Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 28. svibnja 2015. godine sa
početkom u 20,00 sati.
Nazočno: 8 vijećnika, odsutno: 1 vijećnik: Sebastijan Bančić.
Predsjednik vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne te predlaže sljedeći dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
turističkog punkta Sv. Silvestar;
4. Razmatranje prijedloga i davanje suglasnosti na Odluku o objavi natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju jaslica izvan područja Općine
Oprtalj;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zakupu poslovnog prostora;
7. Razno.
Načelnik predlaže izmjenu dnevnog reda u smislu da se pod točkom 6. dnevnog reda umjesto
navedenog razmotri prijedlog o davanju suglasnosti o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Predloženu
Odluku o zakupu poslovnog prostora treba detaljnije razraditi te uskladiti zakonske propise sa
situacijom na području Općine Oprtalj.
Izmjena dnevnog reda je jednoglasno usvojena.
Ad.1.)
Načelnik predlaže da se izvrši korekcija 9. točke zapisnika vezano uz zakup poljoprivrednog zemljišta
te da se umjesto greškom navedene Danijele Vranjac navede Emil Vranjac budući da je od strane
navedenog zaprimljen zahtjev. Navedena korekcija jednoglasno je prihvaćena.
Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj jednoglasno je usvojen.
Načelnik je izvijestio prisutne vijećnike o tekućim aktivnostima. Na samom početku Načelnik je
obavijestio prisutne vijećnike kako je Općina zaprimila godišnji proračun Istarskih Toplica. Rješenje je
napravljeno te je u fazi čekanje suglasnosti Upravnog odjela za lokalnu samoupravu te ukoliko se
ishodi navedeno, Rješenje bi idućeg tjedna trebalo ići van.
Što se tiče pitanja vezanog uz postavljanje kontejnera s prošle sjednice vijeća, Načelnik odgovara da
će navedeni kontejneri biti uskoro postavljeni.
Što se kanalizacije tiče ide sve po planu te se nada u realizaciju navedenog.
Načelnik se ovih dana našao s čelnim ljudima Šumarije te je izvijestio vijećnike kako situacija,
odnosno plan, ide dobrim putem. Šumarija je zatražila da se izvrši geodetska izmjera točnog stanja na
spornim česticama te podnijeli zahtjev za legalizaciju objekata tako da će se situacija uskoro riješiti.
Što se ostalih tekućih aktivnosti tiče, odrađen je Sajam antikviteta, obilježen je dan Općine Oprtalj,
ishođena je uporabna dozvola za IPARD, tj. za nerazvrstane ceste koje su asfaltirane te će se idući
tjedan poslati dokumentacija i zatražiti povrat sredstava. Pokošena je cesta za Ipše, dok će se druge
košnje izvršiti po potrebi, uvidom na terenu. U tijeku su radovi probijanja ceste od Cotića prema
Bencanima. U Livadama je počišćen rotor te se za navedeno predviđa i sadnja cvijeća. Pripreme za
mjeru 7 ruralnog razvoja se nastavljaju iz razloga što je proteklih dana EU komisija prihvatila prijedlog
Republike Hrvatske za taj program. Za iduće vijeće pripremiti će se detaljnije informacije i pojasniti
dokumentacija za navedenu mjeru.
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U Oprtlju su u tijeku radovi za kanalizaciju od 60 metara koji su financirani od strane poduzeća 6.
MAJ te će se time riješiti 4 korisnika kanalizacije.
Napravljen je popis javne rasvjete te je Općina za navedeno dobila dio sredstava od strane Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kandidirani projekt za javnu rasvjetu u Kavima je prošao te
će se isti realizirati u tekućoj godini.
U tijeku je uređenje parka kod škole po inicijativi vrtića u Oprtlju u kojem sudjeluje i Općina Oprtalj.
Općina je dobila nove turističke prospekte.
Ad 2.)
Deni Basaneže: 1. Podnosim prijedlog Općini Oprtalj da se neregistrirana vozila maknu s javnih
površina iz razloga što se stanovnici bune.
Načelnik prihvaća prijedlog te navodi da je s problematikom upoznat, dopis je spreman, čeka se
vlasnika da bude obaviješten.
2. Što se tiče kanalizacije u Oprtlju, zanima me hoće li se raditi i dionica koja ide od moje kuće do
Željka?
Načelnik odgovara da je drugi dio kanalizacije snimljen no da će realizacija malo potrajati jer se radi o
većem zahtjevu i doduše kompliciranom zbog pozicije. Teren će se ponovno snimiti te pokušati riješiti
u idućoj godini.
3. Što je s naplatom priključka za kanalizaciju te može li Općina provjeriti tko je izvršio uplatu, a tko
nije?
Što se tiče priključka za kanalizaciju, navedeni se više ne naplaćuju iz razloga što je naknada ukinuta.
Oni koji su plaćali činili su to u periodu kad je zakonski naplata bila obavezna. Što se tiče
kanalizacijskog doprinosa, isti se plaća ako u mjestu postoji kanalizacija i ako je korisnik spojen, u
suprotnom se navedeno ne plaća. Deni tvrdi da su određeni korisnici spojeni no da ne plaćaju te će
Općina provjeriti sve korisnike i izviditi tko je/nije izvršio uplatu.
Dejan Vežnaver: 1. Zanima me što je poduzeto u vezi derutne kuće u Škofima?
Općina je o problemu obavijestila građevinsku inspekciju međutim nikakvog izlaska na terenu nije
bilo kao niti nikakvih reakcija i realizacija na navedeno. Općina će ponovno uputiti dopis/obavijest
građevinskoj inspekciji te pokušat riješiti navedeni problem.
2. Može li se u bliskoj budućnosti izviditi mogućnost napajanja javne rasvjete putem solarnih
kolektora? Postoje li natječaji od strane EU fondova o davanju poticaja za obnovljene izvore
energije?
Natječaji postoje no za tu mogućnost napajanja javne rasvjete Općina nema za sada nikakvih
informacija. Prijedlog će se uzeti u obzir te izviditi mogućnost napajanja javne rasvjete solarnom
energijom.
Danko Galijašević: 1. Podnosim prijedlog da se izvrše 2 košnje trava iz razloga što je trava previsoka
te ugrožava promet, posebice na dionici Livade – Istarske Toplice?
Navedena dionica je županijska cesta te nije u ingerenciji Općine Oprtalj. Općina će kontaktirati ŽUC
te zatražiti košnju navedene dionice/ceste. Što se prijedloga u vezi košnje tiče, Općina pokušava
reducirati troškove košnje i održavanja nerazvrstanih cesta iz razloga što su troškovi za navedeno
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veliki te se košnja izvršava po mogućnostima koje Općina ima. No budući da je situacija takva da
ugrožava promet, košnja će se svakako izvršiti.
2. Što je s kanalom u Livadama kod Pineta i priče u vezi njegovog zatvaranja?
Za sada, napravljeno je bruto stanje Motovunske šume. Kad se izvidi što će se napraviti sa starim
tokom rijeke Mirne, onda će kanal biti dio tog projekta. Svakako, kad se bude radila kanalizacija u
Livadama, uključiti će se i taj projekt u realizaciji.
Ljerka Vižintin: 1. Hoće li se ove godine što poduzeti u vezi komaraca? Hoće li biti ikakvih
zaprašivanja?
Zaprašivanje je proces koji nažalost nema efekta na našem području zbog lokacije uz dolinu rijeke
Mirne. Da bi se problem donekle riješio bilo bi potrebno proces zaprašivanja vršiti svakih 8 do 10
dana, no to iziskuje velike troškove koje si Općina, nažalost, ne može priuštiti.
2. Što je s prijedlogom u vezi smanjenja naknade za računovodstvene poslove koje obavlja vanjska
suradnica Doriana? Da li je navedena pristala ili će se zaposliti druga osoba?
Općina o navedenom odgovara da do perioda 30.06.2015. računovodstvene poslove obavlja Dorjana
kao vanjska suradnica i po ugovorenoj naknadi, a nakon toga Općina ide s objavom natječaja za
nepuno radno vrijeme s namjerom da se jedna osoba zaposli.
Ivan Ipša: 1. Zašto svećenik drži crkve zatvorene? Apeliram na nezadovoljstvo turista.
Općina nema moć da crkve drži otvorene, no Načelnik će svakako razgovarati sa Župnikom i
pokušati naći kompromis, odnosno najbolje rješenje za dobrobit zajednice.
2. Zašto je Muzej Parenzane zatvoren?
Načelnik odgovara da je informacija netočna iz razloga što Muzej Parenzane radi te u Livadama
postoji osoba zadužena za njegovo otvaranje i zatvaranje. Muzej se za sada otvara po potrebi, a u
ljetnom periodu zaposlit će se student/studentica.
Vijećnici predlažu da se u vezi zapošljavanja uputi javni poziv svim studentima za rad u Muzeju
Parenzane kako bi svi podjednako dobili mogućnost prijave na navedeno mjesto što do sada nije
bila praksa.

Ad. 3.)
Prijedlog se odnosi na zakonsku proceduru koju je Općina obavezna izvršiti te samim time, odnosno
izglasanjem navedenog, Općina ujedno završava, tj. zaključuje sve svoje obaveze. Investitor radi na
daljnjem projektiranju, izabran je projektant koji nastoji uskladiti sve ideje. Prijedlog je jednoglasno
usvojen.
Ad.4.)
Zgrada u Pirelićima koja je na prošloj sjednici vijeća bila na dnevnom redu te za koju je zahtjev
podnijela Snježanja Basaneže Pauletić, ponovno se uvodi na dnevnom redu iz razloga što navedena
zgrada u stvarnosti ne postoji. Prijašnja procjena napravljena je na osnovi geoportala i katastra, no
međutim zatražena je procjena geometra te izvršen očevid na terenu kojim je zaključeno da u
stvarnosti navedena nekretnina nije zgrada iako se kao takva vodi u gruntovnici.
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Novi zahtjev vezan je uz nekretninu u Livadama, odnosno za parcelu koja se nalazi u gornjem dijelu
Livada, preko puta potoka uz malu kamenu kuću. Zainteresirani su vlasnici firme Colledani. Prije same
faze prodaje Načelnik će o navedenoj prodaji obavijestiti obližnje susjede za koje smatra da postoji
mogućnost da obrađuju navedenu parcelu te njima ponuditi otkup.
Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.
Ad.5.)
Predškolski odgoj je obaveza lokalne samouprave, međutim niti jedna Općina, posebice one manje
platežne mogućnosti, nema isti pristup prema toj obavezi. Općina Oprtalj plaća boravak djeteta u
jaslicama do 3. godine života djeteta. Plaćanje boravka iziskuje velike mjesečne troškove koje si
Općina trenutno ne može priuštiti. Do sada je Općina plaćala, tj. sufinancirala boravak u jaslicama u
iznosu od 1.700,00 kn po djetetu, no to nažalost više nije u mogućnosti činiti. Općina nema namjeru
ukinuti naknadu ali podnosi prijedlog da se navedena naknada smanji zbog velikih financijskih
gubitaka u samome proračunu koji je Općina pretrpjela. Općina za navedeno traži suglasnost vijeća.
Vijećnici su se jednoglasno suglasili s prijedlogom te odredili naknadu za sufinanciranje boravka u
jaslicama u iznosu od 1.000,00 kn po djetetu.
Ad.6.)
Točka je vezana uz zakup poljoprivrednog zemljišta te uz problematiku vezanu uz zemljište kod
igrališta. Emil Vižintin je 2011. godine kupio zemljište koji zadire uz put koji vodi prema igralištu.
Međutim Općina ima u ½ u vlasništvo zemljište koji navedeni Emil Vižintin ima u posjedu. Kako bi se
problematika u vezi igrališta riješila Općina predlaže da se dio zemljišta koji je u vlasništvu Općine, a
koji obrađuje Emil Vižintin daje u zakup u zamjenu za dio zemljišta kod igrališta. Također izvidjet će se
mogućnost vraćanja dijela zakupnine koju bi Emil Vižintin platio zbog parcele kod igrališta. Općina
time vidi rješenje problematike parcele kod igrališta te mogućnost otklanjanja daljnjih ekscesa.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad.7.)
Danko Galijašević: Kad će se izvršiti košnja o kojoj se pričalo pod točkom 2. dnevnog reda?
Prije same košnje, izvidit će se sva područja Općine Oprtalj te utvditi u kojim sve mjestima je
košnja trave nužna iz razloga da se neka mjesta ne zakinu. Slijedom toga izvršit će se još jedan
otkos.
Sjednica je zaključena u 21,15 sati.
Zapisnik sastavila:
Roberta Kalčić Savatović
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