
    IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar održane dana 25. svibnja 2022. 

godine u Domu mladih u Kanfanaru. 

Započeto: 19,00 sati 

Zapisničar: Rozana Trošt 

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

Sošić, Sebastijan Marić, Diego Antončić 

Odsutni: Ivica Pokrajac, Suzana Aflić  – opravdali se 

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

Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o.  

Predsjedavajuća pozdravlja nazočne, otvara 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Kanfanar, konstatira da je na sjednici nazočno 7 vijećnika. 

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

redu. 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije, 

3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

Općine Kanfanar, 

4. Odluka o dodjeli javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 

Kanfanar, 

5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Općine Kanfanar, 

6. Odluka o prihvaćanju ponude za kupoprodaju nekretnina, 

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

8. Razno. 

 

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

 

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar, 

Primjedbi nema pa se zapisnik „jednoglasno“ usvaja. 

Ad. 2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije, 

 

Načelnik je podnio izvješće o radu u proteklom razdoblju: 

 

- Dovršeni su radovi na asfaltiranju cesta u naselju Sošići, te odrađeni manji zahvati u 

naseljima Žuntići, Putini, Brajkovići  

- Ugovorena je i postavljena horizontalna i vertikalna signalizacija u Putini, Marići, 

Burići , itd. te su postavljene cijevi za prometnu signalizaciju, 

- Napreduju i radovi na uređenju rukometnog igrališta, postavljena sportska podloga i 

ograda, 

- Podijeljeni su bonovi povodom uskrsnih blagdana umirovljenicima i nezaposlenima  

- Organizirano je nordijsko hodanje  

- Odrađene su uskršnje radionice na kojima su izraženi ukrasi kojim se ukrašavao 

Kanfanar povodom uskrsnih blagdana 

- Održana su dva kruga individualnih konzultacija s konzultantima za EU projekte,  



- Sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije dogovorena su nutricionistička 

savjetovanja koja će biti jednom mjesečno – odrađen je prvi termin te je bilo puno 

zainteresiranih, 

- Punionica za električne automobile otvorena je prije dva dana u Okretima, 

- Gotovo je javno nadmetanje za izgradnju rotora u Okretima, očekuje se realizacija do 

kraja godine ili početkom slijedeće, 

- Realiziran je ugovor o postavljanju dječjih igrališta, 

- Uređuju se putevi po cijelom području Općine, 

- Sutra će biti gotova građevinska dozvola za nadogradnju dječjeg vrtića u Kanfanaru, 

- Općina se prijavila na natječaj za dobivanje bespovratnih sredstva za nadogradnju 

dječjeg vrtića 

 

Vijećnička pitanja 

 

Diego Antončić  zahvaljuje Načelniku i predsjednici Vijeća, čestita na uspješnim projektima, 

novim programima te realizaciji istih. 

Postavio je niz pitanja: 

1. Na koji način će se zaštiti ormarić od reflektora na rukometnom igralištu? 

2. Osvrt o stanju kamenoloma na području Općine? Posebno u Červarima? Kakva je 

situacija s mještanima? Kakav će biti rad kamenoloma u ljetnim mjesecima? 

3. Da li će se realizirati projekt renoviranja ambulante u Kanfanaru koji je predviđen 

Proračunom za 2022. godinu? 

4. Prostor za udruge – osvrt? 

5. Nadolazeća pučka fešta Jakovlja – osvrt? 

6. Koje su aktivnosti planirane za 30. svibnja – Dan Državnosti? 

Predsjedavajuća je upozorila vijećnika Diega Antončića da sukladno Poslovniku Općinskog 

vijeća Općine Kanfanar ima pravo postaviti dva pitanja i jedan prijedlog u ovoj točci 

vijećnička pitanja. 

Načelnik je odgovorio vijećniku na sva postavljena pitanja : 

1. Načelnik – nažalost, ormarići se razbijaju na više javnih mjesta, te zato smatra da nije 

u redu da je dostupan svima. 

2. Što se tiče kamenoloma u Općini situacija je kao i sa ostalim gospodarskim 

djelatnostima u Općini. Kamenolomi u ljetnim mjesecima rade kao i inače jer to ne 

spada u građevinske radove. Sa kamenolomom u Červarima riječ je o osobnom 

sukobu pojedinca sa tvrtkom oko imovinsko pravnih odnosa. Moj stav je da se štiti 

stanovnike Općine Kanfanar, a isto tako i da se štite gospodarske djelatnosti u Općini 

Kanfanar. 

3. Renoviranje ambulante u Kanfanaru je projekt predviđen Proračunom u 2022. godini 

te će biti ostvaren kao i ostali projekti. U dogovoru je s liječnikom u Kanfanaru. 

4. Jakovlja 2022. – pripreme su u tijeku, u punom obliku, a dan ranije će biti Fužijada. 

5. Dan državnosti biti je obilježen polaganje cvijeća i paljenjem svijeća. 



6. Prostor za udruge – neopisivo je važno riješiti  prostor Općine, te paralelno s tim biti 

će rješavan prostor za udruge. 

Ad. 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Kanfanar, 

 

Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke koja se usklađuje s novim zakonom koja je 

već bila u prvom čitanju na Općinskom vijeću pa se vratila na doradu. U tom postupku 

pronašla su se prihvatljiva rješenja za građane, sa prihvatljivim cijenama komunalnih usluga. 

Grad Rovinj također danas donaša navedenu Odluku. Predlaže vijeću prihvaćanje Odluke u 

navedenom obliku. 

Predsjedavajuća poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. Glasovanjem se 

„jednoglasno“ donosi  

ODLUKA 

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 

Kanfanar 

Ad. 4. Odluka o dodjeli javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 

Kanfanar, 

 

 Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke kojom se dodjeljuje sakupljanje komunalnog 

otpada Komunalnom servisu d.o.o. Rovinj. 

 Predsjedavajuća poziva na raspravu ali se nitko ne javlja za riječ. Glasovanjem se 

„jednoglasno“ donosi  

ODLUKA 

    o dodjeli javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kanfanar 

 

Ad. 5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Općine Kanfanar 

 

 Načelnik je detaljno obrazložio prijedlog Odluke, kojom se određuju pravne osobe od 

interesa za sustav civilne zaštite na području općine, a riječ je o pravnim osobama koje su dio 

operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Takve pravne osobe za područje Općine Kanfanar 

su: Limska draga d.o.o., Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Kamen d.d. Pazin, Eko servis Matić, 

Obrt Eni-Mar.  

 Predsjedavajuća je pozvala na raspravu, no kako se nitko nije javio na riječ, pristupilo 

se glasovanju. Glasovanjem se jednoglasno donosi 

 

ODLUKA 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Kanfanar 

 

 



Ad. 6. Odluka o prihvaćanju ponude za kupoprodaju nekretnina 

  

 Predsjedavajuća daje riječ pročelniku da obrazloži sadržaj odluka. Pročelnik upoznaje 

vijećnike da je na natječaj za kupoprodaju nekretnina pristiglo ukupno pet prijava, od kojih je 

jedna nepravovaljana, a ostale su pravovaljane. Vijećnicima je obrazložio pristigle ponude te 

koje su najpovoljnije.  Nakon izlaganja pročelnika, predsjedavajuća poziva na raspravu.  

U raspravi su sudjelovali Diego Antončić i Načelnik. Pristupa se glasovanju te se 

„jednoglasno“ donosi  

ODLUKA 

o prihvaćanju ponude za kupoprodaju nekretnina 

 

Ad. 7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj upotrebi 

 Predsjedavajuća poziva pročelnika da obrazloži Odluku. Pročelnik upoznaje vijećnike s 

prijedlogom Odluke, koja se odnosi na česticu u Korenićima. Predlaže vijeću usvajanje Odluke. 

Predsjedavajuća otvara raspravu, a kako se nitko ne javlja za riječ, pristupa se glasovanju. 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

 

ODLUKA 

o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj upotrebi 

 

Ad. 8. Razno 

 Predsjedavajuća poziva na raspravu pod „Razno“. Načelnik predlaže da vijećnici 

glasuju o razrješenju Dalibora Bastijančića kao direktora poduzeća Kanfanar odvodnja d.o.o. 

te imenovanju Emanuela Červara kao novog direktora tog poduzeća. Naime, s obzirom da 

odredbe novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa, dosadašnji direktor Kanfanar odvodnje 

d.o.o. Dalibor Bastijančić ne smije nastaviti obavljati tu funkciju kako je već direktor drugog 

poduzeća, te se vijeću predlaže donošenje odluke o njegovu razrješenju. Kako se nitko nije 

javio za raspravu, pristupa se glasovanju, a glasovanjem se „jednoglasno“ donosi 

ODLUKA 

o razrješenju dužnosti člana uprave Kanfanar odvodnje d.o.o. 

 

Načelnik predlaže da se novim direktorom Kanfanar odvodnje d.o.o. imenuje Emanuel 

Červar. Predsjedavajuća otvara raspravu, no nitko se ne javlja za riječ te se pristupa glasovanju. 

Glasovanjem se „jednoglasno“ donosi  



ODLUKA 

o imenovanju člana uprave trgovačkog društva Kanfanar odvodnja d.o.o. 

 

 Predsjedavajuća poziva vijećnike da se jave za riječ ako ima još nekih pitanja. Vijećnik 

Diego Antončić rekao je kako ga zabrinjava rast cijena energenata te je Načelnika pitao koja je 

njegova vizija za razvoj kamenoloma u općini.  

 Načelnik je odgovorio kako općina ne utječe na rast cijene energenata, no to će svakako 

predstavljati izazov i općini u budućem razdoblju. Za kamenolom je odgovorio kako je riječ o 

privatnim investicijama te njegov osobni stav na to ne može utjecati, no smatra kako je ta 

djelatnost izrazito važna za ovu općinu. Na području općine nalaze se tri koncesionara za 

obavljanje te djelatnosti, a odnosi s općinom su vrlo dobri i korektni.  

 Vijećnik Mihael Sošić rekao je kako bi trebalo naći bolje rješenje za regulaciju prometa 

u Sošićima. Načelnik se složio te naveo i druge projekte koji se odnose na povećanje sigurnosti 

u prometu, a na kojima općina radi.  

 

Ostalih pitanja pod „Razno“ nije bilo.  

Predsjedavajuća zaključuje sjednicu te je sjednica završena u 20:00 sati. 

 

Zapisničar:        Predsjednica Općinskog vijeća: 

Rozana Trošt        Ivana Maružin 

 

 

 


