Zapisnik sa 22. Sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 16. listopada 2012. godine sa
početkom u 18,00 sati.
Nazočno: 8 vijećnika
Odsutno: 3 vijećnika (Basaneže Franko, Šorgo Martina i Elvis Ipša )
Sjednici prisustvuje, sukladno članku 83. Poslovnika, Mira Gardoš kao građanka Općine Oprtalj.
Predsjednik pozdravlja nazočne, otvara sjednicu te predlaže slijedeći dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 21. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana Proračuna za 2013. godinu;( 1. Čitanje )
( materijali u privitku )
4. Razmatranje i donošenje Odluke o II. Rebalansu Proračuna Općine Oprtalj za 2012.
Godinu; ( materijali će se dostaviti na sjednici )
5. Razmatranje i donošenje prijedloga akcijskog plana energetskog održivog razvitka
Općine Oprtalj;
6. Razno.
Ad.1.)
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno bez rasprave.
Izvješće o tekućim aktivnostima podnosi Načelnik i iznosi slijedeće:
Za kapelicu u Oprtlju treba izvršiti korekcije u PPUO a kako su izmjene i dopune u tijeku to će se i
učiniti sada i prijedlog će biti gotov do kraja godine;
Radovi oko uređenja prostorija za dječji vrtić u zgradi OŠ Milana Šorga su okončani te još treba
nabaviti opremu;
U Livadama je saniran prostor za potrebe Zajednice talijana Livade – Gradinje;
Radovi na krovu crkve Sv. Silvestra su gotovi i podmireni;
Restauratorski radovi fresaka u crkvi Sv. Roka su u tijeku;
Bilo je dosta interventnih radova oko saniranja nerazvrstanih cesta;
Zaposlena je djelatnica u odsjeku za financije.
Ad.2.)
Kristijan Antonac – navodi nereguliran promet prilikom održavanja Sajma antikviteta u Oprtlju , a
isto tako izvješćuje da je došlo do oštećenja igrališta kod škole prilikom postavljanja šatora ( napravilo
se dosta rupa ).
Načelnik odgovara da će se rupe na igralištu sanirati a što se tiče prometa za vrijeme Sajma pokušati
će se to riješiti boljom organizacijom redarske službe.
Amedeo Cotić – pita kada će krenuti radovi na izgradnji vodovoda Kortina na što mu Načelnik
odgovara da je upravo prije osam dana potpisao Ugovor.
Ad.3.)
U uvodnom dijelu Načelnik ukratko obrazlaže prijedlog Proračuna za 2013. godinu a zatim Dorjana
Šorgo Musulin vrši grafičku prezentaciju. Po završetku predsjednik otvara raspravu:
Amedeo Cotić– predlaže da se planiraju projekti koji su izvedivi i ništa drugo.
Franco Crasti – pita zašto je razlika tako visoka između odjela kulture i socijale te zašto se izdvajaju
toliko sredstva za vatrogastvo?
Stelio Gardina - ukazuje na potrebu saniranja škura i vrata na kapelici u Zrenju.
Ljerka Vižintin – pita na što se odnosi sanacija parkirališta u Oprtlju?
Amedeo Cotić zašto je stavka u Proračunu za kanalizaciju u Oprtlju ako je gotova?
U kratkoj raspravi Načelnik odgovara na upite i sugestije te predlaže da se utvrdi rok do 15.11. do
kada će se primati prijedlozi za konačno sastavljanje proračuna. Sa takvim prijedlogom je točka i
zaključena.
Ad.4.)
Nakon kratke rasprave Odluka o drugom Rebalansu je jednoglasno prihvaćena.

Ad.5.)
Prijedlog Akcijskog plana energetskog održivog razvitka Općine Oprtalj predstavljaju i obrazlažu
članovi udruge“ Informo“ kao izrađivači Plana. Poslije nekoliko upita u raspravi prijedlog je
jednoglasno prihvaćen.
Ad.6.)
Načelnik iznosi probleme oko prolaska Porečkog relliya kroz naše područje jer to stvara probleme oko
prometa, komunikacija i prolaska posjetitelja i turista. Poslije kratke rasprave zaključeno je da se ne
izda suglasnost za pravac Ipši-Oprtalj-Šterna.
Načelnik izvješćuje kako se planira produžiti rad vrtića u Oprtlju, da će se stipendije isplaćivati kao i
lani, a izvješćuje i o problemu dugotrajnog bolovanja komunalnog radnika koji se za sada rješava
ugovorom o djelu sa osobom iz Oprtlja.
Drugih pitanja nije bilo i predsjednik je zaključio sjednicu.
Zaključeno u 19,30 sati.
Zapisnik vodila:
Stelija Šavron

