Zapisničar:
Rozana Trošt

Predsjednica Općinskog vijeća:
Ivana Maružin

