Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 29. srpnja 2014.
godine sa početkom u 19,00 sati.
Nazočno: 9 vijećnika, odsutno: ( svi su prisutni)
Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne te predlaže dopunu dnevnog reda s još
dvije točke kako slijedi:
Točka 8.: Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Plana davanja koncesija za
2014. godinu;
Točka 9.: Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Srednjoročnog Plana davanja
koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Točka 10: Razno.
Prijedlog dnevnog reda s tim dopunama je jednoglasno usvojen.
Dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima; (zapisnik u
privitku )
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća Proračuna za
2014. godinu; (materijal u privitku)
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kratkoročnoj pozajmici novčanih
sredstava; (materijal u privitku )
5. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i
agroturizma Istre za 2013. godinu;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o razrješenju imovinsko-pravnih
odnosa korištenja zgrada u Livadama (Hrvatske šume);
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative za uređenje
zgrade stare škole u Zrenju u „Muzejsko turistički kompleks Sv. Jeronim“;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Plana davanja koncesija za
2014. godinu;
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Srednjoročnog Plana davanja
koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2014. do 2016. godine;
10. Razno.
Ad.1.)
Zapisnik je jednoglasno verificiran bez rasprave.
Načelnik je izvijestio o aktivnostima kako slijedi:
 Održan je AAOF i Sajam starina;
 Radovi na statičkoj konsolidaciji crkvice Sv. Silvestra su dovršeni;
 Izvršeno je djelomično nasipavanje nerazvrstanih cesta te se dovršava košnja;
 Dobiveno je 15.000,00 kn od HTZ-a za smeđu signalizaciju i 20.000,00 kn za javne
površine (klupe, vaze za cvijeće) i penjalište Čepić;
 Izrađen je projekt i troškovnik za dio mjesne kanalizacije u Oprtlju;
 Radi se troškovnik za uređenje kaldrme na ulazu u Oprtalj;
 Započeto je s radovima po IPARD programu.
Ad.2.)
Nije bilo pitanja.

Ad.3.)
U uvodnom dijelu je Dorjana Šorgo Musulin obrazložila polugodišnje izvješće Proračuna za
2014. godinu, a u raspravi je bilo slijedećih upita:
Ljerka Vižintin: Na što se odnose usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja– potrošeno je
puno u odnosu na plan? Isto tako ukazuje da su povećani troškovi održavanja javne rasvjete,
uređenje prostora i tiska.
Načelnik i Dorjana odgovaraju da se radi o odvjetničkim uslugama pravnog zastupanja van
godišnjeg ugovora i da ih je teško predvidjeti jer se radi o sudskim sporovima i tužbama.
Troškovi javne rasvjete su veći jer je dio obveza iz prošle godine podmiren u ovoj, za
uređenje prostora se potrošilo više jer je nabavljeno i posađeno 35 čempresa, posađeno je
cvijeće u Oprtlju te je podmirena dekorativna rasvjeta iz prošle godine, a troškovi tiska se
odnose na oglašavanje u Bujštini te na objavu različitih natječaja u novinama.
Danko Galijašević: ukazuje na velike troškove općinske uprave i predlaže da se ti troškovi
trebaju smanjivati.
Načelnik je odgovorio da se nešto već smanjivalo ali da nije moguće s manje zaposlenika
obavljati sve aktivnosti. Predsjednik Vijeća je napomenuo da to nije tema ove točke i da će se
o tome raspraviti na jednoj od slijedećih sjednica. Po završetku rasprave Odluka o prihvaćanju
polugodišnjeg izvješća Proračuna za 2014. godinu jednoglasno je prihvaćena.
Ad.4.)
Dorjana Šorgo Musulin je pojasnila potrebu kratkoročnog zaduživanja zbog povrata lanjskog
kredita, a Načelnik je dodao kako sredstva po programu Parenzane još nisu dobivena i da je to
razlog što se i lani išlo u kredit zbog likvidnosti i kako ističe rok za povrat tog kredita, a u
Proračunu nema toliko sredstava, predlaže se povrat ponovnim zaduživanjem na način da će
se novi kredit otplaćivati mjesečnim ratama. U raspravi je Danko Galijašević ponovno
upozorio da je potrebno smanjiti troškove poslovanja, a Sandi Cotić je upitao koliki su
troškovi lanjskog kredita, je li vraćen i koliko će koštati novi kredit. Dorjana Šorgo Musulin je
odgovorila da će lanjski kredit zamijeniti novim kreditom sa povratom u jednakim mjesečnim
ratama u iznosu od 16.666,67 kn i rok povrata 01.07.2015. godine.
Poslije rasprave Odluka o kratkoročnoj pozajmici prihvaćena je većinom od 8 glasova “ZA“ i
1 glasom “PROTIV“.
Ad.5.)
Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2013. godinu jednoglasno
je prihvaćen.
Ad.6.)
Načelnik je uvodno obrazložio kako se radi o objektima općinskog vlasništva u Livadama na
k.č. br. 1044 zgr., 1045 zgr., i 1046 zgr. i u Zubinima na k.č. br. 851 zgr. koji su u posjedu
Hrvatskih šuma, Šumarija Buzet. Kako se već dugi niz godina pokušavao riješiti imovinskopravno i posjedovno stanje tih objekata, u razgovorima s predstavnicima HŠ došlo se do
prijedloga kojim bi dva objekta ostala njima (k.č. br. 1044 zgr. i 1045 zgr.), a iz dva objekta bi
oni izašli iz posjeda te ih faktički predali Općini. Općini je objekt bivše stanice „Parenzane“
vrlo značajan jer bi se u tom objektu mogao stvoriti novi turistički sadržaj u Livadama (muzej
Parenzane, tartufa, šumarstva…).

Poslije kratke rasprave jednoglasno je zaključeno da se po tom prijedlogu s Hrvatskim
šumama uvedu imovinsko- pravni i posjedovni odnosi.
Ad.7.)
U kratkoj raspravi podržana je takva inicijativa s napomenom da se o tome obavijeste i
mještani Zrenja i okolnih pripadajućih naselja. Zaključeno je da se zgrada zadrži u vlasništvu
Općine i da se projekt pokrene kao javno- privatno partnerstvo.
Ad.8.)
Načelnik je uvodno obrazložio da je to potrebito donijeti iz razloga što se na natječaj nitko
nije javio pa treba izmijeniti cijenu koncesije te predlaže da to bude 500,00 kn godišnje.
Izmjene i dopune Plana davanja koncesija za 2014. godinu jednoglasno su prihvaćene bez
rasprave.
Ad.9.)
Izmjene i dopune Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2014. do
2016. godine jednoglasno se prihvaća bez rasprave.
Ad.10.)
Sebastian Bančić ukazuje na problem mještana Kalegarići i ostalih okolnih naselja u svezi
nekontroliranog držanja stoke i nedoličnog ponašanja jednog mještana.
Načelnik je odgovorio kako je upoznat s problemom, da ima i pismenu peticiju mještana i da
će se postupiti sukladno ovlastima i nadležnostima te da će pozvati nadležne inspekcijske
službe.
Načelnik je isto tako izvjestio kako i u Oprtlju postoji pismo građana koje ukazuje na
nedolično ponašanje pojedinca (uzurpacija javne površine) pa će i po tome postupiti sukladno
ovlastima.
Raspravljeno je i pitanje nabavke odnosno sufinanciranja učeničkih udžbenika te je
zaključeno kako će se financirati kako slijedi:
 učenici slabijeg imovinskog stanja i socijalni korisnici- financiranje obveznih knjiga u
100% iznosu
 svi ostali učenici- financiranje obveznih knjiga u 50% iznosu

Zapisnik sastavila:
Dorjana Šorgo Musulin
Zaključeno u 20,45 h

