Zapisnik
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj
održane dana 5. lipnja 2008. godine u Oprtlju sa početkom u 19,30 sati
Nazočno: 10 vijećnika
Odsutno: 1 vijećnik ( Silvio Visintin )
Predsjednik pozdravlja sve nazočne, otvara sjednicu i predlaže slijedeći:
DNEVNI

RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 19. Sjednice i izvješće o aktivnostima iz proteklog
razdoblja;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Općine Oprtalj;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Oprtalj u 2008. godini;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Oprtalj u 2008. godini;
6. Razmatranje i donošenje Zaključka o Izvješću o obavljenoj reviziji za 2007. godinu;
7. Razmatranje prijedloga i davanje suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnina;
8. Razno.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.)
Predsjednik Općinskog vijeća daje Zapisnik s 19. sjednice na raspravu. Kako nije bilo pitanja
isti je jednoglasno verificiran a načelnik je izvijestio o tekućim aktivnostima a to su:
- započeli su radovi košnje i nasipavanje nerazvrstanih cesta;
- proveden je natječaj za izradu i postavljanje ograde na vijaduktu „Freski“ na trasi
Parenzane;
- u izradi su 4 info pano-a područja Općine Oprtalj;
- prospekti su pri kraju izrade.
Ad.2.)
Ivica Kalčić: - navodi da bi trebalo poduzeti mjere da se bolje označi ulaz i izlaz za
Parenzanu na što je načelnik odgovorio da tabela već postoji;
- pita da li Bazjak Kristijan plaća komunalnu naknadu? Načelnik je odgovorio da će se
provjeriti i o tome informirati na slijedećoj sjednici.
Nežić Paolo: ponovo predlaže da se postavi još jedno rasvjetno tijelo na ulazu u Zrenj kako bi
se bolje osvijetlio ulaz u mjesto te isto tako prilikom održavanja manifestacije Susret
harmonikaša bolje osvijetliti put do škole.
Franco Crasti: - navodi da bi trebalo posaditi čempres kod crkve Sv.Jeronima u Zrenju.
Stelio Gardina: ističe da bi prioritetno bilo sanirati krov na Župnoj crkvi Sv. Jeronima.
Nakon kratke rasprave zaključeno je da se pošalje Zaključak Vijeća biskupu u kojem se traži
dozvola za sanaciju krova spomenute crkve.
Franco Crasti: predlaže da se napravi nadstrešnica za pozornicu kod škole u Zrenju za Susret
harmonikaša.

Kalčić Ivica: ima primjedbu na rad komunalnih radnika na održavanju javnih površina u
Livadama. Načelnik se nije složio s njegovom primjedbom.
Nežić Paolo: traži da se otkloni materijal na javnoj površini u Zrenju ( kod Benčića).
Načelnik je odgovorio da će poslati dopis vlasniku objekta odnosno investitoru.
Ljerka Vižintin: pita da li se može odlagati krupni otpad na javnim površinama konkretno
iznad hale „Final“?
Zaključeno je da se pošalje cirkularno pismo svima onima koji odlažu krupni otpad ( olupine
odnosno stari automobili ) na privatnim ili javnim površinama i da se napravi akcija
sakupljanja i odvoza tog otpada.
Vlasta Janković: što se i kada planira učiniti sa drvenim barakama kojih u Livadama ima
previše i nagrđuju mjesto. Načelnik je odgovorio da se o tome razmišlja ali da još nema
pravog rješenja za taj problem.
Kalčić Ivica: Navodi da nije primjereno u prostorijama NK Livade do sitnih noćnih sati igrati
karte i pita tko plaća struju? Načelnik je odgovorio da Općina podmiruje troškove tog objekta
te da će se poslati pismeno upozorenje Klubu da se prestane sa tim neprimjerenim
aktivnostima.
Kalčić Ivica: pita gdje je granica sa Općinom Motovun te zašto je njihova tabla na ulazu u
Livade postavljena na području naše Općine? Načelnik je odgovorio da će se zajedno sa
predstavnikom Općine Motovun odrediti granica i da će se sukladno tome i staviti tabla.
Ad.3.)
Načelnik je uvodno obrazložio da se radi o Odluci kojom se određuju komunalne djelatnosti
od lokalnog značaja te sukladno Zakonu o komunalnim djelatnostima potrebito je donijeti
takvu odluku.Odluka je u predloženom obliku jednoglasno i prihvaćena.
Ad.4.)
Načelnik je obrazložio da je to Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
koji je usklađen s Proračunom za 2008. godinu a radi se o izgradnji kanalizacijskog sustava za
Oprtalj i Livade, asfaltiranju i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta i proširenju javne rasvjete ,
uređenju groblja i javnih površina. Nakon kratke rasprave Program je jednoglasno prihvaćen
sa uvjetom da će se program prioriteta asfaltiranja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta
definirati kada se bude znalo sa kolikim će se financijskim sredstvima raspolagati.
A.d.5.)
Nakon kratke rasprave Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Oprtalj je jednoglasno prihvaćen.
Ad.6.)
Načelnik je uvodno obrazložio Izvješće te istaknuo kako je poslovanje bilo korektno ali i da je
bilo nekoliko grešaka koje će se ispraviti i nastojati da se više ne dešavaju.
Vlasta Janković je zatražila pojašnjenje u Nalazu revizije pod točkom 2.1. a radi se o
nedospjelim potraživanja u iznosu od 926.876,00 kuna. Načelnik je objasnio da se radi o
dugoročnim potraživanjima ( 20 godina ) po ugovorima o prodaji stanova na kojima postoji
stanarsko pravo i da ih treba tako prikazivati.
Nakon Načelnikovog obrazloženja Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Općine Oprtalj za
2007. godinu, je jednoglasno prihvaćeno.

Ad.7.)
Prijedlog prodaje nekretnina je razmotren te je dana suglasnost da se objavi natječaj za
prodaju sa time da za nekretnine „Vila Argentini“ sačeka sa prodajom i da se najprije uputi
poziv za iskazivanje interesa potencijalnim kupcima koji su se već raspitivali o mogućnosti
ulaganja u te nekretnine.
Ad.8.)
Razno:
Ivica Kalčić je upitao kada će se izgraditi vodovodni ogranak za Kortinu i Suhi Lug i prenio
zahtjev mještana Kortine da se asfaltira dio ceste ispred njihove kuće. Napomenuo je i da
treba riješiti slijegavanje dijela ceste na dionici Oprtalj-Livade. Načelnik je odgovorio da je
izgradnja vodovodne mreže u ingerenciji Istarskog vodovoda i da će se informirati o
planovima za ovu godinu a za asfaltiranje je napomenuo da se radi o županijskoj cesti i da će
se poslati dopis ŽUC-u za to i za sanaciju slijegavanja.
Ljerka Vižintin je predložila da se na zavoju za Krajiće postavi branik i upitala je tko čini
Povjerenstvo za prodaju nekretnina. Načelnik je odgovorio da će se za postavljanje branika
napisati dopis ŽUC-u jer je to u njihovoj nadležnosti a Povjerenstvo za prodaju nekretnina
čine Aleksander Krt, Marisela Štokovac Vižintin i Dorjana Šorgo.
Stelio Gardina je upitao kada će se riješiti odvodnja i urediti bankine na cesti za Čabrnicu.
Načelnik je odgovorio da je dovoz materijala već dogovoren i da treba samo još ugovoriti sa
izvođačem.
Razmotren je spisak dužnika te je zaključeno kako za one neuredne i problematične treba
hitno poduzeti sve mogućnosti da se potraživanja naplate.
Zaključeno u 21.15 sati
Zapisnik sastavila: Stelija Šavron

