IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 11. ožujka 2022.
godine u Domu mladih u Kanfanaru.
Započeto: 18,30 sati
Zapisničar: Rozana Trošt
Nazočni vijećnici: Ivana Maružin, Marko Jelenić, Sebastijan Marić,Karin Matuhanca,
Eni Rabar, Ivica Pokrajac, Diego Antončić, Mihael Sošić
Nisu nazočni: Suzana Aflić
Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman – načelnik, Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor
Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.
Predsjedavajuća pozdravlja nazočne, otvara 08. 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 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije,
Plan Proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu,
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu,
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za
2022. godinu,
6. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2022. godinu,
7. Socijalni program Općine Kanfanar za 2022. godinu,
8. Program društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar u 2022. godini,
9. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Kanfanar odvodnje d.o.o. za
2021. godinu,
10. Odluka o postupanju s gubitkom Kanfanar odvodnje d.o.o. u 2021. godini,
11. Odluka o davanju razrješnice upravi društva Kanfanar odvodnje d.o.o. za 2021.
godinu,
12. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2022.
godinu,
13. Izmjene i dopune Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta za trajno
korištenje,
14. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim
cestama na području Općine Kanfanar,
15. Odluka o prihvaćanju ponuda za kupoprodaju nekretnina,
16. Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar neposrednom
prodajom,
17. Razno.
1.
2.
3.
4.
5.

Primjedbi po dnevnom redu nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.

Ad. 2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije,
Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar u proteklom razdoblju:
-

Završeni infrastrukturni radovi u Sošićima od strane HEP – a i Istarskog vodovoda,
položene su cijevi i temelji za javnu rasvjetu,
U tijeku su aktivnosti na nadogradnji vrtića – idući tjedan predat će se zahtjev za
građevinsku dozvolu, međutim natječaj od strane Ministarstva još uvijek nije raspisan,
Pri kraju su infrastrukturni radovi u Poslovnoj zoni Okreti,
Postavljene kamere za sudionike u prometu na stupovima javne rasvjete u blizini
škole,
Radovi na izgradnji punionice za električna vozila u naselju Okreti, električni
automobili moći će se napuniti u 15 minuta,
Danas je prodana „Kanfanarka“, novi vlasnik pozvao na radni sastanak.

Vijećnička pitanja
Ivica Pokrajac pitao je u kojoj su fazi nekretnine na „bivšoj fazaneriji“?
Načelnik je odgovorio da Općina Kanfanar nekretnine na navedenoj lokaciji nema namjeru
prodavati.
Diego Antončić pitao je da li Općina ima informaciju koliko je bespravne gradnje na području
Općine Kanfanar.
Načelnik je odgovorio da zakonski okvir postoji, ali nema kontrole, odnosno inspekcije koja
to rješava. Na našem području bespravne gradnje je u manjem obujmu nego u priobalnom
području. Osim toga ono što je bilo bespravno na našem području legalizacijom se
porješavalo. Krajem ovog mjeseca planira se u Općini Kanfanar ustrojiti, zajedno sa gradom
Rovinjem, zajedničko komunalno redarstvo koje će rješavati ovakvu problematiku.
Ad. 3. Plan Proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu,
Predsjedavajuća je dala uvod te naglasila da je Proračun Općine Kanfanar za 2022.
godine razmatran te jednoglasno usvojen na sjednici Komisije za Proračun, financije i
gospodarstvo Općine Kanfanar te Međustranačkoj koordinaciji.
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Proračuna za 2022. godinu te upoznao
vijećnike da ovogodišnji Proračun općine Kanfanar iznosi gotovo 16,8 milijuna kuna. U
prošloj godini ostvaren je višak u iznosu od 280.000,00 kuna. Načelnik podržava ovakav
Proračun koji je uravnotežen, realan i kvalitetan koji podržava fiskalnu stabilnost (nema
zaduženja). Najvažnija investicija je nadogradnja vrtića u Kanfanaru kojom se dugoročno
rješava problem i potreba za sve žitelje Općine te za mlade obitelji koji bi željeli živjeti u
Općini. Stavka socijalne skrbi povećana je za 10% 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.

Predsjedavajuća poziva na raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnici Sebastijan
Marić, Diego Antončić, Mihael Sošić, Ivana Maružin i Načelnik. Glasovanjem se
„jednoglasno“ donosi
Proračun Općine Kanfanar za 2022. godinu

Ad.4. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu
Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjedavajući poziva na glasovanje. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
ODLUKA
o izvršenju proračuna Općine Kanfanar za 2022. godinu
Ad.5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za
2022. 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 radnja
dječjih igrališta, izgradnja nogostupau Kanfanaru, interventna sredstva te komunalna oprema.
Kod nerazvrstanih cesta u planu je asfaltiranje cesta u Sošićima, Kanfanaru i Žuntićima, te
smirenje prometa u Kanfanaru i Marići. Rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima Kanfanar,
Burići, Marići Maružini, Brajkovići, Barat i Okreti. Sredstva za izgradnju objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u iznosu su od 1.560.000,00 kuna. Sredstva za projekte osigurana
u iznosu od 230.000,00 kuna a odnose se UPU Kanfanar istok, projekti za komunalnu
infrastrukturu poslovne zone Okreti, Parkiralište Vala, itd. Načelnik poziva vijećnike da
prihvate program u navedenom obliku.
Predsjedavajuća poziva na raspravu. U raspravi su sudjelovali Diego Antončić i
Načelnik. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Kanfanar za 2022. godinu
Ad.6. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2022. godinu,
Načelnik obrazlaže prijedlog Programa. Visina programa iznosi 2.040.000,00 kuna, a
sredstva se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta, makadamskih putova, prometnu
signalizaciju, održavanje javnih površina i groblja. Odnosi se na rad Limske drage, nabavu
signalizacije biciklističkih prijelaza, radova zimske službe, čišćenje prometnica u industrijskoj
zoni, itd. Predlaže Vijeću da se prihvati program u navedenom obliku.
Predsjedavajuća 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 2022. godinu
Ad. 7. Socijalni program Općine Kanfanar za 2022. godinu,

Predsjedavajuća je dala uvod te naglasila da je Socijalni program razmatran te
jednoglasno usvojen na sjednici Komisije za zdravstvo i socijalnu skrb Općine Kanfanar.
Načelnik obrazlaže prijedlog Programa koji je izdašniji nego prijašnjih godina u visini
od 550.000,00 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.
Predsjedavajuća poziva na raspravu. U raspravi su sudjelovali Diego Antončić, Mihael
Sošić, te Načelnik. Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
Socijalni program Općine Kanfanar za 2022. godinu
Ad. 8. Program društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar u 2022. 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 1.240.000,00 kuna (3. odgojne skupine), te
6.500.000,00 kuna za nadogradnju dječjeg vrtića u Kanfanaru. 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
325.000,00 kuna. U kulturi osigurana značajna sredstva za udruge, kulturne manifestacije,
sanaciju spomenika te izdavaštvo u ukupnom iznosu od 735.000,00 kuna. Za sport odnosno
sportske udruge ukupno osigurano 540.000,00 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 570.000,00 kuna (teretana, općinska zgrada, škola Barat,
Lovački dom, Ambulanta Kanfanar, te interventna sredstva). Predlaže Vijeću da se prihvati
program u navedenom obliku.
Predsjedavajuća poziva na raspravu. U raspravi sudjeluje Diego Antončić i Načelnik.
Glasovanjem se ''jednoglasno'' donosi
Program društvenih djelatnosti na području
Općine Kanfanar za 2022. godinu
Ad.9. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Kanfanar odvodnje d.o.o. za
2021. godinu,
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke.
Nakon iznijetog predsjedavajuća poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ
pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Kanfanar odvodnje d.o.o. za 2021.
godinu

Ad. 10. Odluka o postupanju s gubitkom Kanfanar odvodnje d.o.o. u 2021. godini
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke.

Nakon iznijetog predsjedavajuća poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ
pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi

ODLUKA
o postupanju s gubitkom Kanfanar odvodnje d.o.o. u 2021. godini
Ad.11. Odluka o davanju razrješnice upravi društva Kanfanar odvodnje d.o.o. za 2021.
godinu,
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke.
Nakon iznijetog predsjedavajuća poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ
pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o davanju razrješnice upravi društva Kanfanar odvodnje d.o.o. za 2021. godinu,
Ad.12. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2022.
godinu,
Načelnik je upoznao vijećnike sa godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite te
pozvao vijećnike da isti prihvate u navedenom obliku.
Predsjedavajuća 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 2022. godine

Ad. 13. Izmjene i dopune Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta za trajno
korištenje,
Načelnik je obrazložio da se ova izmjena Odluke odnosi da se za hrvatske branitelje daje na
korištenje grobno mjesto uz naplatu polovice predviđenih iznosa iz čl. 2 i čl. 3. Odluke.
Predsjedavajuća poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
Izmjene i dopune ODLUKE
O visi naknade za dodjelu grobnog mjesta za trajno korištenje
Ad. 14. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim
cestama na području Općine Kanfanar,
Načelnik 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.15. Odluka o prihvaćanju ponuda za kupoprodaju nekretnina
Načelnik je obrazložio da je na natječaj za prodaju nekretnina pristigla jedna ponuda.
Ponudu je dostavilo poduzeće Kamen d.d. Pazin, Trg Slobode 2, za slijedeće nekretnine: k.č.
4384, 4385/1, 1972/1, 1972/3, 2789, 1969, 1989/1, 1989/2 sve u k.o. Kanfanar te k.č. 858, 626
obje u k.o. Mrgani.
Nakon iznijetog predsjedavajuća poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za
riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se “jednoglasno” donosi
ODLUKA
o prihvaćanju ponuda za kupoprodaju nekretnina

Ad. 16. Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar neposrednom
prodajom,
Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke. Nakon iznijetog predsjedavajuća poziva na
raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se
“jednoglasno” donosi
ODLUKA
o otuđivanju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar
neposrednom prodajom

Ad.4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Kanfanar Istok (UPUI)
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke koja se donosi radi detaljne razrade
prostorno – programskog rješenja uređenja dijela naselja Kanfanar pod nazivom Kanfanar
Istok, unutar građevinskog područja naselja Kanfanar. Investitor će podmiriti troškove izrade
UPU Kanfanar Istok te će se Odluka izmijeniti na način da će se upisati ime Investitora ovog
UPUI.
Nakon iznijetog predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravi su sudjelovali Diego
Antončić i Načelnik.
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
O izradi UPU Kanfanar Istok
Dnevni red je iscrpljen. Sjednica završava u 20,15 sati.
Zapisničar:
Rozana Trošt

Predsjednica Općinskog vijeća
Ivana Maružin

