IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 16. prosinca 2019.
godine u prostorijama Općine Kanfanar.
Započeto: 18,00 sati
Zapisničar: Rozana Trošt
Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Rino Čekić, Dean Rabar, Karla Sošić, Karin
Matuhanca, Arian Marić, Patricia Šen, Ivica Pokrajac, Suzana Aflić, Edi Burić.
Odsutni: Sebastijan Marić
Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman – načelnik, Zoran Černja – zamjenik načelnika,
Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.
Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 10 vijećnika.
Utvrđuje da se mogu donositi valjane odluke po svim pitanjima koja su na dnevnom
redu.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Odluka o privremenom financiranju Općine Kanfanar za 2020. godinu,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Kanfanar,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Kanfanar,
Operativni i financijski plan komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za
2020. godinu,
Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke
sezone,
Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim
cestama na području Općine Kanfanar,
Razno.

Primjedbi na dnevni red nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja.
Načelnik je podnio izvješće o radu u proteklom razdoblju:
-

komunalni radovi – radovi u Maružinima su pri kraju, još je ostalo asfaltiranje, za ovu
investiciju od Hrvatskih voda očekuje se 300.000,00 kuna na rebalansu,
obnovljena fasada kapelice u Kanfanaru,
rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima Općine Kanfanar u skladu s Programom,
postavljena turistička signalizacija na glavnim prometnim pravcima na području
Općine Kanfanar, investicija vrijedna 70.000,00 kuna,
u potpunosti dovršen natječaj za dodjelu stipendija, dodijeljeno 5 studenskih i 1
učenička stipendija,
održana 4. smotra mladog maslinovog ulja Kanfanarštine,

-

održana radionica za djecu u Domu mladih,
slijedi niz manifestacija: božićni sajam, tradicionalni badnjak, koncert Gustafa i
božićni koncert u crkvi Sv. Silvestra,
podijeliti će se umirovljenicima i nezaposlenima poklon bonovi i poklon paketi.

Vijećnička pitanja
Patricia Šen predložila je uređenje zapuštenog privatnog prostora iza ljekarne u Kanfanaru.
Načelnik zadužuje pročelnika i direktora Limske drage d.o.o. da zajedno s komunalnim
redarom riješe problem uređenja navedenog prostora.
Ad.2. Odluka o privremenom financiranju Općine Kanfanar za 2020. godinu,
Načelnik je obrazložio vijećnicima da se zbog velikih financijskih nepoznanica za 2019.
godinu odlučilo predložiti ovakvu Odluku, pa predlaže Vijeću donašanje Odluke u navedenom
obliku.
Predsjedavajući poziva na raspravu ali nitko se ne javlja za riječ pa se pristupa glasovanju.
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o privremenom financiranju Općine Kanfanar za 2020. godinu

Ad.3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Kanfanar,
Načelnik predlaže vijećnicima da se ovom Odlukom prirez poreza na dohodak smanji sa 5%
na 3% . Predlaže vijećnicima donašanje odluke u navedenom obliku.

Predsjedavajući poziva na raspravu ali nitko se ne javlja za riječ pa se pristupa glasovanju.
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Kanfanar

Ad.4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Kanfanar,
Načelnik je dao riječ pročelniku za obrazloženje Odluke. Pročelnik je obrazložio da se ovom
Odlukom uvodi spremnik od 60 litara te da se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada razvrstavaju u dvije skupine: korisnika
kućanstvo i korisnika koji nije kućanstvo.

Predsjedavajući poziva na raspravu ali nitko se ne javlja za riječ pa se pristupa glasovanju.
Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Kanfanar

Ad. 5. Operativni i financijski plan komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za
2020. godinu,
Načelnik je dao uvodnu riječ te upoznao vijećnike da je Plan usvojen na sjednici
Nadzornog odbora Limske drage. Načelnik podržava Plan te daje riječ direktoru Limske
drage.
Direktor Limske drage d.o.o. Dalibor Bastijančić detaljno je upoznao vijećnike sa
Planom komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. za 2020. godinu. Nakon iznjetog
predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se
glasovanju.
Glasovanjem se “jednoglasno” donosi
Operativni i financijski Plan komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za
2020. godinu
Ad.6. Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke
sezone,
Načelnik predlaže da se zabrane građevinski radovi u vrijeme turističke sezone i to od
22. lipnja do 13. rujna 2020. godine. Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali
budući da se nitko ne javlja za riječ pristupa se glasovanju.
Glasovanjem se “jednoglasno” donosi
ODLUKA
o zabrani i ograničavanju građevinskih radova u vrijeme turističke sezone
Ad. 7. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim
cestama na području Općine Kanfanar,
Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke, radi se o nerazvrstanoj cesti u naselju Pilkovići .
Predlaže Vijeću da se prihvati Odluka u navedenom obliku. Predsjedavajući poziva na
raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi
ODLUKA
o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na
području Općine Kanfanar
Sjednica završava u 18,45 sati.
Zapisničar:
Rozana Trošt

Predsjednik Općinskog vijeća:
Marko Jelenić

