ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj
održane 17. travnja 2007. godine u Oprtlju sa početkom u 19,30 sati
Nazočno: 9 vijećnika
Odsutno: 2 vijećnika ( Silvio Visintin i Vlasta Janković )
Predsjednik pozdravlja sve nazočne, otvara sjednicu i predlaže slijedeći
DNEVNI RED:
1. Verifikacija Zapisnika sa 12. Sjednice i izvješće o aktivnostima iz prethodnog
razdoblja;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli općinskih nagrada (zahvalnice,
priznanja);
4. Informacija o Izvješću o izvršenju Proračuna Općine Oprtalj za razdoblje 1.01. –
31.03. 2007. godine ;
5. Razno.
Predsjednik je dao na usvajanje te je dnevni red jednoglasno usvojen u predloženom obliku.
Ad.1.)
Primjedbi nije bilo te je Zapisnik jednoglasno verificiran.
Načelnik je istaknuo najvažniju aktivnost sa sjednice Općinskog poglavarstva koja se odnosi
na natječaj za asfaltiranje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta. Natječaj je proveden te je kao
najpovoljnija ponuda prihvaćena ponuda poduzeća ZEBRA d.o.o. sa kojim će se sklopiti
ugovor o izvedbi radova. Radovi se planiraju dovršiti do prve polovice lipnja.
Ad. 2.)
Pitanja i prijedlozi vijećnika.
Valter Šavron: Da li Općina može utjecati na poštivanje radnog vremena buffeta „Volta“ u
Oprtlju?
Načelnik je odgovorio da prema Zakonu Općina propisuje radno vrijeme, ali je inspekcija ta
koja je nadležna za kontrolu i provođenje.
Poslije kratke rasprave odlučeno je da će se pismenim putem upozoriti vlasnike da se moraju
pridržavati radnog vremena jer će se u protivnom pozvati inspekcija.
Paolo Nežić je iznio želju mještana naselja Zrenj o izgradnji kapelice kod sela Orjak.
Načelnik je obrazložio kako najprije treba utvrditi da li je lokacija za izgradnju unutar granica
građevinskog područja a da bi se moglo započeti sa postupkom, treba najprije dostaviti
pismeni zahtjev.
Franko Krt je upozorio na kvar javne rasvjete na relaciji Istarske toplice – Gradinje.
Načelnik je izvijestio da je za održavanje javne rasvjete prihvaćena ponuda poduzeća Brolex
d.o.o. iz Buja koje će započeti sa popravcima javne rasvjete na cijelom području.
Ljerka Vižintin je upozorila na potrebu rekonstrukcije ceste u Gradinjama.
Načelnik je odgovorio kako je ta dionica ceste obuhvaćena planom modernizacije
nerazvrstanih cesta za ovu godinu.
Ivica Kalčić je zapitao da li može koristiti općinski pečat pri izradi zahvalnica koje bi
dodijelio jahačima. Načelnik je odgovorio da se općinski pečat koristi samo na službenim
dokumentima i da se u privatne svrhe ne može koristiti.

Predloženo mu je da napravi skicu zahvalnice te da zatraži suglasnost za korištenje općinskog
grba kao znak prepoznatljivosti Općine.
Stelio Gardina je ukazao na potrebu saniranja ceste iz Žnidarića prema Istarskim toplicama.
Načelnik je odgovorio kako se treba najprije utvrditi namjena i značaj te ceste i onda bi se na
temelju toga i išlo u realizaciju odnosno, da li bi se uređivala kao pješački put ili osposobila
za prometovanje motornim vozilima. Bilo bi potrebito i izvršiti uviđaj i izraditi troškovnik za
radove kako bi se mogla planirati sredstva.
Valter Šavron: Što je sa društvenim domom u Čepiću?
Načelnik je odgovorio da je za dom napravljena procjena od 2.500.000,00 kuna, te da će
Poglavarstvo napraviti prijedlog za prodaju tog objekta.
Ivan Štokovac je ukazao na potrebu pritiska na Županijsku upravu za ceste radi asfaltiranja
lokalne ceste iz Novaka prema Markovićima.
Načelnik je izvijestio da je razgovarao sa direktorom Županijske uprave za ceste koji kaže da
u 2007. godini nema izgleda za asfaltiranje tog dijela ceste i traži da mu se napravi program
za asfaltiranje lokalnih (županijskih) cesta na području Općine Oprtalj za slijedeću godinu.
Paolo Nežić je predložio postavljanje javne rasvjete kod crkve Sv. Jeronima i uređenje
ogradnog zidića na javnoj površini u Zrenju.
Načelnik je odgovorio kako će se to u narednom razdoblju i napraviti.
Valter Šavron je ukazao na štetu koju uzrokuju veliki traktori prilikom izvlačenja drva iz
šume i na nekontroliranu sječu stoljetnih drva.
Načelnik je odgovorio kako će se pismeno zatražiti od vlasnika traktora da cestu vrate u
prvobitno stanje, a od nadležne institucije obrazloženje za nekontroliranu sječu drva.
Franco Crasti: Kada će se sanirati krov zgrade društvenog doma (škole) u Zrenju?
Načelnik je izvijestio kako je škola u vlasništvu Istarske županije te da se iz tog razloga
odgađa sanacija dok se ne odredi namjena tog objekta.
Ad.3.)
Načelnik je izvijestio da je objavljen javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu
Općinskih nagrada, no međutim nije pristigao niti jedan prijedlog.
Općinsko poglavarstvo je predložilo da se dodjeli jedno priznanje i dvije zahvalnice i to:
- Priznanje Osnovnoj školi „Milana Šorga“ iz Oprtlja
- Zahvalnica Vodoprivredi d.o.o. iz Novigrada i
- Zahvalnica direktoru HEP-a Buzet, gospodinu Đinu Piuti.
Nakon kratke rasprave Ivan Štokovac je predložio da se dodjele još dvije zahvalnice i to:
Seljačkom domaćinstvu „Gardina“ iz Čabarnice i Seljačkom domaćinstvu „Tončić“ iz
Čabarnice.
Prijedlog je prihvaćen većinom glasova ( 8 za i 1 suzdržani – Stelio Gardina )
Ad.4.)
Načelnik je iznio kao informaciju da je u prvom tromjesečju u Proračunu Općine Oprtalj
prihodovano 1.100.000,00 kuna a utrošeno 770.000,00 kuna.
Načelnik je također informirao vijećnike da je sa Istarskom županijom, Upravni odjel za
proračun i financije raskinut Ugovor o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate poreza JLS od
18.03.2002. godine, te da će Jedinstveni upravni odjel od sada samostalno voditi naplatu
potraživanja općinskih poreza (poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku i poreza na
potrošnju).
Zaključeno u 20,45 sati.
Zapisnik sastavila:
Marisela Štokovac

