Zapisnik sa 23. Sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 18. prosinca 2012. godine sa
početkom u 17,00 sati.
Nazočno: 9 vijećnika
Odsutno: 2 vijećnika (Basaneže Franko 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 22. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana Proračuna za 2013. godinu;
( materijali u privitku )
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u kulturi, religiji i sportu,
Programa predškolskog odgoja i obrazovanja, Programa izgradnje objekata i uređaja kom.
infrastrukture, Programa održavanje objekata i uređaja kom. infrastrukture i Programa
zdravstva i socijalne skrbi za 2013. godinu; (materijali u privitku );
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Oprtalj za
2013. godinu; ( materijal u privitku )
6. Razmatranje i donošenje Odluke o 3. Rebalansu Proračuna Općine Oprtalj za 2012. godinu;
( materijali će se dostaviti na sjednici )
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naseljima u Općini Oprtalj; ( materijali u
privitku )
8. Razmatranje prijedloga i davanje Suglasnosti na Odluku o objavi natječaja za zakup
poslovnog prostora u Livadama;
9. Razno.
Ad.1.)
Načelnik izvješćuje o tekućim aktivnostima i po Zapisniku sa prošle sjednice te navodi:
Vezano za Porečki rally isti je izmješten na cesti Abrami – Hrib – Zrenj te je na našem
području voženo 1,5 km koje nije utjecalo ni smetalo uobičajenim aktivnostima na području;
- Za stipendiju navodi kako su isplaćene za sve one koji su potpisali ugovore i da će i ostalima
biti isplaćeno kada vrate potpisane ugovore;
- Od tekućih aktivnosti navodi administrativne poslove, postupak izmjene i dopune PPUO,
izvješće da je prostor u Sv. Luciji dat u najam za skladište, radi se na dovršetku dokumentacije
za stambenu zonu Kavi, kandidiran je projekt uređenja kaldrme u Oprtlju prema Regiji
Veneto, nastavlja se projekt zaštite predjela ''Pregon'' koje vodi Natura Histrika, postavljeno je
nekoliko novih javnih rasvjeta (Zrenj, Gradinje), postavljeni su reflektori na školskom
igralištu u Livadama, osvjetljan je Oprtaljski zid, ŽUC postavlja odbojnu ogradu.
Po završetku načelnikova izlaganja nije bilo pitanja i Zapisnik je jednoglasno verificiran.
-

Ad.2.)
Kristijan Antonac – pita za internetske stranice – Zašto u 2011. Godini nije na službenim stranicama
objavljena niti jedna Odluka vijeća? Zašto je potrošeno 20.000,00 kn i koja tvrtka to radi te kako je
odabrana?
Načelnik je odgovorio da će ispitati zašto je tako i da će se pismeno očitovati.
Zašto nije izvršena sanacija parkirališta u Oprtlju i zašto je još u Rebalansu? Tko je radio parkiralište i
kada, koliko je koštalo i da li je još u garantnom roku.
Načelnik je odgovorio da će i na to dobiti pisani odgovor.
Amedeo Cotić – pita zašto nema predstavnika medija na Sjednici?

Načelnik je odgovorio da je poziv išao, da se usmeno razgovaralo sa novinarkom Glasa Istre i da nema
saznanja zašto nema nikoga.
Ad.3.)
Predsjednik daje riječ Dorjani Šorgo Musulin koja daje obrazloženje Proračuna za 2013. Godinu sa
grafičkim prikazom. Po završetku predsjednik otvara raspravu.
Amedeo Cotić
- Zašto Programi Proračuna nisu u istoj točci dnevnog reda?
Načelnik odgovara da je to zakonska forma i da ih treba posebno navesti u dnevnom redu.
Kristijan Antonac
- Pita zašto nije dobio odgovor na prijedlog izmjena i dopuna Proračuna? Nadalje navodi kako
na privremenim odlagalištima ima uvijek puno smeća i da li se što poduzima za selektivno
sakupljanje otpada. Isto tako, pita zašto nema prikazanog prihoda od djece koja nisu sa
područja Općine Oprtalj a pohađaju vrtić u Oprtlju?
Načelnik odgovara kako po njegovom prijedlogu nije dobio pisani odgovor ali da je dio tih
sredstava neutrošeno jer su to sredstva koja su predviđena za sufinanciranje sa drugim subjektima
(IPARD program, HEP) te da će se to utrošiti ako se kandidirani programi prihvate. Za prostor za
mlade potrebito je najprije definirati i odrediti koji će to objekt biti, onda snimiti stanje i predložiti
kako i sa koliko sredstava ići u uređivanje.
Za selektivno sakupljanje otpada se rade planovi na nivou Županije gdje je i Općina Oprtalj
uključena. Vezano za polaznike vrtića će se ispitati koliko ima takve djece i zatražiti
sufinanciranje iz sredine gdje dolaze.
Amedeo Cotić
- Ceste za Zubine nema u programima, zašto?
Načelnik odgovara kako je dokumentacija i za tu cestu napravljena ali nema broja u katastru pa se
ne može kandidirati za IPARD dok se to ne riješi.
- Ukazuje da se sa planiranih 50.000,00 kuna ne može napraviti kanalizacija u Livadama i pita
na što se to odnosi?
Načelnik odgovara da su to sredstva predviđena za završetak izrade projektne dokumentacije.
- Što je sa dokumentacijom za kapelicu u Oprtlju?
Načelnik odgovara da će se lokacija riješiti sa izmjenama i dopunama PPUO i da će dati
kompletniji odgovor na slijedećoj sjednici.
Paolo Nežić
- Kada će se riješiti crkva Sv. Jeronima?
Načelnik odgovara da ima određenih poteškoća u komunikaciji sa župnikom, a i da nema dovoljno
sredstava te da se nada da će se riješiti tijekom 2013. Godine.
Ljerka Vižintin
- Predlaže da ako nema lokacije za kapelicu da se izvidi mogućnost da se ista smjesti unutar
groblja
Kristijan Antonac
- Na što se odnosi ulaganje u sakralne objekte? Četiri crkve, čije su vlasništvo? Da li je to
donacija ili prevencija?
Načelnik odgovara kako se radi na o sanaciji sakralnih objekata koja se rade u suradnji i pomoći
Ministarstva kulture i Odjela za kulturu Istarske županije.
Ljerka Vižintin
- Ukazuje na problem rada sportskih klubova i mišljenja je da se ne trude dovoljno u održavanju
objekata i iste koriste i za druge svrhe što je neprimjereno.

Načelnik odgovara kako je bilo dojava da se sportski objekti ne koriste u skladu sa namjenom ali
da je to riješeno i da je po njegovom saznanju sada u redu.
Ivan Štokovac
- Velika je razlika i u financiranju nogometnih klubova; zašto?
Vezano za financiranje navodi kako NK Livade ima tri pogona različitih uzrasta i veterane, NK
Grožnjan – Oprtalj jedan pogon (seniori), i otud i ta razlika obzirom da se tu uključuje i Općina
Grožnjan.
Po zaključenju rasprave Proračun za 2013. Godinu jednoglasno je usvojen.
Ad.4.)
Kako je rasprava po toj točci odrađena u prethodnoj, pitanja nije bilo i Programi su jednoglasno
usvojeni.
Ad.5.)
Poslije kratke rasprave Odluka je jednoglasno usvojena.
Ad.6.)
Rasprave nije bilo i Rebalans je usvojen sa 8 glasova ''ZA'' i jednim suzdržanim glasom.
Ad.7.)
Načelnik je uvodno obrazložio potrebu usklađenja Odluke zbog nadolazećih izbora. U raspravi je
Stelio Gardina ukazao da treba točno utvrditi točan naziv sela Pici – Jakci, te da bi trebalo dodati i
potpuniti sela kod Čabrnice, jer ako se pišu Cekini onda treba pisati i Rudiće, Kerše i Kereniju.
Načelnik je odgovorio da će ispitati mogućnosti u skladu sa zakonom i da će se to ako je moguće
dopuniti.
Ad.8.)
U raspravi za objavu natječaja za najam poslovnog prostora u Livadama zaključeno je da se objavi za
prostor koji je već bio u najmu (Franko Cotić), a da se za ostalo objavi javni upit za iskazivanje
interesa.
Ad.9.)
Amedeo Cotić pita za dinamiku naplate komunalne naknade i najamnine.
Načelnik odgovara da ima velikih poteškoća sa Istarskim Toplicama, dok ugostitelji duguju ali nekako
ipak podmiruju obveze u zakašnjenju.
Načelnik zahvaljuje na suradnji na završetku ove poslovne godine.
Predsjednik Vijeća se isto zahvaljuje na radu, suradnji, te želi svima uspješnu Novu godinu i poziva
sve u Livade na večeru u konobi ''Dorjana''.
Zaključeno u 19,00 sati.
Zapisnik vodila:
Stelija Šavron

