ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj
održane 25. listopada 2007. godine u Oprtlju sa početkom u 19,00 sati
Nazočno: 10 vijećnika
Odsutno: 1 vijećnik (Silvio Visintin)
Predsjednik pozdravlja sve nazočne, otvara sjednicu i predlaže slijedeći
DNEVNI RED:
1. Verifikacija Zapisnika sa 15. Sjednice i izvješće o aktivnostima iz proteklog
razdoblja;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga Plana Proračuna Općine Oprtalj za 2008. godinu (prvo
čitanje);
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i financijske
izvještaje Općine Oprtalj za 2006. godinu;
5. Informacija o realizaciji Proračuna Općine Oprtalj za razdoblje 1.01. – 30.09.2007.
godine;
6. Razno.
Predsjednik je nadopunio dnevni red točkom 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o
imenovanju Povjerenstva za popis birača. Nakon toga je dao dnevni red na usvajanje koji je
usvojen u predloženom obliku.
Ad.1.)
Načelnik je informirao vijećnike o obavljenim aktivnostima:
- završeni su radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta, osim ceste za Čabarnicu (radi
izgradnje trafostanice) i ceste za Sv. Silvestar (radi izgradnje vodovodnog ogranka
Krajići – Balini)
- uređene su javne površine u Livadama,
- dovršene su prostorije u Općinskoj zgradi
- u tijeku su radovi na kanalizaciji u Oprtlju. Radovi su procijenjeni na 3.300.000,00
kuna.U sufinanciranju sudjeluju Hrvatske vode sa 820.000,00 kuna i Istarska županija
sa 400.00,00 kuna.
- uređuje se cesta iz Zrenja prema Klunima. Uređenje ceste nije Općinska investicija.
- pripremljena je podloga za pripremu Izmjena i dopuna Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem.
Nakon izvješća slijedila su pitanja vijećnika na zapisnike Poglavarstva:
Vlasta Janković: U kojoj je fazi uređenje imovinsko – pravnih odnosa u poslovnoj zoni
Gradinje?
Načelnik je odgovorio kako je obavljen razgovor sa svim vlasnicima zemljišta, međutim
problem je u tome što nisu svi zainteresirani za prodaju pa je teško definirati područje
poslovne zone.
Vlasta Janković upozorava na opasnost na jednom dijelu starog toka rijeke Mirne (kod
mosta) zbog strmine i visokog vodostaja.
Načelnik je odgovorio da će se Hrvatskim vodama poslati zaključak Vijeća kao upozorenje na
opasnost blizine riječnog toka i strmine kako bi mogli poduzeti mjere da se spriječi nesretan
slučaj.
Stelio Gardina zatražio popis svih prispjelih ponuda na natječaj za prodaju nekretnina.

Načelnik je odgovorio kako će se vijećnicima poslati zapisnik Povjerenstava o javnom
otvaranju ponuda sa natječaja za prodaju nekretnina.
Ivica Kalčić upozorava na nekontrolirano odlaganje smeća uz samu cestu ispod naselja
Princip brijeg.
Načelnik je odgovorio kako Općina snosi troškove zbrinjavanja tog otpada i kako je potrebno
odrediti novu lokaciju za odlaganje smeća.
Ivica Kalčić napominje kako su iz Hrvatskih šuma postavili rampu koja sprječava prolaz kroz
šumu gdje se nalazi i privatno zemljište.
Načelnik je odgovorio kako će se od Hrvatskih šuma zatražiti da objasne razlog postavljanja
rampe.
Ivan Štokovac je u funkciji predsjednika DVD Oprtalj zatražio od Općine da se DVD – u
doznači dio planiranih sredstava zbog potrebe izgradnje nadstrešnice za vatrogasno vozilo.
Načelnik je odgovorio da će se DVD – u doznačiti iznos planiranih sredstava.
Vlasta Janković: U kojoj je fazi popisivanje nekretnina u općinskom vlasništvu?
Načelnik je odgovorio kako je popisivanje gotovo i kako će se namjena nekretnina odrediti na
jednoj od slijedećih sjednica Općinskog vijeća.

Ad.3.)
Načelnik je izvijestio da je mišljenje Poglavarstva da se u 2008. godini nastavljaju radovi na
izgradnji kanalizacijskih sustava, uređivanju javnih površina i na modernizaciji cesta.
Nakon kratke rasprave načelnik je predložio vijećnicima da pripreme prijedloge za izradu
Proračuna za 2008. godinu i da će se na slijedećoj sjednici donijeti konačna Odluka o Planu
Proračuna za 2008. godinu.
Ad.4.)
Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Oprtalj za 2006.
godinu jednoglasno je prihvaćeno.
Ad.5.)
Informacija o realizaciji Proračuna Općine Oprtalj za razdoblje 1.01. – 30.09.2007. godine
jednoglasno je prihvaćena.
Ad.6.)
Načelnik je informirao vijećnike sa projektom koji će omogućiti bolji pregled stanja na
području Općine Oprtalj. Radi se o popisu stanovništva po naseljima, spolu, obrazovnoj
strukturi i dr. Na taj će se način dobiti potpuna slika stanja stanovništva na području Općine
Oprtalj. Načelnik je predložio da se radi uštede vremena svaki vijećnik uključi u projekt i
obavi popis na svom području.
Ad.7.)
Načelnik je predložio da se u Povjerenstvo za popis birača imenuju Stelija Šavron, Marisela
Štokovac i Dorjana Šorgo.
Prijedlog za imenovanje članova Povjerenstva za popis birača jednoglasno je prihvaćen.

Zaključeno u 20,30 sati.
Zapisnik sastavila:
Marisela Štokovac

