
    IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 21. prosinca 2021. 

godine u Domu mladih u Kanfanaru. 

Započeto: 18,30 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

Nazočni vijećnici: Marko Jelenić, Eni Rabar, Karin Matuhanca, Ivana Maružin, Suzana 

Aflić, Diego Antončić, Mihael Sošić, Sebastijan Marić 

Odsutni: Ivica Pokrajac – opravdao se 

Sjednici prisustvuju: Sandro Jurman – načelnik, Emanuel Červar – pročelnik, Dalibor 

Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.  

Predsjedavajuća pozdravlja nazočne, otvara 06. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 8 vijećnika. 

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

redu. 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije, 

3. Odluka o privremenom financiranju Općine Kanfanar za 2022. godinu, 

4. Operativni i financijski Plan Limske drage d.o.o. Kanfanar za 2022. godinu, 

5. Operativni i financijski Plan Kanfanar odvodnje d.o.o. Kanfanar za 2022. godinu, 

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

sezone, 

7. Razno. 

 

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

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

Primjedbi nema pa se isti „jednoglasno“ usvaja. 

Ad.2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije, 

Načelnik je podnio Izvješće o radu u proteklom razdoblju: 

- Dovršeni infrastrukturni radovi na Trgu Marka Zeljka u Kanfanaru, te je asfaltiran dio 

poprečne ulice, 

- U tijeku su infrastrukturni radovi u naselju Sošići, rekonstruirat će se vodoopskrbni 

sustav a paralelno će se raditi i elektroopskrbnu mrežu te asfalt, 

- Nedavno je održan radni sastanak sa predstavnicima Hrvatskih cesta na kojem se 

razgovaralo o projektima na području Općine: rotor u Okreti na izlazu iz čvora Y ide u 

javnu nabavu te će biti realiziran u 2022. godini, također se projektira proširenje ceste 

D 75 – cesta kroz Limski kanal te uskoro se kreće s ishodovanjem potrebitih dozvola 

- Za Poslovnu zonu Okreti izrađeno je idejno rješenje , prikupljeni su posebni uvjeti te 

će se predati zahtjev za ishodovanje lokacijske dozvole, 

- Općina je donijela Odluku o privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova na 

području Općine Kanfanar, 

- Dodijeljeni su bonovi i pokloni umirovljenicima, nezaposlenima sa Zavoda za 

zapošljavanje, te korisnicima socijalne iskaznice 



- Održano je ocjenjivanje kvalitete maslinovog ulja i nagrađeni su najuspješniji 

maslinari, 

- Predstavljen je prvi autentični suvenir Dvigrada „Dvegrajka“, 

- Općina je nagrađena nagradom Simply the best za park istarskog vola kao jedan od 

najboljih projekata u turizmu 

Diego Antončić pitao je načelnika da li može dati osvrt na radni sastanak koji održan u 

Zagrebu na temu financiranje projekata nadogradnje škole i vrtića te je dao komentar da bi 

bilo dobro u Kanfanarskom listu više naznačiti  da je novi sastav općinskog vijeća najmlađi 

do sada. 

Načelnik je odgovorio da je zajedno sa zastupnikom Klimanom i Hrebakom posjetio 

Ministarstvo obrazovanja te predstavio projekte Općine Kanfanar: nadogradnju vrtića i škole. 

Državni tajnik obrazovanja Stipe Mamić najavio je daljnje komuniciranje s Općinom vezano 

za projekte nadogradnje škole i vrtića. 

Suzana Aflić ukazala je na problem divljih svinja koje dolaze u naselja Kontrade i rade štetu 

te je pitala da li je Općina upoznata s tim problemom te da li općina komunicira s Lovačkim 

društvom o tom problemu? 

Načelnik je odgovorio da je upoznat s time te će razgovarati s Lovačkim društvom o 

mogućem rješavanju problema. 

Ad. 3. Odluka o privremenom financiranju Općine Kanfanar za 2022. godinu, 

Načelnik je upoznao Vijeće da je zbog određenih nepoznanica i poslova koje se 

uspjelo odraditi u prosincu predložio Odluku o privremenom financiranju Općine Kanfanar za 

2022. godinu. Ovom Odlukom može se služiti do zadnjeg ožujka ,a najavljuje prijedlog 

Proračuna u veljači. 

Predsjedavajući otvara raspravu, ali pošto se nitko ne javlja za riječ pristupa se 

glasovanju. Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi  

ODLUKA 

O privremenom financiranju Općine Kanfanar za 2022. godinu 

 

Ad.4. Operativni i financijski Plan Limske drage d.o.o. Kanfanar za 2022. 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 2022. godinu. 

 Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, u raspravi sudjeluju Mihael 

Sošić, Diego Antončić, Dalibor Bastijančić te Načelnik. 



 Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

Operativni i financijski Plan komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za 

2022. godinu 

Ad.5. Operativni i financijski Plan Kanfanar odvodnje d.o.o. Kanfanar za 2022. godinu, 

Načelnik je dao uvodnu riječ te upoznao vijećnike da podržava operativni i financijski 

Plan te daje riječ direktoru Kanfanar odvodnje. Direktor Kanfanar odvodnje d.o.o. Dalibor 

Bastijančić detaljno je upoznao vijećnike sa Planom komunalnog poduzeća Kanfanar 

odvodnje d.o.o. za 2022. godinu. 

 Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, u raspravi sudjeluju Diego 

Antončić, Dalibor Bastijančić te Načelnik. Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

Operativni i financijski Plan Kanfanar odvodnje d.o.o. Kanfanar za 2022. 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 

20. lipnja do 12. rujna 2022. godine.  

Nakon iznjetog predsjedavajući poziva na raspravu, u raspravi sudjeluju Mihael Sošić 

i Načelnik 

 Glasovanjem se “jednoglasno” donosi 

ODLUKA 

o zabrani i ograničavanju građevinskih radova u vrijeme turističke sezone 

Ad. 7. Razno 

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 



Sebastijan Marić u ime kluba HSLS – a zahvaljuje svima, Općinskoj upravi, TZO , Limskoj 

dragi na dosadašnjoj uspješnoj suradnji te želi svima sretne i uspješne božićno novogodišnje 

blagdane. 

Predsjednica se svima zahvaljuje na dosadašnjoj uspješnoj suradnji te se pridružuje čestitkama 

povodom božićnonovogodišnjih blagdana te poziva na uspješnu suradnju i u slijedećoj godini. 

Načelnik čestita vijećniku Diegu Antončiću na prinovi. Zahvaljuje se predsjednici Vijeća, 

vićnicima i vijećnicama na suradnji, svima želi čestiti I blagoslovljen Božić te zdravu I 

uspješnu godinu. Poziva na druženje u Pizeriju Mamma. 

Sjednica završava u 19,30 sati. 

Zapisničar:       Predsjednica Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt        Ivana Maružin 

 


