Zapisnik sa 25. Sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 9. travnja 2013.
godine sa početkom u 19,30 sati.
Nazočno: 10 vijećnika
Odsutan: 1 vijećnika ( Ipša Elvis )
Sjednici prisustvuje i novinar mjesečnika Bujština Vladimir Hammer.
Predsjednik pozdravlja nazočne, otvara sjednicu te predlaže slijedeći Dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 24. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne Odluke o Izmjenama i dopunama
Statuta Općine Oprtalj;
4. 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 se dovršavaju radovi na ulaznom dijelu u groblje u Oprtlju,
kresanje grana i stabala u Oprtlju. Nadalje izvještava kako je uspješno izvršena revizija
projekta Parenzana II. Isto tako navodi da se u Odjelu radi na Sajmu antikviteta koji će se
održati 14. travnja.
Ad.2.)
Ljerka Vižintin: navodi da je neugodno iznenađena na objavljenom tekstu u Glasu Istre od 8.
travnja 2013. godine napisan od strane Istarskih Toplica na što Načelnik odgovara da su to
neistinite stvari.
Amedeo Cotić: problem Toplica?
Nadalje navodi da se u ovom četverogodišnjem mandatu nije dosta toga realizirano kao npr.
Kanalizacija u Livadama i mrtvačnica u Oprtlju koja je nužno potrebna za ovaj kraj.
Kristijan Antonac: pita što je s prostorom za mlade kod Renca? Prijedlog načelnika je da se
pita Školu za dodjelu jedne prostorije za mlade.
Nadalje ima kritiku na to što je Muzej Parenzana zatvoren te predlaže da se barem vikendom
angažira osoba koja će biti dostupna u Muzeju kako bi turisti mogli razgledati spomenuti
objekt.
Isto tako navodi da mjesto Livade propada: zatvorena je trgovina…
Pita što je sa kanalizacijom u Livadama te u kojoj je fazi te predlaže da se preko TZ naprave
više programa a ne samo četiri manifestacije.
Ad.3.)
Načelnik je uvodno obrazložio Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Oprtalj sa
Zakonom te je ista Statutarna Odluka jednoglasno prihvaćena.
Ad.4.)
Poslije kratke rasprave utvrđeno je slijedeće: Općinske nagrade dobivaju: DVD- Oprtalj,
Milan Munjiza, Albino Bazjak i Jan Berislava.

Raspravljalo se isto tako o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Livadama te
je nakon kratke rasprave zaključeno da se natječaj odgodi do konstituiranja novog saziva
Vijeća.
Zaključeno u 20,40 sati.

