ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj
održane dana 22. prosinca 2010. godine sa početkom u 17,00 sati
Nazočno: 11 vijećnika
Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne i predlaže dnevni red kako slijedi:
1. Verifikacija Zapisnika sa 11. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Oprtalj za 2010. godinu; ( 2. Rebalans )
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Proračuna za 2011.
godinu;
5. Razmatranje prijedloga i izdavanje Suglasnosti o raspisivanju javnog natječaja za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Oprtalj;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
uvjetima priključenja na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području
Općine Oprtalj;
7. Razno.
Ad.1.)
Predsjednik otvara raspravu za verifikaciju zapisnika sa prošle sjednice i kako pitanja i
primjedbi nije bilo zapisnik je jednoglasno verificiran.
U nastavku Općinski načelnik iznosi izvješće o načinu i cijenama održavanja nerazvrstanih
cesta i o tekućim aktivnostima. Isto tako izvijestio je o stanju poslovnih prostora u Livadama,
( jedan je u zakupu i plaća se zakupnina, za drugi je zakup istekao i na slijedećoj sjednici će
predložiti što dalje ), a u vezi autobusne čekaonice iznosi da je dogovoreno i da će se ista
ubrzo i popraviti.
Ad.2.)
Pitanja i prijedlozi vijećnika:
Ljerka Vižintin: Zašto nije posipana cesta Gradinje – Istarske Toplice? Načelnik je
odgovorio da će provjeriti sa ŽUC-om Pazin zašto se ta dionica nije posipala kad su vladali
zimski uvjeti i sve je bilo zaleđeno.
Kristijan Antonac – postoji upit građana da mogu postavljati pitanja i davati primjedbe,
mišljenja i sugestije direktno na općinskim web stranicama a nije ništa napravljeno po tome.
Načelnik je odgovorio kako su web stranice dopunjenje takvom mogućnošću sa time da se
pitanja, primjedbe i ostalo šalju na e-mail a onda ih općinska služba prosljeđuje na web
stranicama i ispričava se što tako već i nije odgovoreno na upit.
Stelio Gardina – upozorava na problem nepostojanja deponije za građevinski otpad za
područje Zrenja te predlaže da se pronađe lokacija koja će biti prikladna za takvu namjenu što
hitnije.
Načelnik je odgovorio da se slaže sa time i da će se na tome poraditi.
Amedeo Cotić – izražava mišljenje da bi trebalo radnu sjednicu Vijeća i godišnji susret
održati u posebnim terminima jer su materijali obimni, a i rebalans je dobiven tek na sjednici.
Predsjednik Vijeća odgovara kako je bilo vremena za dopune i primjedbe jer je već bilo prvo
čitanje Proračuna, a i da svi imaju dosta obveza pa se odlučilo da to bude isti dan.
Načelnik odgovara da nema ništa protiv o tome da li će to biti kao ove godine ili će se
organizirati odvojeno i da ubuduće o tome Vijeće odluči.

Ad.3.)
U uvodnom dijelu Dorjana Šorgo Musulin daje kratko obrazloženje najznačajnijih stavaka
rebalansa, a Načelnik je napomenuo kako je upitna realizacija predloženog rebalansa obzirom
na to što još uvijek nije realizirana kupoprodaja nekretnina u Čepiću.
Kako pitanja nije bilo prešlo se na glasanje i Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Oprtalj za 2010. godinu ( 2. Rebalans ) prihvaćena je većinom glasova ( 10 za i 1
suzdržan ).
Ad.4.)
U uvodnom dijelu Načelnik je obrazložio prijedlog Plana Proračuna za 2011. godinu te iznio
kako su pristigla dva prijedloga za dopunu i to za sanaciju izvora u Cotićima i za sanaciju
zgrade u Livadama te popravak autobusne čekaonice.
Prijedlozi se prihvaćaju u postojećim stavkama. U raspravi je Franco Crasti naglasio da je
hitno potrebno sanirati krov crkve Sv. Jeronima, te zgradu bivše škole u Zrenju što je već
prijedlogom Plana i obuhvaćeno.
Amedeo Cotić pita što znači stavka za kanalizaciju u Oprtlju kada je rečeno da je ona gotova.
Načelnik odgovara da se radi o dijelu od 60 m unutar samog mjesta koji nije izgrađen jer nije
bilo korisnika koji su se u međuvremenu pojavili tako da to treba izgraditi sada.
Nadalje Amedeo Cotić pita zašto se predviđaju sredstva za ceste prema naseljima koja su
nenastanjena ( Fakini – Brušti ), opet ukazuje na potrebu uređenja autobusne čekaonice u
Livadama te ukazuje na problem oborinske odvodnje u Livadama
( iz pravca Oprtlja do rotora ).
Načelnik odgovara da se nerazvrstane ceste za naselja koja nisu nastanjena ne održavaju,
navodi da će se čekaonica vrlo brzo urediti a za odvodnju oborinskih voda navodi kako je ona
izgrađena, međutim da je u istu cijev spojena i fekalna odvodnja i da dok se ne riješi
kanalizacija da će još biti problema sa oborinskom odvodnjom iako treba izviditi mogućnosti
kako to riješiti. Drugih pitanja nije bilo te je Plan Proračuna za 2011. godinu jednoglasno
prihvaćen.
Ad.5.)
Općinski načelnik iznosi prijedlog za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Općine Oprtalj i
to:
1. Prodaje se zemljište u naselju Gradinje k.o. Oprtalj:
- k.č. br. 1550
1277 m²
141.747,00 kn
2.Prodaje se zemljište u Oprtlju označeno sa k.č. br.
- 6471/1 u 2/3 idealnog dijela
130 m²
- 6471/2
129 m²
- 6475/1
836 m²
- 6475/2
630 m²
Napomena: 6475/1 – kao okućnica za formiranje cijene iako je poljoprivredno predlaže se 3€
a ostale 1 €
SVEUKUPNO:
3.397 € = 25.137,80 kn
Poslije kratke rasprave većinom glasova odlučeno je da se nekretnina pod rednim brojem 1.
proda, a nekretnine pod rednim brojem 2. daju u zakup.
Ad.6.)
Načelnik je kratko iznio potrebu za donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
uvjetima priključenja na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine
Oprtalj iz razloga što je preciznije trebalo definirati načine i uvjete obročnog plaćanja a i
mogućnosti prisilne naplate.
Rasprave nije bilo i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima priključenja na
sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Oprtalj je jednoglasno
prihvaćena.

Ad.7.)
Paolo Nežić – ukazuje na opasnost u prometu i predlaže postavljanja „ležećih policajaca“ u
Oprtlju, Zrenju i Čabarnici.
Načelnik odgovara kako je već o tome razgovarao sa predstavnicima ŽUC-Pazin te su oni
odgovorili kako se to smatra ulicom i da na tim dijelovima treba Općina samostalno riješiti ta
pitanja.
Paolo Nežić isto tako pita kada će se isplatiti dotacije za izbore.
Amedeo Cotić – pita da li se svi moraju spojiti na kanalizaciju?
Načelnik odgovara da u mjestima gdje postoji izgrađen sustav kanalizacije je zakonska
obveza da se svi trebaju spojiti bez obzira kako su do onda imali riješenu odvodnju.
Zaključeno u 19,30 sati.
Zapisnik vodila:
Stelija Šavron

