Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 19. ožujka 2015. godine sa
početkom u 19,00 sati.
Nazočno: 7 vijećnika, odsutno: 2 vijećnika: Danko Galijašević i Sandi Cotić.
Predsjednik Vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne te predlaže slijedeći dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće o Izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014. godinu,
4. Izvješće o Izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Oprtalj za 2014. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi UPU 7 Oprtalj,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja – PUR-a
Općine Oprtalj,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Oprtalj,
9. Razmatranje prijedloga i definiranje datuma i protokola za obilježavanje Dana Općine,
10. Razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad.1.)
Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj jednoglasno je usvojen bez rasprave.
Načelnik je izvijestio prisutne vijećnike o tekućim aktivnostima. Navodi kako rad Općine prati plan
proračuna, projekte za EU fondove: Oprtaljski vrtovi, vatrogasni dom i kanalizacija u Livadama za čiji
projekt je ishođena lokacijska dozvola .
Načelnik obavještava prisutne o službenoj posjeti župana Istarske županije te o njegovoj financijskoj i
moralnoj podršci u daljnjem radu Općine u realizaciji projekta te rješavanju problema.
Najavljuje posjetu državne revizije.
Ad 2.)
Sebastijan Bančić: Zanima me što smo još osim gubitka financijskih sredstava izgubili gubitkom
statusa posebne državne skrbi?
Načelnik odgovara kako nismo ništa drugo izgubili. Status posebne državne skrbi smo zadržali, no
međutim izgubili smo financijski dio poreza na dohodak kojeg smo do sada imali.
Dejan Vežnaver: Kolika je vrijednost boda za plaćanje komunalne naknade za područje Zrenja?
Načelnik odgovara kako se komunalna naknada obračunava po koeficijentu, zonama i po vrijednosti
boda koji je za cijelo područje isto te iznosi 0,30. Vrijednost boda je jedan od faktora koji utječe na
izračun vrijednosti komunalne naknade po metru kvadratnom.
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Vijeće je nedavno donijelo Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi kako bi se ista uskladila sa
zakonskim propisima. Naime po našoj Odluci koeficijent iznosi 0,80 za stambeni i garažni prostor no
Zakon propisuje kako navedeni koeficijent ne može biti manji od 1 te smo stoga morali uskladiti
Odluku sa zakonskom regulativom. Vrijednost boda nije izmijenjena, ostala je ista za cijelo područje.
Imamo 3 zone po kojima se koeficijent mijenja te sam koeficijent zona utječe na cijenu.
Dejan Vežnaver: Može li se što poduzeti u vezi ruševne kuće na ulazu u Zrenj?
Načelnik naglašava komplikacije u rješavanju navedenog problema iz razloga što se radi o privatnom
vlasništvu. Mogućnost koju Općina ima u vezi rješavanja ovog problema je ta da se pošalje dopis
građevinskoj inspekciji o navedenoj problematici te da ista izda nalog za njezino rješavanje. Općina
nema ovlasti za rješavanje takvih problema te će se to prijaviti građevinskoj inspekciji.
Deni Basaneže: Postoji li mogućnost postavljanja hidranata za slučaj požara u starogradskoj jezgri
Oprtlja?
Načelnik odgovara kako se navedeno rješava kroz procjenu ugroženosti od požara. Općina ima
hidrante u Oprtlju, no ukoliko se hidrantska mreža izvuče iz zemlje, stvara se problem distribucijskoj
mreži Istarskog vodovoda što rezultira mutnoćom vode i prekomjernim trošenjem od strane
mještana. Na jednoj od slijedećih sjednica vijeća dati će se na razmatranje plan protupožarne zaštite
kojeg je potrebno revidirati te će se time obuhvatiti i taj prijedlog odnosno pitanje. Vozilo DVD-a
Općine Oprtalj ima rezervoar od 300 litara koji može doći do starogradske jezgre u slučaju požara te
riješiti isti.
Deni Basaneže: Može li se sanirati urušeno kamenje ispred crkve u Oprtlju?
Načelnik odgovara kako je navedeni problem usko povezan uz probleme koje Općina ima u vezi
sanacije kaldrme u Oprtlju. Za navedenu sanaciju obećana su sredstva od strane Istarske županije što
je i sam Župan potvrdio u svom službenom posjetu.
Načelnik kao privremeno rješenje navodi kako će se izviditi mogućnost betoniranja najoštećenijih
dijelova.
Ljerka Vižintin: Što je sa javnom rasvjetom u Gradinjama? Gradinje su 3 dana bile bez rasvjete bez
ičije reakcije na navedeno.
Načelnik odgovara kako se njega niti Općinu o navedenom problemu nije obavijestilo te da stoga nije
bilo reakcije. Načelnik poručuje da ga se ubuduće o takvim problemima obavijesti kako bi se isti
mogli riješiti. Livade su imale isti problem te se po samoj reakciji mještana odnosno po primitku
obavijesti reagiralo.
Ad. 3.)
Navedeno izvješće treba donijeti zbog zakonske obveze. O navedenom nije bilo rasprave te je
Izvješće jednoglasno usvojeno.
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Ad.4.)
Izvješće se odnosi na IPARD program odnosno u njemu su navedene sve dionice koje su tim
programom riješene te trošak za realizaciju istih. U vezi samog Izvješća nije bilo rasprave te je
jednoglasno usvojeno.
Ad.5.)
Izvješće je izrađeno od strane stručnog suradnika te ga je potrebno donijeti zbog zakonske
procedure koja nas na to obvezuje. O navedenom nije bilo rasprave te je Izvješće jednoglasno
usvojeno.
Ad.6.)
Odluka o izradi UPU7 Oprtalj je formalno – pravna odluka koju je potrebno donijeti zbog iskazanog
interesa i budućeg investiranja na toj lokaciji. To je dugoročno i interes za Općinu jer će se mogućom
investicijom na tom dijelu prihodovati komunalni doprinos a i razviti nova turistička aktivnost. Odluka
je jednoglasno prihvaćena.
Ad.7.)
PUR Općine Oprtalj je plan dugoročnog razvoja Općine Oprtalj koji nam je potreban pri kandidiranju
projekata za fondove EU. Odluka je formalno – pravna te se njome pokreće izrada PUR-a koji je
strateški dokument i nužno potreban za daljnje funkcioniranje. Odluka je jednoglasno usvojena.
Asd.8.)
Odluka o komunalnom redu od velike je važnosti za funkcioniranje na području Općine Oprtalj.
Načelnik sugerira da se navedeni prijedlog Odluke dodatno prouči te da se za iduće Vijeće pripreme
konkretni prijedlozi u vezi sadržaja iste. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te će se o navedenom
raspraviti na slijedećoj sjednici Vijeća .
Ad. 9.)
Prijedlog se odnosi na protokol obilježavanja Dana Općine Oprtalj – Sv. Jurja.
Dan Općine Oprtalj obilježiti će se 24. travnja 2015. godine u Oprtlju svetom misom,svečanom
sjednicom Općinskog vijeća, prigodnim programom te zajedničkom zakuskom.
Načelnik sugerira vijećnicima da do iduće sjednice Vijeća razmisle i predlože kandidate za općinske
nagrade.
Ivan Ipša sugerira da se o svakom predloženom kandidatu posebno glasa kao što i je uobičajena
praksa vijeća.
Dogovorena je slijedeća sjednica Općinskog vijeće za 09. travnja 2015. godine kada će se o
navedenom i odlučiti.
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Ad. 10.)
Nije bilo rasprave.

Sjednica je zaključena u 20,15 sati.
Zapisnik sastavila:
Roberta Kalčić Savatović
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