
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 23. prosinca 2020. 

godine u Domu mladih u Kanfanaru. 

Započeto: 18,00 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Sebastijan Marić, Karla Sošić, Karin Matuhanca, 

Arian Marić, Patricia Šen, Suzana Aflić,  Edi Burić, Ivica Pokrajac, Rino Čekić, Dean Rabar 

Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman – načelnik, Zoran Černja – zamjenik načelnika, 

Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.  

Predsjedavajući pozdravlja nazočne, otvara 32. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 11 vijećnika. 

Utvrđuje da se mogu donositi valjane odluke po svim pitanjima koja su na dnevnom 

redu. 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,  
2. Odluka o privremenom financiranju Općine Kanfanar za 2021. godinu, 

3. Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke 

sezone, 

4. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti usluga 

pročišćavanja otpadnih voda na području općine Kanfanar, 

5. Operativni i financijski Plan Limske drage d.o.o. Kanfanar za 2021. godinu, 

6. Odluka o prihvaćanju produljenja Strategije razvoja Općine Kanfanar za razdoblje 

2015. – 2020. godine do 31. prosinca 2021. godine, 

7. Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar, 

8. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi, 

9. Razno. 

 

 

Primjedbi po dnevnom redu nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar u proteklom razdoblju: 

- Dovršeni su u potpunosti radovi na izgradnji sanitarne odvodnje u Maružinima, u 

potpunosti konstruirana vodoopskrbni i elektroopskrbni sustav, priprema za javnu 

rasvjetu, u potpunosti obnovljene prometnice kroz naselje Mružini, 

- Uskoro će biti završeni radovi na rekonstrukciji i modernizaciji javne rasvjete u 

naseljima Kanfanar, Burići, Marići, Maružini, Barat, Brajkovići, Putini i Šorići 

- Uređena su tri fitnes parka i to u naseljima Kanfanar, Marići i Sošići, 

- Danas su završeni radovi na uređenju groblja Brajkovići, uređena staza na ulazu u 

groblje, 

- Načelnik je naveo i nekoliko uobičajenih aktivnosti: 

- Uspješno priveden kraju Dvigrad Festival, 



- Uspješno održan Dječji tjedan – općina je organizirala posjet Jami Baredine te 

adrenalinskom parku u Poreču, načelnik je posjetio DV Neven te prvi razred u OŠ 

Petra Studenca u Kanfanaru i Sošićima, 

- Održana online manifestacija mladog maslinovog – online putem obznanili rezultate, a 

plakete poslane poštom, 

- Dodijeljeno 5 novih studenskih stipendija i 1 učenička stipendija, 

- Dodjeljeni poklon bonovi i poklon paketi umirovljenicima, nezaposlenima te 

nosiocima socijalnih iskaznica u visini od 300,00 kuna za umirovljenike koji primaju 

mirovinu veću od 1.800,00 kuna, a za one koji primaju manju 350,00 kuna, 

- Dodijeljeni paketi najmlađima, 

- U proteklom razdoblju situacija s pandemijom koronavirusa bila je nepovoljna 

dolaskom studenata u svoja prebivališta međutim brzo su se zatvorili krugovi te je 

trenutno  situacija na području Općine Kanfanar jako povoljna,  

Predsjedavajući poziva na vijećnička pitanja ali pošto se nitko ne javlja za riječ prelazi se 

na slijedeću točku dnevnoga reda. 

Ad. 2. Odluka o privremenom financiranju Općine Kanfanar za 2021. godinu, 

Načelnik je obrazložio vijećnicima da se zbog velikih financijskih nepoznanica za 2021. 

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 2021. godinu 

 

Ad.3. 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 

21. 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.4. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti usluga 

pročišćavanja otpadnih voda na području općine Kanfanar, 

 



Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke kojom se poništava javni natječaj 

budući da do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda. 

Predlaže vijeću usvajanje Odluke u navedenom obliku. 

Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. 

 Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

ODLUKA 

o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti usluga pročišćavanja 

otpadnih voda na području općine Kanfanar 

Ad.5. Operativni i financijski Plan Limske drage d.o.o. Kanfanar za 2021. 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 2021. 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 

2021. godinu 

Ad.6. Odluka o prihvaćanju produljenja Strategije razvoja Općine Kanfanar za razdoblje 

2015. – 2020. godine do 31. prosinca 2021. godine, 

 

Načelnik je upoznao vijećnike da se sukladno s dopisom Ministarstva regionalnog 

razvoja i fonda EU (KLASA: 011-01/18-02/21, URBROJ: 538-04-1-1-1/68-20-51 od 

20.04.2020. godine ) produži važenje postojeće Strategije razvoja Općine Kanfanar do 

31.12.2021. godine. Predlaže usvajanje Odluke u navedenom obliku. 

Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. 

 Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

 



ODLUKA 

o prihvaćanju produljenja Strategije razvoja Općine Kanfanar za razdoblje 2015. – 

2020. godine do 31. prosinca 2021. godine 

Ad.7. Odluka o otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar 

 Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke te predlaže da se Odluka donese u 

navedenom obliku. 

Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. 

 Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

ODLUKA 

O otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar 

 

Ad.8. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke te predlaže da se Odluka donese u 

navedenom obliku. 

Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, ali budući da se nitko ne javlja za 

riječ pristupa se glasovanju. 

 Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

ODLUKA 

O ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi 

Ad.9. Razno. 

 Načelnik se obratio vijećnicima prigodnim riječima na kraju tekuće godine. Zahvalio 

je vijećnicima i vijećnicama na suradnji i što se uspjelo realizirati važne projekte I obveze 

prema građanima. Zaželio je svima prisutnima, obiteljima blagoslovljen Božić , te puno 

duhovnog napretka, puno sreće i zdravlja u Novoj godini. Pripremio je prigodne poklone. 

 Predsjedavajući se pridružuje riječima načelnika. Svim vijećnicima I vijećnicama želi 

čestit Božići Novu godinu. 

Sjednica završava u 19,00 sati. 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt        Marko Jelenić 



 


