IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 28. ožujka 2019.
godine u prostorijama Općine Kanfanar.
Započeto: 19,00 sati
Zapisničar: Rozana Trošt
Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Rino Čekić, Karla Sošić, Karin
Matuhanca, Suzana Aflić, Ivica Pokrajac, Dean Rabar, Patricija Radetić.
Odsutni: Arian Marić, Mario Sošić - opravdani
Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman – načelnik, Zoran Černja – zamjenik načelnika,
Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.
Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 18. 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:
1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
2. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Kanfanar za 2018. godinu,
3. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Kanfanar za 2018. godinu,
4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2018.
godinu,
5. Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje srpanj – prosinac 2018.
godine,
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine
Kanfanar,
7. Odluka o prodaji nekretnina,
8. Razno.
Dnevni red je usvojen „jednoglasno“.
Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Načelnik je podnio izvješće o radu u proteklom razdoblju:
-

nije pretjerano zadovoljan s tempom radova na izgradnji kanalizacije u Maružinima,
no ipak očekuje se asfaltiranje glavne prometnice do početka turističke sezone,
slijedeći tjedan kreću radovi na sanaciji krova crkve u Baratu i sanacija krova na
kaželu u Sošićima,
u tijeku je prikupljanje ponude za asfaltiranje cesta i izgradnju nogostupa u Kanfanaru,
provedene aktivnosti i razgovori s upravom Hrvatskih cesta o radovima na izgradnji
rotora na čvoru y koji bi trebali započeti do kraja ove godine,
postoji mogućnost rekonstrukcije i proširenje DC 75 Brajkovići – Limski kanal –
razgovori u tijeku.

Vijećnička pitanja
Suzana Aflić postavila je pitanje o postavljanju nadzorne kamere za praćenje prometa u
naselju Putini.
Načelnik je odgovorio da nadzorne kamere još nisu montirane a biti će kroz 10-15 – tak dana.
Općina će na svojim službenim web stranicama staviti obavijest o postavljanju istih. Općina
je financirala priključak struje koje je bio uvjet MUP – a. Postavljene će biti na ulaz u naselje
Putini na stup javne rasvjete.
Ad.2. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Kanfanar za 2018. godinu
Načelnik je detaljno obrazložio Izvješće kojeg predlaže da se prihvati u predloženom
obliku. Predsjedavajući poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. Glasovanjem se
„jednoglasno“ donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Kanfanar u 2018. godini
Ad.3. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Kanfanar za 2018. godinu
Načelnik je detaljno obrazložio Izvješće kojeg predlaže da se prihvati u predloženom
obliku. Predsjedavajući poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. Glasovanjem se
„jednoglasno“ donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Kanfanar u 2018. godini
Ad. 4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2018. godinu,
Načelnik podržava Izvješće u navedenom obliku te daje riječ direktoru Limske drage
d.o.o. Kanfanar Daliboru Bastijančiću da detaljno obrazloži Izvješće. Nakon iznijetog
predsjedavajući poziva na raspravu. U raspravi sudjeluju Sebastijan Marić, Dalibor
Bastijančić i Načelnik. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za
2018. godini

Ad.5. Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje srpanj – prosinac 2018.
godine,
Načelnik je podnio Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje srpanj –
prosinac 2018. godine. Nakon iznijetog predsjedavajući otvara raspravu ali pošto se nitko ne
javlja za riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
Prihvaća se Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje srpanj – prosinac
2018. godinu
Ad.6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Kanfanar
Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke koja se odnosi na izmjenu članka 4.
Odluke o komunalnom doprinosu kojim se mijenja I zona: Industrijska zona Kanfanar, sve
poslovne zone u Općini Kanfanar definirane PPUO Kanfanar i koridori cesta izvan naselja.
Svi ostali dijelovi Odluke ostaju nepromijenjeni.
Nakon iznijetog 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 komunalnom doprinosu Općine Kanfanar
Ad. 7. Odluka o prodaji nekretnina,
Načelnik je upoznao vijećnike da će se poništiti natječaj za prodaju nekretnina zbog
toga jer se u katastru pri prijenosu katastarskih karata na digitalni katastarski plan dogodila
određena greška pa u dogovoru s ponuditeljem, kad katastar ispravi grešku raspisati će se novi
natječaj za tu česticu. Predlaže da se poništi natječaj za prodaju nekretnine.
Nakon iznijetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za
riječ pristupa se glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
poništava se javni natječaj za kupnju 150/170 dijela k.č. 1129
upisane u zk.ul. 14 u k.o. Kanfanar
Dnevni red je iscrpljen. Sjednica završava u 19,45 sati.
Zapisničar:
Rozana Trošt

Predsjednik Općinskog vijeća:
Marko Jelenić

