Zapisnik sa 14. Sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 11. travnja
2011. godine sa početkom u 19,30 sati.
Nazočno: 11 vijećnika i predstavnici medija ( Gordana Čalić-Šverko i Vlado Hammer )
Predsjednika otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne i predlaže dnevni red kako slijedi:
1. Verifikacija Zapisnika sa 13. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli Općinskih nagrada;
4. Razmatranje prijedloga i izdavanje suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnina u
vlasništvu Općine;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za
kupnju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju UPU-a Kavi;
7. Razno.
 informacija o sanaciji krova i pročelja zgrade na k.č. br. 914/5 u
Livadama.

Ad.1.)
Zapisnik sa 13. sjednice bez rasprave jednoglasno je verificiran.
Općinski načelnik je izvijestio kako vanjskih aktivnosti nije bilo te da se više radilo oko
pripremanja papirologije za natječaj za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH. Isto tako ističe kako je jedna djelatnica zauzeta oko Popisa stanovništva koji je u tijeku te
da se organizira Uskrsni sajam u dogovoru s Osnovnom školom Milana Šorga koji će se
održati 17. travnja 2011. godine u Oprtlju.
Ad.2.)
Elvis Ipša: izražava nezadovoljstvo načinom rada na vodovodnom ogranku Cotići jer je
uništena cesta.
Općinski načelnik odgovara da je obavio razgovor za Istarskim vodom te predlaže i da Vijeće
donese Zaključak kako bi ih i pismeno upozorio.
Kristijan Antonac: Da li će se i ove godine provesti dezinsekcija komaraca?
Načelnik odgovara da će se akcija provesti kad se ustanovi potreba te da su Istarske toplice
već provele jednu dezinsekciju.
Ad.3.)
Načelnik je izvijestio da je objavljen javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu
Općinskih nagrada i da je u roku pristigao jedan pismeni prijedlog i to za Grafiku Laganis iz
Oprtlja, a on predlaže firmu Vision vl. Roberto Fattori.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donesena odluka da se ove godine poduzeću Grafika
Laganis dodijeli Općinsko priznanje.
Ad.4.
Nakon kratke rasprave vijećnici su jednoglasno dali suglasnost na Odluku o prodaji
nekretnine u vlasništvu Općine i to tako da se za nekretninu u Oprtlju k.č. br. odredi cijena
od 15 €/m² jer se radi o vrtu unutar samog Oprtlja na kojem nije moguća nikakva gradnja, a za
nekretninu označenu sa k.č. broj 1253/2 k.o. Oprtalj da se objavi natječaj za zakup.

Ad.5)
Predsjednica povjerenstva Marisela Štokovac Vižintin je uvodno iznijela kako je natječaj za
prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH zaključen te da je povjerenstvo
predložilo najpovoljnije ponuđače prema pravu prvenstva i dodatnim kriterijima za odabir
sa prijedlogom da se za redni broj 13 iz popisa čestica – k.č. 144/4 – poništi prodaja.
U raspravi Amedeo Cotić pita zašto su išle na prodaju one parcele za koje nije bilo ponuda?
Općinski načelnik je odgovorio da su sve čestice koje su obuhvaćene natječajem imale
zahtjeve za kupnjom ali izgleda da su u međuvremenu odustali.
Nadalje Cotić kaže da djelatnost pčelarstva treba poštivati i pita da li se u cijelosti poštovala
zakonska regulativa i navodi kako bi bilo potrebito ugraditi i lokalne uvjete.
Općinski načelnik odgovara kako je sve napravljeno sukladno zakonu ali da je na toj lokaciji
već bilo puno primjedbi za držanje pčela jer se nalaze neposredno uz prilaz lovačkoj kući a
bilo je i napada pčela na lovce koji su tamo uređivali okoliš. Predlaže da se za tu česticu
poništi natječaj i sa obrazloženjem kako je ranije navedeno a isto tako i zbog toga što je ta
čestica u posjedu i na njoj su zasađene masline.
Paolo Nežić: Ističe da nije u redi da se neko javi ako je drugi u posjedu naročito ako se radi o
stanovnicima našeg područja.
Ivan Štokovac: pita i ukazuje na problem rješavanja tereta vodnog dobra za parcele na
Armaniji.
Poslije rasprave donesen je zaključak da se prihvati prijedlog Povjerenstva za izbor
najpovoljnijih ponuđača i da se poništi prodaja k.č. br. 144/4, a Amedeo Cotić je predložio da
Općinski načelnik obavi razgovor sa oba ponuditelja kako bi se možda dogovorno riješio
nastali problem.
Ad.6.)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana Kavi jednoglasno je prihvaćena.
Ivan Štokovac ukazuje da je potrebito ubrzati aktivnosti jer postoji interes za kupnju tih
parcela.
Ad. 7.)
Amedeo Cotić pita da li se radi na projektu za kapelicu?
Općinski načelnik odgovara kako po tome još nije ništa posebno napravljeno i da će o
mogućnostima izgradnje kapelice dati informaciju na slijedećoj sjednici.
Ljerka Vižintin predlaže da se sanira deponija krupnog otpada u Gradinjama te da se postavi
zelena mreža oko deponije.
Općinski načelnik odgovara kako je veliki problem kontrola odlaganja otpada, da će se
deponija očistiti i da se razmišlja o reguliranju deponiranja na način da se postavi rampa i
uvede radno vrijeme.
Stelio Gardina – ukazuje na potrebu iznalaženja nove lokacije za građevinski otpad na
području Zrenja.
Općinski načelnik odgovara da će se pokušati iznaći nova lokacija i da će o tome dati
prijedlog na slijedećoj sjednici.
Kristijan Antonac pita da li se razgovaralo s vlasnikom trgovine u Livadama?
Općinski načelnik odgovara kako nije razgovarano, da će to hitno učiniti i dati odgovor na
slijedećoj sjednici.
Na kraju je Općinski načelnik iznio informaciju o sanaciju zgrade u Livadama koju sanira
Zigante tartufi na adresi Livade 7, te iznio protokol za Dan Općine.
Zaključeno u 21,00 sati.
Zapisnik sastavila:
Stelija Šavron

