Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 09. travnja 2015. godine sa
početkom u 19,30 sati.
Nazočno: 8 vijećnika, odsutno: 1 vijećnik: Danko Galijašević.
Predsjednik vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne te predlaže slijedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima,
Pitanja i prijedlozi vijećnika,
Razmatranje i donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna za 2014. godinu,
Izvješće o Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2014. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 2014. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu,
Razmatranje prijedloga i davanje suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu
Općine Oprtalj,
9. Razmatranje prijedloga i davanje suglasnosti na Odluku o objavi natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Oprtalj,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli Općinskih nagrada,
11. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad.1.)
Načelnik predlaže da se izvrši korekcija 2. točke zapisnika vezano uz pitanje koje se odnosi na derutnu
zgradu u Škofima. Greškom je u zapisniku navedeno da se derutna zgrada nalazi u Zrenju, te se stoga
predlaže navedena korekcija koja je jednoglasno prihvaćena.
Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj jednoglasno je usvojen.
Načelnik je izvijestio prisutne vijećnike o tekućim aktivnostima. Na samom početku Načelnik je
podnio izvješće o provedenim natječajima za zakup nekretnina na području Livada. U Livadama je
prostor u kojemu je nekada bila trgovina u zakup dobio Giancarlo Zigante koji je bio ujedno i jedini
ponuditelj te je s navedenim sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora. Preostale dvije
nekretnine koje se nalaze u Livadama, u zakup su dobili Snježana Pavletić Basaneže i gospodin Klarić
iz Poreča.
Načelnik je izvijestio vijećnike o kontroli državne revizije i o pripremi dokumentacije koju je potrebno
pismenim putem dostaviti istoj. Izvijestio je da je državna revizija naložila obvezu Načelnika da 2 puta
godišnje podnese pismeno izvješće o svome radu Općinskom vijeću. Iako je Načelnik to činio svaki
put na Vijeću usmenim putem od sada će to isto činiti dva puta godišnje pismenim izvješćem.
Što se ostalih aktivnosti tiče, Općina i dalje radi na pripremi dokumentacije za EU fondove, odnosno
na povratu sredstava od strane IPARD programa.
Pri kraju je i urbanistički plan za Sv. Silvestar.
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Ad 2.)
Sebastijan Bančić: Postoji li mogućnost postavljanja kontejnera kod dvorca u Oprtlju te da li se je
zabranilo odlaganje otpada na navedenoj lokaciji?
Načelnik odgovara kako je nemoguće postaviti kontejner na toj lokaciji te kako će se odlagalište
sanirati od strane Općine i postaviti obavijesti o zabrani odlaganja.
Dejan Vežnaver: Postoji li mogućnost postavljanja javne rasvjete u Sv. Luciji?
Načelnik odgovara kako je Općina o postavljenom pitanju zaprimila pismenu zamolbu od strane
mještana te da će se javna rasvjeta na navedenoj lokaciji postaviti u toku ove godine.
Ljerka Vižintin: Da li ima kakvih pomaka u vezi zamjene zemljišta kraj groblja?
Načelnik odgovara kako nema daljnjih pomaka iz razloga što vlasnik zemljišta ne pristaje na zamjenu
parcela. Međutim, Općina radi na tome da se riješi problematika vezana uz groblje i prostor koji ga
okružuje. Navedeno se nalazi u državnom vlasništvu, dok su po Zakonu o grobljima, groblja u
općinskoj ingerenciji. Općina pokušava riješiti vlasnička stanja glede drugih nekretnina koje su u istoj
situaciji iz razloga što navedena problematika sprječava daljnje kandidiranje projekata na fondove
EU. Općina je angažirala odvjetnika koji bi trebao riješiti ove imovinsko pravne poslove.
Ljerka Vižintin: U kakvoj su fazi pregovori sa Gradom Buzetom u vezi problematike razgraničenja
područja Istarskih Toplica?
Načelnik odgovara da je problem razgraničenja Istarskih Toplica kompleksan te da nema ni velike
suradnje Grada Buzeta za riješavanje istoga. Najveći problem je u naplati komunalne naknade te je u
tijeku rješavanje problema putem Fine. Postoje dvije opcije po kojima ćemo pokušati izvršiti naplatu
navedenog.
Silvio Vižintin: Zanima me što je s kontejnerima za odvojeni otpad te hoće li se područje naše Općine
opskrbiti istim?
Načelnik odgovara kako su kontejneri trebali biti postavljeni početkom ove godine no zbog prevelike
potražnje još nisu stigli sve nabaviti i postaviti. Kontejneri bi svakako trebali biti postavljeni u ovoj
godini.
Silvio Vižintin: Zanima me što je s projektom kanalizacije na području Livada?
Načelnik odgovara kako je u vezi projekta kanalizacije u Livadama ishođena lokacijska dozvola te u
fazi je čekanje potvrde glavnog projekta. U listopadu ove godine Općina bi trebala biti spremna
navedeni projekt kandidirati na mjeru 7.4. za fondove EU.
Silvio Vižintin: Što je sa zamjenama zgrade u Livadama vezano uz šumariju?
Načelnik odgovara kako su obavili razgovore s Upraviteljem te da je Općina dostavila potrebnu
dokumentaciju. Ovih dana zakazati će se sastanak s Upraviteljem šumarije kako bi se navedeno
privelo kraju.
Dejan Vežnaver: Da li je moguće očekivati kanalizaciju i na ostalim područjima Općine Oprtalj?
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Načelnik odgovara kako je za sada nemoguće očekivati kanalizaciju na preostalim područjima Općine
Oprtalj, zbog premalog broja stanovnika. Izvidjeti će se mogućnost postojanja kojih mjera jer Općina
ima idejno rješenje za područje Zrenja, te za područje Gradinja i Istarskih Toplica koje bi se trebalo
priključiti kanalizaciji u Livadama, no to su samo faze koje slijede u nekom budućem razdoblju.
Ad. 3.)
Godišnji obračun proračuna za 2014. godinu jednoglasno je usvojeno bez rasprave.
Ad.4.)
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2014. godinu jednoglasno je
usvojeno bez rasprave.
Ad.5.)
Ljerka Vižintin iznosi prijedlog da se sredinom godine napravi izvješće u vezi dodjela učeničkih i
studentskih stipendija i njihovih korisnika te da se napravi analiza i pregled da li svi izvršavaju obveze
po ugovoru, a trebalo bi revidirati i uvjete stjecanja prava na stipendiju. Prijedlog je jednoglasno
prihvaćen te je Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 2014. godinu
jednoglasno usvojeno.
Ad.6.)
Izvješće o izvršenju Programa zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu jednoglasno je usvojeno bez
rasprave.
Ad.7.)
Odluka o komunalnom redu jednoglasno je usvojena bez rasprave.
Asd.8.)
Odluka o prodaji nekretnina na području Općine Oprtalj odnosi se na k.č.br. 765/1 zgr. koja se nalazi
u Pirelićima te na k.č.br. 6509/6 koja se nalazi u Oprtlju. Što se tiče čestice u Oprtlju vrijednost
građevinskog zemljišta iznosi 20 eura, dok za poljoprivredno zemljište iznosi 1,5 eura.
Što se tiče čestice u Pirelićima, prijedlog je da cijena bude 80 eura po kvadratu cijele čestice zato što
je na toj čestici evidentirana zgrada u katastru. Cijena je formirana na bazi prosjeka cijena po kojoj je
Općina prodavala zemlju na zadnjem natječaju. Ovdje se radi o idealnom vlasništvu te Općina prodaje
svoj idealni dio u ½ vlasništva te bi cijena iznosila 1800 eura. Nakon kratke rasprave u vezi cijene
zemljišta, formirana je cijena u iznosu od 60 eura po kvadratu cijele čestice. Odluka je jednoglasno
usvojena.
Ad. 9.)
Zahtjev za zakup podnijela je Danijela Vranjac. Godišnja zakupnina iznositi će 3.500,00kn/ha odnosno
za to zemljište 480,00 kuna godišnje. Zakup se daje na vremenski period od 5 godina.
Odluka je jednoglasno usvojena.
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Ad. 10.)
Vijećnici su se suglasili da će se svečana sjednica Općine Oprtalj održati u četvrtak 23.04.2015. godine
s početkom u 19 sati.
Što se tiče prijedloga za dodjelu Općinskih nagrada, stigao je prijedlog za dodjelu Priznanja
Zajedničkom obrtu Livija i Franko Krt pošto ove godine obilježavaju 25-tu godišnjicu rada te su svojim
radom i pomoći uvelike doprinijeli razvoju i boljitku naše zajednice. Prijedlog je jednoglasno
prihvaćen.
Slijedeći pristigli prijedlog odnosi se na dodjelu Zahvalnice Zajednici Talijana Livade – Gradinje zbog
svojih brojnih aktivnosti i zalaganju u radu i boljitku zajednice. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Treći prijedlog kojeg je Općina zaprimila od strane anonimnih predlagatelja odnosio se na Bruna
Šimunića iz Livada. Zbog nedostatka obrazloženja u vezi zasluga kao razloga dodjele Općinskih
nagrada, prijedlog nije prihvaćen.
Ad. 11.)
Općina je zaprimila prijedlog od strane škole u vezi obilježavanja europskog dana za poduzetništvo.
Obilježavanje je zamišljeno na način da se lokalni poduzetnici predstave učenicima te da ih upoznaju
sa svojim radom i aktivnostima. Načelnik će o navedenom prijedlogu razgovarati sa Ravnateljicom
škole te s lokalnim poduzetnicima i dogovoriti predstavljanje rada odnosno obilježavanje europskog
dana poduzetništva.
Općina ima obavezu imenovati povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju i zakup nekretnina.
Vijećnici su se suglasili da se povjerenstvo sastoji od tri člana u sastavu: Marisela Štokovac Vižintin,
Stelia Šavron i Aleksander Krt.
Temeljem plana javne nabave za 2015. godinu potrebno je provesti postupak bagatelne nabave za
predmet nabave Opskrba električnom energijom. Kao ovlašteni predstavnici naručitelja za navedeni
predmet nabave imenuju se Marisela Štokovac Vižintin, Stelija Šavron i Deni Basaneže.
Načelnik obavještava vijećnike kako u svibnju ističe najam lođe i prostora ispred lođe te traži
suglasnost vijeća za provedbu natječaja. Vijeće se jednoglasno usuglasilo za provedbu navedenog.
Načelnik obavještava vijećnike kako je Dorijana Šorgo Musulin podnijela prijedlog ugovora o
obavljanju financijskih i računovodstvenih usluga u iznosu od 5.000,00 kuna mjesečno.
Vijećnici su se složili da se prijedlog prihvati po manjoj cijeni te na period od najviše 3 mjeseca dok se
ne provede natječaj u vezi zapošljavanja nove osobe na nepuno radno vrijeme odnosno u trajanju od
četiri sata.
Sjednica je zaključena u 21,00 sati.
Zapisnik sastavila:
Roberta Kalčić Savatović
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