Zapisnik
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj
održane dana 13. ožujka 2008. godine u Oprtlju sa početkom u 18,30 sati
Nazočno: 10 vijećnika
Odsutno: 1 vijećnik ( Valter Šavron )
Predsjednik pozdravlja sve nazočne, otvara sjednicu i predlaže slijedeći
DNEVNI

R E D:

1. Verifikacija Zapisnika sa 17. Sjednice i izvješće o aktivnostima iz proteklog
razdoblja;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna
Proračuna Općine Oprtalj za 2007. godinu;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju konačnog prijedloga
ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije;
5. Razno.
Predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda sa novom točkom 5. Razmatranje prijedloga i
prihvaćanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Zaštite i spašavanja na području
Općine Oprtalj za 2008. godinu i da točka 5. Razno postane točka 6.
Takav prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.)
Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu Zapisnik sa 17. sjednice, pitanja u vezi
zapisnika nije bilo, predsjednik daje zapisnik na glasovanje, zapisnik je jednoglasno
verificiran.
Načelnik je izvijestio o završetku radova na izgradnji kanalizacije u Oprtlju i o ostalim
tekućim aktivnostima, te posebno je istaknuo rad na pripremi materijala za potrebe Državne
revizije.
Ad.2.)
Ivan Štokovac:
navodi da objekat u Čepiću propada i predlaže da se što prije otvori natječaj
za njegovu prodaju.
ima primjedbu na način organizacije gastro manifestacije „Najbolji je istarski
narezak“ u Seljačkom domaćinstvu „Toncich“ i ističe da je trebalo pozvati
sve domaće ugostitelje na sudjelovanje te da na to treba upozoriti i
organizatora TZŽI.

Vlasta Janković:
U kojoj je fazi popis nekretnina na području Općine?
Načelnik navodi da je 95% nekretnina uknjiženo, te da ima problema sa
uknjižbom u naseljima koja su nekad bila u sastavu bivše općine Buzet, ali da
je i to u fazi rješavanja.
Što je sa stanom u Livadama iznad konobe „Dorjana“ i zašto se ne odgovara
na pismene upite građana koji su tražili taj stan i zašto o tome Vijeće nije
informirano?
Načelnik je odgovorio kako još nije završeno sa popisom imovine poslije
kojeg će se odrediti i namjena svih Općinskih prostora i objekata. Građanima
je tako usmeno i odgovoreno međutim pismeno nije te prihvaća kritiku i isto
će se i učiniti.

Ad.3.)
Nakon kratke prezentacije Godišnji obračun Proračuna Općine Oprtalj za 2007. godinu dan je
na glasovanje i jednoglasno je prihvaćen bez rasprave.
Ad.4.)
Ciljane Izmjene i dopune PPIŽ trebaju dobiti suglasnost svih jedinica lokalne samouprave.
Iako se kroz te izmjene ne radi o zahvatima na području Općine Oprtalj iste je potrebito
razmotriti i izdati suglasnost.
Ciljane Izmjene i dopune PPIŽ jednoglasno su prihvaćene bez rasprave.
Ad.5.)
Načelnik navodi da sukladno novim zakonskim propisima Općina mora donijeti Izvješće o
stanju zaštite i spašavanja na području Općine Oprtalj, te Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Oprtalj svake godine.
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Oprtalj, te Smjernice za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Oprtalj dane su na glasovanje i
jednoglasno su prihvaćene.
Ad.6.)
Ljerka Vižintin:
traži objašnjenje sa 19. sjednice Općinskog poglavarstva u vezi inicijative za
zbrinjavanje umirovljenika, te ponude za katastarski i zemljišno-knjižni
pregled stanja na području Općine Oprtalj.
Načelnik navodi da je inicijativa za zbrinjavanje umirovljenika primljena na
znanje, jer se radi o inicijativi a ne o predmetu koji bi trebalo usvojiti te
navodi da ponuda za katastarski i zemljišno-knjižni pregled stanja na
području Općine na sjednici Općinskog poglavarstva nije prihvaćena iz
razloga što takav dokument nije potreban, jer se sve potrebne informacije
mogu naći na Internet stranicama i u dokumentaciju koja je već nabavljena.

Franco Crasti:
ukazao je na potrebu sanacije društvenog doma u Zrenju ( krov, sanitarni
čvor, kuhinja….)
Načelnik je odgovorio kako se radi o objektu koji je sada u vlasništvu
Županije. Poslije kratke rasprave zaključeno je da se Istarskoj Županiji uputi
dopis kojim se traži sanacija objekta ( ili dostava financijskih sredstava ). Ako
se ništa ne uspije dogovoriti onda treba u Proračunu za 2009. godinu
predvidjeti sredstva i početi sa sanacijom.
Ivica Kalčić:
ponovno ističe problem nekontroliranog odlaganja otpada na odlagalištu kod
Pirelići i neodgovorne pojedince, a načelnik je pozvao sve koji mogu dati
podatke o takvima da to i učine kako bi ih se moglo i prijaviti i spriječiti u tim
radnjama.
Paolo Nežić:
predlaže da se proširi javna rasvjeta na ulazu u Zrenj ( odnosno da se postavi
još par rasvjetnih tijela kako bi se bolje osvijetlio ulaz u mjesto.
Ivan Štokovac:
predlaže da se ponovno zatraži uređenje lokalnih cesta u nadležnosti ŽUC-a.
(asfaltiranje za Čepić i Vižintini Vrhi).

Zaključeno u 20,00 sati.

Zapisnik vodila:
Dorjana Šorgo

