Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 17. ožujka 2014.
godine sa početkom u 19,00 sati.
Nazočno: 7 vijećnika, Odsutno: ( Sandi Cotić i Sebastijan Bančić )
Sjednici prisustvuje i novinarka Glasa Istre Gordana Čalič Šverko.
Predsjednik pozdravlja nazočne, otvara sjednicu te predlaže slijedeći:
DNEVNI
RED:
1. Verifikacija Zapisnika sa 6. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;( zapisnik u
privitku )
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o donošenju Izvješća o stanju sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Oprtalj za 2013. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dimnjačarskoj službi;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadama vijećnicima Općinskog
vijeća, članovima radnih tijela te službenicima Općine Oprtalj;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Odluke o poticajnoj izgradnji
obiteljskih kuća na području Općine Oprtalj – naselje Kavi;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli Općinskih nagrada
( zahvalnica, priznanja ) i definiranje datuma i protokola za obilježavanje Dana
Općine;
8. Razmatranje prijedloga i davanje Suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnina u
vlasništvu Općine Oprtalj;
9. Razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad.1.)
Zapisnik je jednoglasno usvojen. Načelnik je izvijestio o tekućim aktivnostima i to: u tijeku je
košnja i čišćenje mladih stabala, posađeno je 30-tak čempresa na ulazu u Oprtalj od strane
Livada, saniran je zid u Oprtlju, u tijeku je sanacija zida kod Župnog ureda, vrtić je
opremljen( namještaj, krevetići i didaktička oprema ) u vrijednosti od cca 63.000,00 kn,
prijavili smo na natječaj HTZ projekti ( sanacija Izvora Bukva i Fontana, Penjalište Čepić,
Uređenje trga u Oprtlju te smeđa signalizacija ), i pri kraju je priprema dokumentacije za
rekonstrukciju nerazvrstanih cesta prema programu IPARD – Mjera 301.
Ad.2.)
 Deni Basaneže: pita za sanaciju zida kod Sv. Lucije?
Načelnik je odgovorio da će se organizirati sanacija u suhozidu.
 Ljerka Vižintin: smatra da bi trebalo kvartalno slati zaduženja za komunalnu naknadu
a ne šestomjesečno; nadalje pita u kojoj je fazi dokumentacija za izgradnju mrtvačnice
u Oprtlju - Zaključak za osnivanje Povjerenstva: ( Ljerka, Danko, Deni, Dejan i
Roberta );
- predlaže da se postave kriteriji za isplaćivanje stipendija;
- predlaže da se izvidi mogućnost čišćenja Župne crkve preko Općine.
Načelnik je odgovorio kako je to obveza crkve te da nije za takav prijedlog.
 Danko Galijašević: pita za odvoz krupnog otpada i mogućnost postavljanja ležećih
policajaca u Zrenju?
Načelnik je odgovorio kako je pismeno odgovoreno na inicijativu za postavljanje
ležećih policajaca a da će se akcija sakupljanja krupnog otpada organizirati tijekom
četvrtog mjeseca.
 Silvio Visintin – da li ima pomaka oko sanacije potpornog zida u Livadama?
- Da li ćemo dobiti kontejnere za odvojeni otpad?
- Poduzeće 6. Maj ne odvozi redovito otpad npr. u Zubinima.



Načelnik je odgovorio kako ima informacija da će se cesta sanirati tokom petog
mjeseca, da su u tijeku pripreme za odvojeno sakupljanje otpada i da će se
kontaktirati komunalno poduzeće u vezi redovitog odvoza smeća.
Danko Galijašević – traži izvješće o radu zamjenice načelnika
Načelnik je odgovorio kako zamjenica sudjeluje na službenim sastancima, a da će sada
i započeti sa revidiranjem općinskih odluka i akata.

Ad.3.)
Poslije uvodnog obrazloženja i kratke rasprave Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Oprtalj za 2013. godinu jednoglasno je usvojen.
Ad.4.)
Nakon kratke rasprave Odluka je jednoglasno usvojena.
Ad.5.)
Poslije kratke rasprave odlučeno je da se naknade vijećnicima ne povećaju nego da ostane sve
po staroj Odluci, da članovima radnih tijela i pozvanim službenicima ne pripada naknada te
da se ne plaćaju putni troškovi za prisustvovanje sjednicama.
Ad.6.)
Izmjene i dopune Odluke o poticajnoj izgradnji obiteljskih kuća na području Općine Oprtalj –
naselje Kavi jednoglasno su prihvaćene.
Ad.7.)
Načelnik je iznio prijedlog da se Dan Općine prigodno obilježi kao prošle godine, tj. na dan
Sv. Jurja 24.04. te da se nakon svečane sjednice organizira domjenak za uzvanike. Pozvao je
vijećnike da dostave prijedloge kandidata za Općinske nagrade i priznanja.
Ad.8.)
Jednoglasno je dana Suglasnost na Odluku o prodaji nekretnina.
Ad.9.)
 Deni Basaneže – pita za sanaciju kaldrme na ulazu u Oprtalj – odgovoreno je da smo
prijavili Projekt u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Zaključeno: u 20,30 sati.
Zapisnik sastavila:
Stelija Šavron

