Zapisnik sa 24. Sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 15. Ožujka 2013.
Godine sa početkom u 18,30 sati.
Nazočno: 9 vijećnika
Odsutno: 2 vijećnika ( Ipša Elvis, Kristijan Antonac )
Sjednici prisustvuje i novinarka Glasa Istre Gordana Čalić Šverko.
Predsjednik pozdravlja nazočne, otvara sjednicu te predlaže slijedeći Dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 23. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna
Proračuna Općine za 2012. godinu;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o planu civilne zaštite Općine Oprtalj
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o planu zaštite i spašavanja Općine
Oprtalj;
6. Donošenje zaključka o Izvješću o stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Oprtalj za 2012.godine;
7. Donošenje zaključka o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Oprtalj za 2013. – 2015.godine;
8. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju člana Stožara zaštite i spašavanja
Općine i imenovanje novoga;
9. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožara zaštite i spašavanja
Općine;
10. Razmatranje i donošenje Odluka o davanju u zakupu poslovnog prostora i javne
površine na području Općine Oprtalj (Oprtalj, Livade);
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli Općinskih nagrada (zahvalnica,
priznanja) i definiranje datuma i protokola obilježavanja Dana Općine;
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka za izradu DPU 1
– Vranci;
13. Razmatranje prijedloga i donošenje zaključka o inicijativi Županijskog odjela za
poljoprivredu u svezi smanjenja komunalnog doprinosa i drugih davanja prilikom
legalizacije poljoprivrednih objekata;
14. Razno.
Predsjednik otvara raspravu po predloženom dnevnom redu i kako dopuna nije bilo dnevni
red je jednoglasno usvojen u predloženom obliku.
Ad.1.)
Zapisnik je bez rasprave jednoglasno usvojen a zatim Načelnik izvješćuje o tekućim
aktivnostima te navodi kako puno aktivnosti na terenu nije bilo zbog loših vremenskih prilika,
izvješćuje kako su ceste za vrijeme snježnog nevremena brzo očišćene i kako problema u
prometu nije bilo. Dalje navodi da se radilo na projektima koji se kandidiraju prema različitim
institucijama za financiranje i sufinanciranje, postavljeno je nekoliko novih rasvjetnih tijela
( Zrenj, Gradinje ), saniran je dio oborinske odvodnje u Livadama.
Ad.2.)
Amedeo Cotić: upozorava na problem oborinske odvodnje u Livadama. Načelnik odgovara
kako je dio odvodnje riješen i da će se utvrditi kako riješiti i to ali da treba točno ispitati
odakle prodire voda.
Ljerka Vižintin: ponovno napominje neurednost na deponiji u Gradinjama. Načelnik
odgovara da će se čim vrijeme dopusti, deponija očistiti i postaviti zaštitna mreža.

Ljerka Vižintin: pita šta je sa stanovima u zgradi škole u livadama, da li će se prodavati?
Načelnik odgovara da je zgrada u vlasništvu Općine, potrebno je odrediti namjenu zgrade, te
će se onda moći i napraviti etažiranje.
Paolo Nežić: ponovno upozorava na ostavljanje starih vozila u Zrenju. Načelnik odgovara da
je već jednom razgovarao sa vlasnicima i da su rekli kako su sva vozila registrirana i u
voznom stanju te da ih imaju pravo držati na svojoj parceli. Naglasio je da će se obratiti
policiji da se napravi provjera pa će se vidjeti kako dalje.
Ad.3.)
Dorjana Šorgo Musulin je prezentirala Godišnji obračun Proračuna te je otvorena rasprava.
Ljerka Vižintin je ukazala na potrebu da se otkup stana vodi i kao dospjelo i kao nedospjelo
potraživanje kako ukupna brojka ne bi bunila u velikom dugovanju. Istaknula je i da treba
učiniti sve da Istarske Toplice podmire svoje obveze i da treba izdati novo rješenje za
komunalnu naknadu što je potvrdio i Načelnik.
Ad. 4.) do Ad. 9).
Načelnik je uvodno obrazložio potrebu usklađenja Odluke o planu civilne zaštite Općine
Oprtalj, Odluke o planu zaštite i spašavanja Općine Oprtalj, Zaključka o Izvješću o stanju
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Oprtalj za 2012.godine, Zaključka o
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Oprtalj
za 2013. – 2015.godine, Rješenja o razrješenju člana Stožara zaštite i spašavanja Općine i
imenovanje novoga i Rješenja o imenovanju članova Stožara zaštite i spašavanja Općine te su
iste bez rasprave jednoglasno prihvaćene.
Ad.10.)
Načelnik je izvjestio kako postoji interes za zakup javnih površina u Oprtlju ( terasa na trgu,
prostor u Loggi i ispod Loggie ) te cijelo prizemlje poslovnog prostora u Livadama na br. 2.
U raspravi je zaključeno da se za Oprtalj objave natječaji, a da se za Livade zatraži detaljniji
opis programa i namjene objekta, odnosno da se dostavi program djelatnosti sa projektom
ulaganja.
Ad.11.)
Načelnik je iznio prijedlog da se Dan Općine prigodno obilježi kao prošle godine, te da se na
trgu poslije sjednice pripremi zabavni program sa degustacijom jela od šparoga. Pozvao je
vijećnike da dostave prijedloge kandidata za Općinske nagrade i priznanja.
Ad.12.)
Načelnik je izvijestio o zahtjevu za pokretanje postupka. Rasprave nije bilo i prijedlog je
jednoglasno usvojen.

Ad.13.)
Poslije rasprave po inicijativi Županijskog odjela za poljoprivredu donesen je Zaključak kojim
se određuje jedinstvena cijena komunalnog doprinosa za legalizaciju poljoprivrednih objekata
u iznosu od 0,5 €/m², a za dijelove stambenih objekata u iznosu od 1,0 €/m². To je cijena koja
važi do kraja roka u kojem se trebaju predati zahtjevi za legalizaciju ( 30.06.2013.)

Ad.4.
Ipša Klavdijo – predlaže da se postave kontejneri ( jedan ili više ) za sela Maršići, Štelki i
Beninići. Načelnik odgovara da će izviditi mogućnost da se to riješi.
Stelio Gardina – ukazuje na potrebu uvođenja kontejnera za selektivno sakupljanje otpada
( staklo i papir ) te pita što je sa objektom u izgradnji u Sv. Luciji?
Načelnik odgovara kako se selektivno sakupljanje otpada dogovara sa komunalnim
poduzećem ali da još nema svih uvjeta za to. Vezano za Sv.Luciju navodi kako je došlo do
svađe između investitora, da su na sudu i da nema saznanja o ishodu toga još.
Zaključeno u 19,45 sati.

Zapisnik vodila: Dorjana Šorgo Musulin

