Zapisnik sa 2. Sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 17. lipnja 2013.
godine sa početkom u 19,00 sati.
Nazočno: 8 vijećnika
Odsutno: 1 vijećnika ( Deni Basaneže )
Sjednici prisustvuje, sukladno članku 83. Poslovnika, Matija Vižintin kao građanin Općine Oprtalj.

Sjednici prisustvuje i novinar mjesečnika Bujštine Vladimir Hammer.
Predsjednik pozdravlja nazočne, otvara sjednicu te predlaže slijedeći Dnevni red:
1. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
2. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencijama u poljoprivredi;
3. Razno.
Predsjednik otvara raspravu po predloženom dnevnom redu i kako dopuna nije bilo
dnevni red je jednoglasno usvojen u predloženom obliku.
Ad.1.)
Danko Galijašević: pita da li je to sjednica na kojoj može postavljati pitanja i davati
prijedloge?
Načelnik odgovara da je to sjednica sazvana po hitnom postupku zbog donošenja Odluke pod
točkom 2. te predlaže da se pitanja i prijedlozi ostave za prvu narednu sjednicu koja će biti
9.07.2013. godine.
Ljerka Vižintin ukazuje na problem nemogućnosti odlaganja krupnog otpada jer su
privremena odlagališta zatvorena te problem velikog broja komaraca na cijelom području uz
Motovunsku šumu.
Načelnik odgovara kako su privremena odlagališta zatvorena po nalogu Inspekcije zaštite i
okoliša, da se razmišlja o novim rješenjima te da će se neka vrlo brzo i predložiti. Vezano na
problem komaraca navodi da je već više puta bilo u planu tretiranje ali da se odustalo zbog
loših vremenskih uvjeta. Čim se vrijeme stabilizira će se obaviti jedno špricanje.
Ad.2.)
Uvodno načelnik iznosi potrebu donošenja takve Odluke zbog ulaska RH u EU te je isto
potrebito donijeti do 01.07. kako bi se osigurala mogućnost poticaja u poljoprivredi do kraja
2015. godine.
U raspravi Danko Galijašević navodi kako su kroz Odluku ostavljene prevelike ovlasti
Općinskom načelniku i da bi i to trebalo rješavati Općinsko vijeće ( čl, 11. – čl. 17. ).
Načelnik odgovara kako se radi o predstavničkoj i izvršnoj ingerenciji i da je to definirano
drugim zakonima tko koje Odluke donosi, a i ta je Odluka usklađena sa drugim jedinicama
lokalne samouprave.
Po zaključenju rasprave Odluka je izglasana sa sedam ( 7 ) glasova „za“ i jednim ( 1 )
„suzdržanim“ glasom.
Predsjednik vijeća Ivan Štokovac traži da se jedan primjerak Odluke dostavi predsjedniku
udruge „Agrooprtalj“.
Ad.3.)
Načelnik daje informaciju o organizaciji prigodnog susreta na graničnom prijelazu Sv.Lucija
– Brezovica sa KS Gradin koji će se održati u nedjelju 30.06.2013. godine sa početkom u
19,00 sati povodom ulaska RH u EU te poziva vijećnike da se odazovu na susretu.
Isto tako daje informaciju o organizaciji Alpe Adria Oberkrainer Fest koji će se održati od 12.
do 14.07.2013. godine.
Zaključeno u 20,45 sati
Zapisničar:

