Zapisnik sa 20. Sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 18. travnja 2012.
godine sa početkom u 19,30 sati.
Nazočno: 10 vijećnika
Odsutan: 1 vijećnik ( Elvis Ipša )
Predsjednika pozdravlja nazočne, otvara sjednicu te predlaže dnevni red sa time da se
točka 6. Odgodi za slijedeću sjednicu.
Takav prijedlog dnevnog reda jednoglasno je usvojen i glasi:
1. Verifikacija Zapisnika sa 19. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje 1. Rebalansa Proračuna Općine Oprtalj za
2012. godinu;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na
području Općine Oprtalj;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli Općinskih nagrada
( zahvalnica, priznanja );
6. Razmatranje prijedloga i davanje Suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnina u
vlasništvu Općine Oprtalj;
7. Razno.
Ad.1.)
Poslije kratke rasprave po točki 8. Zapisnika zaključeno je da će po ovim
pitanjima koja nisu odgovorena Načelnik izvijestiti na slijedećoj sjednici pa je
Zapisnik jednoglasno usvojen.
Ad.2.)
Pitanja i prijedloga nije bilo.
Ad.3.)
Načelnik je obrazložio potrebu za 1. Rebalansom proračuna zbog osiguranja
stavki za prijavu na natječaj po IPARD programu te je prijedlog 1. Rebalansa
jednoglasno usvojen.
Ad.4.)
Uvodno je Načelnik obrazložio da je potrebito donijeti takvu Odluku zbog
natječaja IPARD programa a i zbog samog rada i održavanja. Poslije kratke
rasprave i prijedloga da se neke dionice još uvrste ( Gradinje – dio, Novaki – dio,
Šalići, Pavletići ) prijedlog sa dopunama je jednoglasno prihvaćen.
Ad.5.)
Poslije kratke rasprave utvrđeno je slijedeće: Općinske nagrade dobivaju:

Egidio Budicin i Niki Facchin ( posmrtno ).
 Svečana sjednica održati će se u 19,00 sati 24.04.
 Promotivna degustacija šparoga sa zabavnim programom započeti će u
20,00 sati
 Za slijedeću godinu potrebno je detaljnije sačiniti Odluku o mjerilima i
kriterijima za dobivanje općinskih nagrada a potrebito je u to uključiti i
nagrade za učenike i studente.
Ad.6.)
Odgođeno.
Ad.7.)
Raspravljalo se o natječaju za dodjelu terase na trgu u Oprtlju. U roku je pristigla jedna
ponuda dok sada postoji još jedna zainteresirana stranka. Zaključeno je da se terasa
dodijeli u najam Dorisu Močibobu.
Zaključeno u 20,15 sati.
Zapisnik sastavila:
Stelija Šavron

