ZAPISNIK
sa 10. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj
održane dana 4. listopada 2010. godine sa početkom u 19,00 sati
Nazočno: 10 vijećnika,
Odsutno: 1 Elvis Ipša,
Predsjednik pozdravlja sve nazočne i otvara Sjednicu te predlaže dnevni red kako slijedi:
1. Verifikacija Zapisnika sa 9. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u svezi događaja oko organizacije
„Tuberfesta“ u Livadama;
3. Razno:
- informacija o izradi smeđe signalizacije
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.)
Prije verifikacije zapisnika Amedeo Cotić pita:
Kada će se u potpunosti očistiti od raslinja odvodni kanal u Livadama? Isti je donekle očišćen
ali je potrebito otkloniti i sva veća stabla.
Načelnik odgovara da je već razgovarao o tome sa predstavnicima HV VGI Buzet, te je
postignut dogovor da se sve detaljno očisti. Kako isto nije izvršeno ponovno će se razgovarati
a po potrebi poslati i pismeni upit.
Drugih pitanja nije bilo i zapisnik je jednoglasno verificiran.
U izvješću o tekućim aktivnostima načelnik iznosi da je u proteklom razdoblju bilo puno
intervencija na nerazvrstanim cestama zbog vremenskih nepogoda. Isto tako izvješćuje da je
organiziran Susret harmonikaša u Zrenju, napravljen je zid na javnoj površini u Zrenju,
održana je prethodna rasprava za UPU Kavi, saniran je i uređen izvor u Tašićima, u pripremi
je izrada turističke signalizacije, u toku je organizacija Tuberfesta.
Ad.2.)
U uvodnom dijelu načelnik iznosi kako je došlo do problema u komunikaciji i samom
pristupu u organizaciji Tuberfesta sa poduzećem „Zigante tartufi“. Navodi kako je to
poduzeće samoinicijativno izašlo u javnost sa najavom manifestacije bez koordinacije sa TZ
Općine Oprtalj i da je u njihovom reklamnom materijalu najavljen i Sajam tartufa.
Kako je to izazvalo pomutnju i nejasnoće u javnosti na telefonskoj sjednici Turističkog vijeća
zaključeno je da se za ovu godinu poduzećima „Zigante tartufi“ i „Livade tartufi“ uskrati
učešće na Tuberfestu u Livadama.
Kako se radi o najznačajnijoj manifestaciji na području Općine o tom problemu načelnik je
izvijestio predsjednika Općinskog vijeća te je zaključeno da se sazove izvanredna sjednica
Vijeća kako bi se svi vijećnici upoznali sa situacijom. Dodatni problem je bio i to što
Tuberfest treba posjetiti i Predsjednik RH, a Općina nema nikakvih službenih informacija o
tome.
U raspravi je istaknuto kako je potrebito poduzeti sve, u slučaju da predsjednik RH posjeti
Tuberfest, kako bi organizacija bila na najvišem nivou ( Ivan Štokovac ). Isto tako spomenuto
je da već dugi niz godina ima problema u organizaciji zbog isključivosti firme „Zigante
tartufi“ te da treba regulirati da se zna što je javno a što privatno ( Silvio Visintin ).
Napomenuto je i da Općinsko vijeće nema organizacijske ingerencije te da to treba riješiti
Turističko vijeće ( Amedeo Cotić ). Poslije rasprave zaključeno je da Općinsko vijeće prima
na znanje takvu informaciju, podržava stav Turističkog vijeća o mogućem isključenju
poduzeća „Zigante tartufi“ i „Livade tartufi“ sa Tuberfesta za ovu godinu te ostavlja
Turističkom vijeću obvezu što kvalitetnije organizacije Tuberfesta.

Ad.3.)
Raspravljeno je o izradi i postavljanju smeđe signalizacije. Paolo Nežić je iznio primjedbu da
bi na pločama trebao stajati i naziv mjesta gdje se pojedini objekti nalaze. Obrazloženo je da
je izgled i način informiranja za smeđu signalizaciju zakonski određen i da nije moguće
drukčije. Za takvu signalizaciju izrađen je projekt od strane stručne osobe, isti je prihvaćen od
strane HTZ koja i takve projekte financira u 50% ( projekt i izvedbu).
Zaključeno u 20,30 sati.
Zapisnik sastavila:
Stelija Šavron

