Zapisnik
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj
održane dana 31. srpnja 2008. godine u Oprtlju sa početkom u 19,30 sati
Nazočno: 8 vijećnika
Odsutno: 3 vijećnika ( Silvio Visintin, Franco Crasti i Franko Krt )
Predsjednik pozdravlja sve nazočne, otvara sjednicu i predlaže slijedeći:
DNEVNI

RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 20. Sjednice i izvješće o aktivnostima iz proteklog
razdoblja;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o
realizaciji Proračuna za 2008. godinu;
4. Razno.
- imenovanje Zapovjednika DVD-a Oprtalj.
Ad.1.)
Načelnik je izvijestio o aktivnostima iz proteklog razdoblja i informirao vijećnike o
organizaciji i tijeku AAFF. Kako pitanja nije bilo Zapisnik je jednoglasno verificiran.
Ad.2.)
Ivan Štokovac: Što je poduzeto za prodaju kompleksa „Argentini“ u Čepiću?
Načelnik je odgovorio kako je dosadašnjim interesentima poslan upit da se izjasne ako su još
zainteresirani i da odgovara nema. Konstatirano je da se naprave sve pripreme i da se objavi
natječaj za prodaju u ovoj godini.
Ivica Kalčić: Izvijestio je vijećnike o organizaciji utrke konja i pozvao sve da posjete taj
događaj. Isto tako je predložio da se postave klupe i stolice na ulazu u šumu gdje dolaze turisti
prilikom pokaznog traženja tartufa.
Stelio Gardina: Kada će se dovršiti sa nasipavanjem nerazvrstanih cesta te da treba prosjeći
na cesti kod „Katalina“.
Načelnik je odgovorio da je dio cesta nasipano i da će se završiti i sve ostalo ali je problem
jer poslije svake kiše je kao da se uopće nije nasipavalo.
Ljerka Vižintin: Kada će se postaviti branici na cesti Oprtalj – Livade kod zavoja za Krajići i
kako napreduju pripreme za nogostup Istarske Toplice – Gradinje?
Načelnik je odgovorio da je po pitanju odbojnika – branika razgovaralo i pisano ŽUC- Pazin a
što se tiče nogostupa u pripremi je geodetska podloga za idejno rješenje.
Ad.3.)
Nakon kratke rasprave polugodišnje izvješće o realizaciji Proračuna za 2008. godinu
jednoglasno je prihvaćeno.
Ad.4.)
Na prijedlog DVD-a Peter Šavron je jednoglasno imenovan za Zapovjednika DVD-a Oprtalj.
Zaključeno u 20,45 sati.

Zapisnik sastavila:
Dorjana Šorgo

