Zapisnik
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj
održane dana 15. travnja 2008. godine u Oprtlju sa početkom u 19,30 sati
Nazočno: 10 vijećnika, novinarka Glasa Istre
Odsutno: 1 vijećnik ( Silvio Visintin )
Predsjednik pozdravlja sve nazočne, otvara sjednicu i predlaže slijedeći
D N E V N I R E D:
1. Verifikacija Zapisnika sa 18. Sjednice i izvješće o aktivnostima iz proteklog
razdoblja;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli Općinskih nagrada
( zahvalnica, priznanja );
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima priključenja na sustav
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda;
5. Razno.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.)
Predsjednik Općinskog vijeća daje Zapisnik s 18. sjednice na raspravu:
Ivan Štokovac:
a) pita da li se nešto poduzelo u vezi pripreme natječaja za prodaju objekta u Čepiću?
b) da li je išao upit za održavanje ( asfaltiranje ) ceste Čepić – raskršće?
Načelnik je najprije naveo da je došlo do štamparske greške u Zapisniku pod točkom 6.
- Ivica Kalčić fali: nakon riječi otpada „ na odlagalištu kod Pirelići“, a što se tiče održavanja
ceste Čepić – raskršće odgovorio je da je razgovarao s ŽUC-om te dobio odgovor da nemamo
puno za očekivati ali da će nas o tome pismeno izvijestiti.
Vezano za prodaju nekretnina raspravljano je na poglavarstvu a stav je da se za slijedeću
sjednicu pripremi konačan prijedlog prodaje, a konkretno za Čepić treba odrediti točnu
namjenu objekta. Zapisnik je jednoglasno prihvaćen a načelnik je izvijestio o aktivnostima iz
proteklog razdoblja kojih nije bilo puno.
Ad.2.)
Valter Šavron: Istaknuo je da se broj djelatnika prije dvije godine povećao te da se radi malo
odnosno da se ima osjećaj da nema efekta i da nije ništa bolje od prije, a istaknuo je i problem
kašnjenja na posao..
Načelnik se nije složio s njegovom konstatacijom, rekao je da je rad puno kvalitetniji i
spomenuo nekoliko konkretnih aktivnosti i to: u pripremi program raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem, radi se evidencija nekretnina u općinskom vlasništvu. Istaknuo je
da se djelatnici stručno usavršavaju, web stranice su vrlo dobre itd.

Paolo Nežić: Što je sa Prostornim planom?
Načelnik je odgovorio kako su prijedlozi i primjedbe u fazi obrade kod izrađivača Plana i
kako se nada da će se do kraja 6. mjeseca završiti sa fazom javnog uvida.
Ivica Kalčić: ponovno ukazuje na problem rampe na šumskom-poljskom putu kod Suhog
Luga, upozorava na nekorektno postupanje kod čišćenja šumice kod škole u Livadama i ističe
kako se u selima ne bi smjela dozvoliti gradnja većih smještajnih kapaciteta i hotela..
Stelio Gardina: upitao je u kojoj je fazi priprema prodaje poljoprivrednog zemljišta.
Načelnik je odgovorio da je prijedlog programa skoro gotov te pozvao vijećnike da obavijeste
sve zainteresirane da se jave u Općini kako bi provjerili da li su njihovi zahtjevi i obuhvaćeni
Programom. Načelnik je izrazio nadu da će se do kraja ove godine pokrenuti postupak prodaje
ako se zakonski propisi ne promijene.
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 Valerio Bazjak – sportski djelatnik
- Zahvalnica Deni Basaneže – uzoran student
- Zahvalnica Zlatan Varelija – doprinos za uređenje komunalne infrastrukture ( cesta za
selo Kluni )
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali gotovo svi vijećnici proizašli su i novi prijedlozi za
zahvalnice koje se predložili slijedeći vijećnici
- Stelio Gardina - predlaže agroturizam „Štokovac“
- Paolo Nežić - predlaže jahalište „Kalčić“
- Kalčić Ivica – predlaže Lječilište Istarske Toplice
Pristupilo se javnom glasovanju kako slijedi:
Prijedlog Poglavarstva u paketu i prijedlog Stelia Gardine za agroturizam „Štokovac“
prihvaćena su većinom glasova ( 8 za i 2 suzdržana ) dok preostali prijedlozi nisu prihvaćeni
( prijedlog Paola Nežića 4 za i 6 suzdržana; Prijedlog Kalčić Ivice za Lječilište 1 za i 9
protiv).
Ad.4.)
Načelnik je uvodno obrazložio da se radi o Odluci kojom se reguliraju uvjeti, način i cijena
priključenja na kanalizaciju i obzirom da je to za Oprtalj sada aktualno, potrebito je takvu
Odluku i donijeti. Prijedlog je raspravljen na Poglavarstvu i predlaže se prihvaćanje.
Odluka o uvjetima priključenja na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
je jednoglasno prihvaćena.
Ad.5.)
-

Načelnik je izvijestio o blokadi Općinskog žiro računa po osnovi krivo uplaćenog
poreza na promet nekretninama;
Raspravljano je o općinskim prihodima te o plaćanju obveza po osnovi zakupa i
komunalne naknade te je zaključeno da se za iduću sjednicu pripremi pregled
dugovanja po svim osnovama.

Zaključeno u 21.15 sati

Zapisnik sastavila: Stelija Šavron

