Zapisnik
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj
održane dana 30. listopada 2008. godine u Oprtlju sa početkom u 17,30 sati
Nazočno: 10 vijećnika
Odsutno: 1 vijećnik ( Vlasta Janković )
Predsjednik pozdravlja sve nazočne, otvara sjednicu i predlaže slijedeći:
DNEVNI

RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 21. Sjednice i izvješće o aktivnostima iz proteklog
razdoblja;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga Plana Proračuna Općine Oprtalj za 2009. godinu (prvo
čitanje);
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem;
5. Razmatranje prijedloga i davanje suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnina;
6. Razno.

Ad.1.)
Zapisnik je verificiran jednoglasno a načelnik je izvijestio o aktivnostima kako slijedi:
- u ovom razdoblju aktivnosti su bile usmjerene na uređenju javnih površina u Livadama,
izvršeno je nasipavanje nerazvrstanih cesta postavljene su turističke informativne ploče,
uspješno je organiziran XVI Susret harmonikaša u Zrenju, dovršeno je postavljanje ograde na
vijaduktu „Oprtalj“, dovršeni su radovi na glavnom kolektoru i uređaja za pročišćavanje u
Oprtlju te je sanirana ( asfaltirana ) trasa kanalizacije u Oprtlju. Isto tako uređen je zid i prilaz
kod „Ville Angelice“.
U suradnji sa ALU Zagreb započeta je zaštita zidnih fresaka i izvršena je statička
konsolidacija zidova crkve Sv.Silvestra, a u suradnji sa Konzervatorskim odjelom u Puli
započeli su radovi na statičkoj konsolidaciji zidova te sanaciji krova crkve Sv. Roka. U fazi
pripreme tekstova je i projekt knjige o području Općine Oprtalj. Izvršene su sve pripreme i u
toku je XV Tuberfest.
Ad.2.)
Pitanja i prijedlozi vijećnika:
•

Gardina Stelio:
- Tko je izvršio sječu borova uz cestu Zrenj – Hrib i zašto je ostalo sve neuredno tako
da je i opasno prometovati?
Zaključeno je da će se uputiti pismeni upit Šumariji Buje.
- Zašto naše područje još nema stabilno napajanje električnom energijom ( ove godine
je bilo 8 ispada, a ovo zadnje je bilo više od 12 sati )?
Zaključeno je da se pozovu predstavnici HEP-a Buje i da se zatraži hitno rješenje kako
bi se kvaliteta elektroopskrbe poboljšala.
• Nežić Paolo:
- uputio je kritiku na način rada i iskopčavanja HEP-a Pogon Buje jer se prije
izvođenja radova ne obavještava stanovništvo o prekidima napajanja.

Ad. 3)
Načelnik je uvodno objasnio kako je prijedlog Plana Proračuna Općine Oprtalj za 2009.
godinu izrađen sukladno Zakonu o Proračunu i Pravilnikom o Proračunskim klasifikacijama
te sadržava slijedeće:
 Proračun Općine Oprtalj (opći dio). U tom djelu prikazani su prihodi i primici te
rashodi i izdaci na četvrtoj razini. Osim plana za 2009. godinu zakonski je bilo
potrebno uvesti i ostvarenje u 2007. godini, plan i projekcija za 2008. godinu (Plan za
2008. godinu je onaj plan koji je Općinsko vijeće odobrilo na zadnjoj sjednici 2007.
godine, a Projekcija za sada sadržava iste podatke kao i plan. Podaci projekcije
promijenit će se rebalansom koji će se donijet krajem tekuće godine).
 Proračun Općine Oprtalj (posebni dio). U tom djelu prikazani su prihodi i izdaci po
zakonskim klasifikacijskim strukturama čije je obrazloženje dano u privitku.
 Projekcija proračuna za razdoblje od 2009. – 2011. Ta se projekcija sastoji od
općeg i posebnog dijela. Razlikuje se od prethodnih tablica po tome što se ona
sastavlja na drugoj razini i zbog toga jer te tablice uz kolone: ostvareno u 2007. godini,
plan za 2008. godinu, projekcija za 2008. godinu, plan za 2009. godinu sadrže i dvije
dodatne kolone i to: procjena plana za 2010. i 2011. godinu
Uslijedila je zatim prezentacija djelatnice zadužene za Proračun ( Dorjana Šorgo ) te je
otvorena rasprava:
U raspravi je Ljerka Vižintin upitala zašto je plan za 2009. umanjen u odnosu na 2008.
godinu? Načelnik je odgovorio kako je plan za 2008. godinu rađen na temelju očekivanja da
će se moći realizirati sredstva pretpristupnih fondova EU, međutim to još nije aktualno i kako
ima saznanja da se takva sredstva neće moći realizirati niti u 2009. godini prijedlog je
smanjen.
Po zaključenju rasprave je odlučeno da se prijedlog prihvaća kao prvo čitanje te da će se
tokom 11. mjeseca još primati prijedlozi za utvrđivanje konačnog plana Proračuna za 2009.
godinu.
Ad.4.)
Načelnik je uvodno obrazložio potrebu donošenja Odluke o izmjenama i dopunama programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i ista je jednoglasno donesena.
Ad.5.)
Razmotrena je Odluka Općinskog poglavarstva te je u raspravi bilo mišljenja da su cijene
niske ( Paolo Nežić ) te prijedloga da se nekretnine pod rednim brojem 5. 268 zgr. i 393/3 k.o.
Zrenj ne prodaju zajedno već svaka za sebe. Prijedlog je prihvaćen i sa tom je izmjenom i
dana suglasnost na Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Oprtalj od 17.10.2008.
godine, Klasa: 032-01/08-01/02, Urbroj: 2105-02/08-04-1.
•
•

Ad.6.)
Stelio Gardina – upitao je što se napravilo po projektu uređenja ceste Žnjidarići –
Toplice. Načelnik je odgovorio da će se ubrzo izmjeriti trasa i napraviti troškovnik a
da će se način uređenja predvidjeti u Proračunu za 2009. godinu
Ljerka Vižintin – iznijela je mišljenje kako su obrasci za anketu o stanovništvu vrlo
zahtjevni i složeni te da ih je tako gotovo nemoguće izraditi. Načelnik je odgovorio
kako će se iznaći mogućnost pojednostavljenja obrazaca i da će tu anketu napraviti
djelatnici Općine.

Zaključeno u 19,00 sati

Zapisnik vodila:
Dorjana Šorgo

