Zapisnik sa 19. Sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 26. ožujka 2012.
godine sa početkom u 19,30 sati.
Nazočno: Martina Šorgo, Paolo Nežić, Amedeo Cotić, Kristijan Antonac, Klavdijo Ipša,
Ljerka Vižintin, Ivan Štokovac, Stelio Gardina, Franko Basaneže, Franco Crasti
Odsutan: Elvis Ipša
Predsjednik pozdravlja sve, otvara sjednicu i predlaže dnevni red sa slijedećim dopunama:
Točka 6: Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o razrješenju Ines Krajčak i Petera
Šavron kao članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Oprtalj;
Točka 7: Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Borisa Rogića i Dejana
Vežnaver za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Oprtalj;
Točka 8: Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Zaključka o Izvješću o stanju sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Oprtalj za 2011. Godinu;
Točka 9: Razno
Takav prijedlog je prihvaćen i dnevni red je jednoglasno utvrđen kako slijedi:
1. Verifikacija Zapisnika sa 18. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna
Proračuna Općine za 2011. godinu;
4. Razmatranje prijedloga i davanje Suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnina u
vlasništvu Općine Oprtalj i objavu natječaja za zakup prostora u vlasništvu Općine
Oprtalj;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli Općinskih nagrada
( zahvalnica, priznanja ) i definiranje datuma i protokole za obilježavanje Dana
Općine;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o razrješenju Ines Krajčak i Petera
Šavron kao članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Oprtalj;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Borisa Rogića i Dejana
Vežnaver za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Oprtalj;
8. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Zaključka o Izvješću o stanju sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Oprtalj za 2011. Godinu;
9. Razno.
Ad.1.)
Zapisnik je prihvaćen bez rasprave. Izvješće o tekućim aktivnostima podnosi Načelnik i iznosi
slijedeće:
Radilo se na pripremi dokumentacije za prijavu na program IPARD mjera 302 – komunalna
infrastruktura – asfaltiranje nerazvrstanih cesta, usklađuju se akti sa novim Zakonima,
priprema se Plan javne nabave za 2012. Godinu ( Marisela Štokovac Vižintin će upisati tečaj
za osposobljavanje tako da može voditi javnu nabavu ), jedan komunalni radnik ( Edo Božić )
je dugo na bolovanju ( više od 3 mjeseca ), dovršen je projekt Parenzane ( izgrađen je most
ispod Princip Brega, proširena je cesta na ulazu u Čepić, nabavlja se sadni materijal, u tijeku
je rezanje krošnja i skidanje suhih i opasnih stabala, radi se projektna dokumentacija za
kanalizaciju Livade koja će se kandidirati prema Hrvatskim vodama, za Kavi je u tijeku
izdavanje lokacijske dozvole za pristupni put.

Ad.2.)
Paolo Nežić – što je sa projektom Istarske Toplice – Žnjidarići ?
Načelnik odgovara da je idejno rješenje sa troškovnikom preuzeo dogovorno Darko Kranjčić
kako bi izvidio mogućnosti u Ministarstvu regionalnog razvoja pa se čeka njegova povratna
informacija.
Kristijan Antonac – navodi problem pristupnog puta kod kuće Bazjak Kristijana jer dolazi
velika količina oborinske vode i put je gotovo neprohodan. Isto tako upućuje na stanje stare
škole koja se urušava.
Načelnik odgovara kako mu je problem tog prilaznog puta poznat i da je teško riješiti problem
jer oborinska voda se slijeva skroz iz Pigini po starom putu. Pokušati će se sa asfaltom riješiti
problem čim se otvori kakva investicija.
Amedeo Cotić - izvješćuje da su odvodni kanal u Livadama očistili mještani te da bi trebalo
pokupiti i zapaliti raslinje. Isto tako pita što je poduzeto po aktivnostima za izgradnju
kapelice?
Načelnik odgovara da će se dogovorno počistiti i zapaliti granje u potoku, a da je za projekt
kapelice dobivena jedna ponuda i da će na slijedećoj sjednici dati potpuniju informaciju.
Amedeo Cotić – pita što je i kada će se sanirati fasada na zgradi bivše trgovine u Livadama?
Načelnik odgovara kako su u Proračunu predviđena sredstva za te namjene i da će se sukladno
financijskom prilivu i mogućnostima jedan dio pokušati i realizirati.
Franko Crasti – ukazuje na neodgovorno uzimanje vode na izvoru Zahej. Naime ima pojava
da ljudi tamo idu po vodu uprljanim cijevima i cisternom za fekalnu odvodnju.
Načelnik odgovara kako je teško to pratiti i sprečavati te da će se postaviti natpis kako se voda
može koristiti.
Ljerka Vižitnin – Pita i upućuje da treba nešto poduzeti na privremenom odlagalištu u
Gradinjama jer je uz cestu i jako je neuredno. Zaključeno je da se smeće pokupi i odveze te
postavi zelena zaštitna mreža da se malo zakloni pogled.
Stelio Gardina – ponovno pita zašto Hrvatske vode još nisu ništa poduzele za uređenje potoka
u Kotalinama kad je to već više puta obećavano?
Načelnik odgovara kako nema informaciju o planovima Hrvatskih voda za 2012. godinu te da
će po tome izvijestiti na idućoj sjednici.
Ad.3.)
Načelnik daje uvodno obrazloženje, a u raspravi Amedeo Cotić pita što se podrazumijeva pod
stavkom „zatezne kamate“. Odgovoreno mu je da se radi o kamati vezano za ugovor o prodaji
sklopa „Čepić“.
Kristijan Antonac pita što je sa web stranicama i zašto su neažurirane.
Načelnik odgovara kako je u izradi redizajn stranica i da će uskoro biti gotovo i ažurno.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Oprtalj za 2011.
Godinu jednoglasno je prihvaćen.

Ad.4.)
Na prijedlog Odluke o prodaji nekretnina izdaje se suglasnost sa time da se ne odobrava
prodaja dviju parcela u Čepiću ( 1/1 i ½ ).
Načelnik izvješćuje o problemu u Orlićima gdje je Klaudio Kesner provalio u Općinsku
napuštenu kuću, a on je socijalni slučaj a još je sada u vezi sa ženom koja je samohrana
majka sa troje djece.
Zaključeno je da mu se ponudi ugovor o najmu na godinu dana, da se najam naplaćuje ali da
sve troškove kuće ( struja, voda, održavanje ) snosi sam.
Ad.5.)
Načelnik predlaže da se prigodna svečanost – svečana Sjednica Vijeća održi 24.04. u 19,30
sati, a poslije bi se organizirao zabavno – glazbeni program gdje bi Sergio Valić imao
promociju nove pjesme a nastupalo bi još desetak izvođača tradicijske glazbe sa područja
cijele Istre. Poslije toga bi za sve se napravila velika fritaja od šparoga obzirom da je mjesec
šparoga i događaja na tu temu ima jako puno.
U raspravi je još istaknuto kako je poželjno da u programu svečane Sjednice sudjeluju i
školska djeca te da je krajnji rok za predlaganje kandidata za Općinska priznanja 10.04.
Ad. 6. I 7. )
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen bez rasprave.
Ad.8.)
Načelnik daje informaciju kako opet konoba u Oprtlju ne radi, kako je loše za Oprtalj da je
terasa po ljeti zatvorena i predlaže da se pokuša pronaći netko zainteresirani za postavljanje
privremenog objekta na terasi.
Ljerka Vižintin – kako je sa naplatom komunalne naknade? Načelnik odgovara da ide otežano
ali da nema većih problema osim Toplica koji duguju godinu dana i sada traže oslobađanje
zbog poteškoća u poslovanju.
Kristijan Antonac – što je sa trgovinom u Livadama? Što je sa prostorom u korti iza zgrade
trgovine?
Načelnik odgovara kako se za trgovinu naplaćuje najam, a da za ulaganja još uvijek nema
ozbiljno zainteresiranih. Prostor iza u korti je bio u zakupu prije desetak godina, općinski je i
nije u upotrebi.
Ivan Štokovac – predlaže da se izvidi mogućnost obavljanja godišnjih liječničkih pregleda za
vijećnike. Zaključeno je da se napravi spisak vijećnika koji žele ići i da se onda to i ugovori.
Paolo Nežić – ukazuje da nije isplaćena naknada za izbore. Zaključeno je da se to izvrši što
prije.
Zaključeno u 21,30
Zapisnik sastavila: Stelija Šavron

