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REPUBLIKA HRVATSKA  

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA FAŽANA 

Općinsko vijeće 

Klasa: 021-05/11-01/5 

Urbroj: 2168/08-03/00-11-2 

Fažana, 16.06.2011. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K  

sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana, održane dana 

 16. lipnja 2011. godine, s početkom u 18,00 sati. 

 

 

 

Prisutni vijećnici: Nikša Ristić, Jagoda Devescovi, Timotej Pejin, Ivan Marčeta, Gracijela 

Bilić, Marino Piljan, Mirko Novak, Damjan Milekić, Mario Predan, Mitar Gavočanov i  

Marinko Gazić. 

Ostali: Načelnica Ada Damjanac, Radomir Korać, zamjenik Načelnice Općine Faţana, 

sluţbenici Jedinstvenog upravnog odjela, te predstavnici javnih medija, zamjenik ţupana 

Istarske ţupanije, Načelnik Općine Ţminj, Načelnik Općine Višnjan, zamjenik Načelnika 

Općine Kumrovec, ostali gosti i graĎani. 

 

Zapisničar: Margareta Stipančić 

 

Predsjednik vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjednik) pozdravio je prisutne te utvrdio da su 

prisutni svi vijećnici, osim Dušanke Šuran i Lorene Ţunić.   

 

Predsjednik vijeća  upoznao je prisutne da je na dnevnom redu sjednice dvije točke, i to 

pozdravna riječ s osvrtom na rezultate u prethodnom razdoblju, povodom 10. godišnjice 

osnutka Općine Faţana, te dodjela javnih priznanja Općine Faţana u 2011. godini.  

 

Zamolio je Načelnicu da se ukratko osvrne na proteklu godinu rada Općine Faţana. 

Načelnica je istaknula kako je ovo posebna obljetnica jer se slavi 10 godina osnutka Općine 

Faţana. Osvrnula se na dane kada je grupa graĎana pokrenula inicijativu za odvajanjem od 

Općine Vodnjan. To se i dogodilo u prosincu 2000. godine izglasavanjem u Saboru, a na 

današnji dan 2001. godine konstituirano je općinsko vijeće i taj dan se slavi kao Dan Općine 

Faţana. 

„U proteklih 10 godina Općina je doţivjela procvat kako na gospodarsko komunalnom planu 

tako i na planu, kulture, sporta  i svih djelovanja u jednoj lokalnoj samoupravi. U proteklom 

ratdoblju Općina se od prijašnjeg proizvoĎačkog mjesta - tvornice likera, tvornice 

laboratorijskog stakla orijentirala na turizam. Dobrim pripremama turističke sezone i 

izvrsnom gastro ponudom  i stalnim kulturnim dogaĎanjima Općina postaje malo turističko 

središte. 

Velika očekivanja imamo od Projekta Brijuni Rivijera koji je aktualan već deset godina, te se 

nadamo da će se time Općina Faţana napokon svrstati u top turističku destinaciju.  
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U proteklih 1 godinu dana od proteklog Dana Općine Općina se polako konsolidirala.  U ovo 

teško recesijsko  vrijeme kada nema investitora i kada nema punjenja proračuna sredstvima 

prodaje zemljišta nije se mogao u potpunosti izvršiti program gradnje, jer je on vezan za 

prodaju zemljišta. 

Sa manjim sredstvima uspjelo se urediti kapitalni dio šetnice uzduţ  BiVilagea,  urediti 

parkiralište, kilometarske plaţe. urediti  nerazvrstane ceste, nogometno igralište,  postaviti 

rasvjetu na Šuridi, Badelu u  šetnici. 

Na komunalnom gospodarstvu očekuje nas u 9. mjesecu radovi na izgradnji oborinske 

odvodnje u naselju Valbandon, izgradnja Ceste 1, dovršenje starogradske jezgre, izgradnja 

multimedijskog centra Plompa, i dovršetak nogometnog igrališta Valbandon. 

Moramo se prisjetiti i velike  elementarne nepogode koja je zadesila Općinu Faţana 2010. 

godine kada  pričinjena ogromna šteta od cca 17 miliona kuna. Uspjeli smo sanirati nastalu 

štetu sa cca 4 miliona kuna koju smo dobili od Drţave i Ţupanije. Moramo istaknuti da je taj 

iznos naknade štete bio najveći u Ţupaniji. To nam je bio i glavni razlog da se akcent da na  

oborinske odvodnje. I to je prioritet kako u naselju Valbandon tako u naselju Faţana. 

Problematiku sa Pulaprometom smo rješavali duţe vremena i napokon je postignut dogovor 

na obostrano zadovoljstvo tako da se od današnjeg dana će sve linije biti u funkciji. 

Riješen je i problem sa Bi Villageom i uspjela se postići veća  zakupnina i moţemo reći da su 

sjekire su napokon zakopane i nadamo se sada boljoj i uspješnijoj poslovnoj suradnji. 

Isto tako dogovoreno je sa Liberty vlasnicima Badela i tvornice stakla da se prostori  očiste, 

ruševine skinu i odvezu i da se počne sa izgradnjom uz planove koje će vijeće razmatrati i 

donositi. 

 

 Nadamo se rješenju velikog broja imovinskih  pitanja koji su bili stalni kamen spoticanja uz 

velik broj sudskih sporova u proteklih godinu dana i vjerujemo da ćemo i to riješiti. 

 

Ono čime se ponosimo je socijalni program i socijalna osjetljivost prema svim potrebitim 

graĎanima Općine Faţana, za što izdvajamo 1 milion kuna iz Proračuna. 

Kao u svakoj Općini i kod nas postoje problemi koje nastojimo rješavati, jedan takav problem 

je bilo i naše dobrovoljno vatrogasno društvo koje nije ispunilo svoju zadaću pa je na 

inicijativu Općine i osnovano početkom ovog mjeseca novo dobrovoljno vatrogasni društvo 

Općine Faţana. 

 

Intenzivno se radi i na rješavanju problema prihvata djece u dječji vrtić i jaslice i u tom dijelu 

suraĎujemo s talijanskom unijom kako bi se izgradio odnosno dogradio vrtić čime bi sva 

djeca na našem području bila obuhvaćena vrtićem. 

 

Sve ukupno gledajući moramo biti zadovoljni da Općina ima osnova da  postoji i nema 

bojazni da  se ona moţe ugasiti.  

Naime veliki broj Općina koje se ne mogu samostalno financirati u idućoj godini doţivjeti će  

gašenje. Sigurni smo da se nama to neće desiti. Ujedinjenim snagama postavljene ciljeve 

ćemo kao i do sada uspješno ostvarivati. 

 

Čestitam svim vijećnicima i graĎanima Općine Faţana Dan Općine.“ 

 

U nastavku sjednice predsjednik je izvijestio da ni ove godine nije zaprimljen nijedan 

prijedlog za dodjelu javnih priznanja sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Faţana pa 

je Načelnica, sukladno ovlaštenju iz članka 20. citirane Odluke, donijela Odluku o dodjeli 

zahvalnice, koja se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, za 

uspješnu suradnju, te za doprinos razvoju i promicanje  ugleda Općine Faţana.  
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Pozvao je Načelnicu da uruči zahvalnice. Načelnica je uručila zahvalnice: Nikoli Đurkić 

(posmrtno), NK „Mladost“ Faţana, Ribolovnom društvu „Amfora“ Faţana, Društvu Naša 

djeca Faţana, „Agroudruzi“ Faţana. Svim laureatima čestitali su Načelnica i predsjednik. 

 

Kako je sjednica dovršena nakon uručenja priznanja,  predsjednik je zaključio sjednicu i 

pozvao sve prisutne na druţenje uz prigodni domjenak. 

 

 

 

 

Završeno u  19,00 sati 

Zapisničar: 

Stipančić Margareta 


