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Na temelju članka 59. Statuta općine Grožnjan („Službene novine Općine
Grožnjan“ broj 3/09 i 3/13 ), podnosim Općinskom vijeću Općine Grožnjan, slijedeće:

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Grožnjan
za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca
2015.godine

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Grožnjan, Općinski
načelnik obvezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje
izvješće o svom radu.
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski
načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih
akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava
djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz
njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže
nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i
njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge
poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju održano je 5 sjednica Općinskog vijeća na koje je Općinski
načelnik u suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na
donošenje brojne akte, odluke, zaključke i suglasnosti.
U razdoblju koji je predmet ovog izvješća, Općinski načelnik je obavljao poslove iz
Zakonom i Statutom određenog djelokruga povjerenog rada kao izvršne vlasti u
Općini.
Rad načelnika je moguće podijeliti u nekoliko sektora koji proizlaze iz Programa
javnih potreba Općine Grožnjan-Grisignana koji je sastavni dio Općinskog proračuna.
U vezi toga načelnik je donosio razne akte, zaključke i odluke koje su postajale
izvršne nakon što bi prošle kroz proceduru prihvaćanja od strane Općinskog vijeća.
Svi prihvaćeni zaključci i odluke od strane Općinskog vijeća izvršavali su se prateći
dinamiku punjenja Općinskog proračuna ili kad je njihovo izvršavanje bilo moguće
zahvaljujući financijskim potporama iz raznih Ministarstava, Fondova (bilo nacionalnih
ili europskih) i raznih donacija domaćih i stranih partnera. Slijedom navedenog u
izvještajnom razdoblju izvršeni su sljedeći zadaci iz izvršnog djelokruga rada
općinskog načelnika, a tiče se projekata koji su završeni, onih koji su u provedbi i za
njih su odobrena financijska sredstva i onih koji su u provedbi i za njih su zatražena
financijska sredstva, odnosno prijavljeni su za dobivanje financijske potpore.
ZAVRŠENI PROJEKTI 2015

Isplaćeno

KANALIZACIJA ZAVRŠJE

3.712.818,01 KN-Agencija za plaćanja u
poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju
149.971,74 KN-Fond za zaštitu okoliša

Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih
kuća Općine Grožnjan, OIE
Program korištenja obnovljivih izvora energije u
obiteljskim kućama Općine Grožnjan, EnU
CESTA VINA I POGLEDA-BICIKLISTIČKA I PJEŠAČKA
STAZA
CRKVA SV. JURJA
CRKVA SV. PRIMA I FELICIJANA
TEČAJ ZA BIKE VODIČE
JAZZ IS BACK!BP 2015

724.153,46 KN-Fond za zaštitu okoliša
18.568,50- Hrvatska turistička zajednica
150.000,00 KN-Ministarstvo kulture
21.000,00 KN-Ministarstvo kulture
8.960,00 KN-Hrvatska turistička zajednica
20.000,00 KN-Ministarstvo turizma

PROJEKTI U PROVEDBI

Odobreno

PARKIRALIŠTE I KAMP ODMORIŠTE
JAVNA RASVJETA-IZRADA DOKUMENTACIJE

400.000,00 KN-Ministarstvo turizma
45.000,00 KN-Ministarstvo gospodarstva

ZAVRŠJE I GROŽNJAN-KAŠTEL I ZVONIK

360.000,00 KN-Regija Veneto

PROJEKTI U PROVEDBI

Prijavljeno

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE GROŽNJAN (PUR)
Izrada studije kandidirana na mjeru 7.1
Izrađivači PUR-a odradili prvu radionicu

60.000,00 KN-Agencija za plaćanja u
poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju

Što se tiče završenog projekta izgradnje kanalizacije i pročišćivača u Završju, u
mjesecu kolovozu izvršena je primopredaja iste Trgovačkom društvu 6. MAJ –
ODVODNJA d.d. iz Umaga na upravljanje i održavanje nakon što su izvršene sve
radnje glede tehničke ispravnosti izgrađenih objekata od strane projektanata,
izvođača radova i nadzornih službi koji su sudjelovali u realizaciji cijelog projekta.
Time su stvoreni uvjeti za priključivanje građana Završja na kanalizacijski sustav.
Popravljena je i pojačana bankina oko nerazvstane ceste u naselju Peroj.
Sufinanciran je potrebni građevinski materijal za potporni zid u Završju.
Izgrađen je jedan krak kanalizacije u Grožnjanu.
U zgradi PKC u Završju predviđeno je otvaranje jednog kafića koji nedostaje u
Završju.
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
U okviru društvene djelatnosti doneseno je niz odluka i zaključaka koji se tiču
socijalne skrbi, predškolskog odgoja, školskog i visokog školskog obrazovanja, te
sporta i kulture kao i rada raznih udruga civilnog društva.
SOCIJALNA SKRB
U okviru programa socijalne skrbi općina je servisirala slijedeće aktivnosti iz
programa:
- plaćala troškove stanovanja socijalno potrebitim građanima, njih ukupno 11
- u okviru istog programa podijeljeni su paketi hrane povodom Božićnih
blagdana, ukupno 86 paketa
- dodijeljeno je 5 jednokratnih pomoći
- iz socijalno opravdanih razloga odobrena je jedna odgoda plaćanja pristiglih
obaveza za otplatu nekretnine.
ŠKOLSTVO
- Izvršeno je plaćanje cjelokupne obaveze prema Dječjem vrtiću u Bujama temeljem
Ugovora između Općine Grožnjan i Grada Buja za 25 polaznika
- Odobrena su sredstva za darove povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana za
djecu Predškolskog uzrasta i za učenike do četvrtog razreda osnovne škole
- Odobrene su jednokratne pomoći svim srednjoškolcima u iznosu od 1.000,00
kuna, te svim studentima u iznosu od 1.200,00 kn, sve ukupno 45 učenika i
studenata
- odobrene su novčane nagrade za učenike osnovne škole koji su prošli s odličnim
uspjehom svih 8 godina školovanja (800,00 kn po učeniku), te svim odličnim
srednjoškolcima u šk.god. 2014/15 (1.000,00 kuna po učeniku) i studentima koji
su završili ak.god. 2014/15 s odličnim uspjehom (1.200,00 kn po studentu),
ukupno 9 učenika i studenata
- svim učenicima polaznicima osnovnih škola (hrvatske i talijanske), podmireni su
troškovi za nabavu udžbenika i radnih bilježnica

- jednom učeniku polazniku OŠ-SE „M.Šorgo“ Oprtalj plaća se marenda
- subvencionira se produženi boravak u Osnovnoj školi „Mate Balota“ i Talijanskoj
osnovnoj školi „Edmondo de Amicis“ u Bujama
- OŠ-SE „ Milan Šorgo“ Oprtalj pomognuta je nabava hladnjaka za potrebe školske
kuhinje u iznosu od 5.000,00 kn.
SPORT I KULTURA
- Podmirene su sve obveze prema pristiglim zahtjevima za potrebe nogometnog
kluba „Grožnjan - Oprtalj“
- Izvršeno je financijsko servisiranje brdsko-biciklističkog kluba „Grožnjan“ te
boćarskog kluba iz Grožnjana
Kulturna događanja su financijski i organizaciono veoma zahtjevna, pa tu
možemo izdvajati ona najbitnija:
- Organizacija i financiranje jazz festivala „JAZZ is BACK – BP“ u mjesecu
srpnju
- Cijelogodišnje servisiranje financijskih obaveza za funkcioniranje gradske
galerije „FONTICUS“
- Financijsko praćenje muzičkog tečaja pri Zajednici talijana za dio preuzete
obaveze za plaćanje angažmana 2 nastavnika
- Postavljanje spomen ploče povodom 50 godina Grožnjana – grada umjetnika
- Planirano je financiranje ponovnog štampanja knjige o „Grožnjanu- grada
umjetnika“ autora Rok Zelenka (200 komada na engleskom i 200 komada na
hrvatskom jeziku)
- U mjesecu kolovozu gostovao je u Grožnjanu muzički ansambl „Los
Caballeros Mariachi band“ koji je privukao dosta posjetilaca
- Općina je sudjelovala u kofinanciranju slikarske manifestacije „EX TEMPORE“
u Grožnjanu u suradnji sa Talijanskom unijom, Tršćanskim narodnim
sveučilištem i Talijanskom zajednicom iz Grožnjana
- U Završju je započeto sređivanje i opremanje prostora za otvaranje muzeja
narodne glazbe sjeverne Istre
- U suradnji sa Arheološkim muzejem iz Pule u dvorištu PKC u završju
postavljen je povijesni granični kamen iz Motovunske šume
- U suradnji sa Talijanskom zajednicom iz Grožnjana osnovan je pri istoj
Mješoviti pjevački zbor
UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA
Na našem području djeluju dvije Zajednice talijana, i to u Grožnjanu i Šterni, koje isto
financijski i materijalno potpomažemo, te dvije udruge civilnog društva, Udruženje
antifašista Grožnjan-Oprtalj, te udruga „ Josip Broz Tito“ čije aktivnosti financijski
potpomažemo.
Neki naši građani su članovi gljivarske udruge „BOLETUS“ sa sjedištem u Brtonigli
pa i tu udrugu financijski potpomažemo.
RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
U ovom izvještajnom razdoblju raspisan je jedan natječaj za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana, te jedan natječaj za davanje u zakup
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana.

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
U ovom izvještajnom razdoblju Agencija za poljoprivredno zemljište ovjerila je 40
ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Grožnjan na 5 godina čime su stvoreni uvjeti za
ostvarivanje prednosti kod ostvarivanje prava za raspolaganje poljoprivrednim
zemljištem na duži rok kad za to budu stvoreni zakonski uvjeti, te ostvariti pravo na
državne poticaje u poljoprivredi.
LEGALIZACIJA I NAPLATA KOMUNALNOG DOPRINOSA
U ovom izvještajnom razdoblju izdano je 25 rješenja o visini naknade za legalizaciju
nezakonito izgrađenih objekata te 31 rješenje o obračunu visine komunalnog
doprinosa za legalizaciju.
Istovremeno su izdana 3 rješenja o visini komunalnog doprinosa za novogradnju.
U toku je postupak ucrtavanja u katastar 8 nerazvrstanih cesta za koje su izrađeni
elaborati.
PROSTORNO PLANIRANJE
U mjesecu srpnju održana je javna rasprava povodom predloženog prijedloga
Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Grožnjan. Spomenutoj javnoj
raspravi kojom se trebao definirati konačni prijedlog ID PPU OG za proslijediti
Općinskom vijeću na prihvaćanje, uslijedila je opća navala za novo uvrštavanje
novih čestica u građevinska područja od strane građana čime je uslijedila ponovna
dorada ID PPU OG dovevši Općinu u situaciju za pokretanjem izrade novog
prijedloga ID PPU OG, pa tako i do potrebe za drugom javnom raspravom radi
konačnog definiranja ID PPu Općine Grožnjan. S obzirom da se to moglo izvesti
samo poštujući princip realokacije konačni prijedlog ID PPU OG za proslijediti
Općinskom vijeću na donošenje valja očekivati tokom narednih mjeseci. Usput, uz
izradu ID PPU OG naručen je i UPU za dio obrtničke zone u Kavama gdje bi
trebala niknuti proizvodna hala za razlučivanje čistih metala iz metalnih legura, koja
bi donijela novih radnih mjesta.
OSTALI POSLOVI NAČELNIKA
U spomenutom izvještajnom razdoblju osim poslova vezanih za realizaciju do sada
spomenutih projekata i aktivnosti, valja spomenuti i sav obim poslova vezanog za
prijem stranaka, u i izvan radnog vremena, kad je i kad nije prijem za stranke ( nitko
nije nikad odbijan), sudjelovanje na raznim radionicama organiziranih od raznih
međuopćinskih, županijskih i državnih institucija, sudjelovanje na skupštinama
Trgovačkih društava čiji je općina suosnivač ( Istarski vodovod, JVP Umag, 6. MAJ
d.d. Umag), sudjelovanje na zborovima, mitinzima i komemoracijama, na
povremenim koordinacijama načelnika i gradonačelnika na međuopćinskom i
županijskom nivou itd.
Valja tu spomenuti i nerijetke susrete sa grupama učenika iz škola koje posjećuju
Grožnjan, grupama umirovljenika, svećenika, turističkih djelatnika, novinara , te
sudjelovanje u radio i TV emisijama.
I na kraju sudjelovanje u radu Općinskog vijeća i raznih radnih tijela Općinske
uprave.
OPĆINSKI NAČELNIK
Claudio Stocovaz, prof.

