Zapisnik sa 21. Sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 17. srpnja 2012. godine
sa početkom u 19,30 sati.
Nazočno: 10 vijećnika
Odsutan: 1 vijećnik ( Ljerka Vižintin )
Predsjednik pozdravlja nazočne, otvara sjednicu te predlaže slijedeći dnevni red:
1.
Verifikacija Zapisnika sa 20. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2.
Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća
Proračuna Općine Oprtalj za 2012. godinu;
4.
Razmatranje prijedloga i davanje Suglasnosti na odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu
Općine Oprtalj;
5.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna
PPUO Oprtalj;
6.
Razmatranje prijedloga i donošenje zaključka po zahtjevu Kalegarić Adriana o dodjeli
objekta za stanovanje;
7.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju osnivanja udruge Modelne
šume;
8.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
LAG-a i izboru predstavnika;
9.
Razno.
Ad.1.)

Zapisnik je prihvaćen bez rasprave.
Izvješće o tekućim aktivnostima podnosi Načelnik i iznosi slijedeće: odrađen je Dan
Općine i Alpe Adria Oberkrainer Fest u Oprtlju. U tijeku je košnja nerazvrstanih cesta,
zbog nevremena trebalo je sanirati ceste te isto tako u tijeku su radovi na postavljanju
javne rasvjete u Istarskim Toplicama, Krajićima i Bazjakima. Od strane Istarske
županije dobili smo Zaključak za proglašenjem elementarne nepogode uzrokovana
tučom dana 5. i 6. srpnja 2012. Godine. Prijavili smo se na natječaj za dodjelu sredstava
iz IPARD programa za ceste, a isto tako prema pozivu Ministarstvu regionalnog razvoja
i fondova Europske unije prijavili smo tri projekta i to: Adaptacija prostorija za
predškolsku grupu u zgradi osnovne škole Milana Šorga u Oprtlju, Rekonstrukcija
zgrade DVD-a u Sv. Luciji i Rekonstrukcija prostorija
( svlačionice ) za NK Grožnjan – Oprtalj u Oprtlju.
Ad.2.)
Kristijan Antonac pita tko je dobio radove za sanaciju prostorija za Zajednicu talijana u
Livadama? Načelnik odgovara da je radove dobila firma Kamen – grad.
Amedeo Cotić – u kojoj je fazi izrada projekta za kapelicu, za kanalizaciju u Livadama te
što je sa sanacijom zida u Livadama?
Načelnik odgovara da će još izviditi projekt za kapelicu jer je cijena previsoka,
kanalizacija u Livadama je na dobrom putu a sanacija će do Tuberfesta biti izvršena.
Ivan Štokovac – ponovno upozorava na potrebu asfaltiranje ceste Čepić – raskršće
Ad.3.)
Amedeo Cotić pita da li su prihodi od nekretnina realizirani u cijelosti na što mu je pozitivno
odgovoreno.

Nakon kratke rasprave odluka o polugodišnjem izvješću Proračuna za 2012. godinu jednoglasno
je prihvaćena.
Ad.4.)
Jednoglasno je dana suglasnost za prodaju nekretnina sa slijedećim izmjenama i dopunama:
Točka 3. I 4. Odluke izbaciti te dodati k.č. 861/2 k.o. Zrenj ukupne površine 111 m2.
Ad.5.)
Nakon kratkog Načelnikovog obrazloženja Odluka o pokretanju postupka II Izmjena i dopuna
PPUO Oprtalj jednoglasno je prihvaćena.
-

Ad.6.)
U raspravi Klavdijo Ipša predlaže da im vlasnik omogući boravak u kući dok ne nađu adekvatan
smještaj te da im se riješi dug prema državi ako postoji.
Zaključak: Općina nema adekvatnog smještaja za udovoljiti zahtjevu ali je suglasna da se izvidi i
riješi dug prema državi te pruži financijska pomoć oko rješavanja papirologije za dobivanje
mirovine.
Ad.7.)
Nakon kratke rasprave Odluka o pristupanju osnivanja Udruge Modelne šume jednoglasno je
prihvaćena.
Ad.8.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lag-a jednoglasno je prihvaćena.
Načelnik obavještava i poziva sve zainteresirane da će se u petak u Grožnjanu s početkom u
12,00 sati održati sastanak na temu Ruralni turizam i ruralni razvoj.
Ad.9.)
Načelnik iznosi informaciju o objavi oglasa za prijam djelatnika na određene vrijeme zbog
odlaska djelatnice na porodiljski dopust.
Isto tako iznosi informaciju o mogućnostima postavljanja barake na terasi u Oprtlju.
Ivan Štokovac predlaže da Načelnik razgovara sa vlasnicima konobe te da ih uvjetuje s visinom
najma koja bi trebala iznositi ne više od 400 € mjesečno.
Stelio Gardina upozorava na neadekvatno parkiranje kod Loggie.
Paolo Nežić: napominje da postoje razlike u cijeni pri prodaji nekretnina u općinskom
vlasništvu, a odnosi se na zgradnu čestici u Oprtlju koja nije u srazmjeru sa onom zgradnom
česticom što je on kupio.
Zaključeno u 21,00 sati.
Zapisnik sastavila:
Stelija Šavron

