Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 25. kolovoza 2015. godine sa
početkom u 19,00 sati.
Nazočno: 7 vijećnika, odsutno: 2 vijećnika: Sandi Cotić i Danko Galijašević.
Predsjednik vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne te predlaže slijedeći dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnje izvješća Proračuna za 2015.
godinu;
4. Razmatranje i donošenje Zaključka o izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Općine
Oprtalj – Portole za 2014. godinu;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine
Oprtalj;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnim djelatnostima;
8. Odluka o imenovanju Partnerskog odbora za Strategiju razvoja Općine Oprtalj;
9. Razno.
Dnevni red jednoglasno usvojen.
Ad.1.)
Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj jednoglasno je usvojen.
Načelnik podnosi izvješće o tekućim aktivnostima te iznosi informacije o mjeri 7. Vezanu uz ruralni
razvoj te ističe kako je puno infrastruktura za kandidirati međutim da postoji problem državnog
vlasništva. Vlasništvo je uredno tj općinsko što se tiče projekata vezanih uz DVD. Što se kanalizacije u
Livadama tiče očekuje se do kraja mjeseca građevinska dozvola.
Općina je od strane Ministarstva gospodarstva dobila 28.000,00 kn za rasvjetu u Kavima.
Dostavljeni su kontejneri na području cijele Općine. Također stigla su i financijska sredstva za projekt
Parenzane , od strane Ministarstva turizma odobrena su sredstva za projekt „Oprtaljski vrtovi“ u
iznosu od 230.000,00 kn te je potpisan Ugovor.
Načelnik obavještava prisutne vijećnike kako je naša Općina domaćin u rujnu kao partner u projektu
EU fondova vezanog za ruralni razvoj poznat kao REN PROJECT te da će ugostiti sudionike ostalih
zemlja partnera u tom projektu. Također odrađene su brojne aktivnosti poput sajma antikviteta, Alpe
adria folk fest te je u tijeku priprema za susret harmonikaša u Zrenju.
Ad 2.)
Ivan Štokovac: 1. Ima li kakvih pomaka u vezi asfaltiranja dviju dionica lokalnih cesta o čemu smo
nedavno razgovarali s Županom Istarske županije prilikom njegove posjete?
Načelnik odgovara da po tom pitanju nema nikakvih pomaka. Bilo je nekoliko pokušaja kontaktiranja
županije, međutim nikakav konkretan odgovor po tom pitanju Općina nije dobila. Svakako, po tom
pitanju i dalje će se tražiti odgovor
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2. Podnosim prijedlog Ornele Štokovac da se postavi tabela/putokaz kod Čepića koji vodi do
graničnog prijelaza Brezovica budući da turisti svakodnevno pitaju.
Prijedlog prihvaćen te će se tabela postaviti.
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. Provjeriti će se vlasništvo i pouzdanost
uknjižene adrese te pokušati o navedenom problemu pismenim putem obavijestiti vlasnike.
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.
Sebastijan Bančić: 1. Postoji li koja druga varijanta vezana uz asfaltiranje prije navedenih 2 dionica
cesta?
Načelnik odgovara kako nema drugih opcija glede rješavanja tog problema te da će se asfaltiranje tih
dionica svakako pokušati riješiti putem županije.
Deni Basaneže: 1. Podržavam realizaciju projekta „Oprtaljski vrtovi“ no smatram da su projekti
vezani uz Kaldrmu i Trg ispred crkve u Oprtlju prioriteti za našu Općinu.
Načelnik se slaže s mišljenjem te smatra kako su projekti vezani uz Kaldrmu i Trg ispred crkve u
Oprtlju svakako prioriteti za našu Općinu, međutim realizacija navedenih je trenutno nemoguća
zbog problematike vezane uz vlasništvo. Navedeni projekti se ne mogu kandidirati dok se ne riješi
vlasničko stanje budući da se radi o državnom vlasništvu. Što se tiče Trga ispred crkve, u ponedjeljak
dolaze konzervatori te će se s njima izviditi mogućnost sanacije.
2. Želim ukazati na problem vezan uz osvjetljenje zvonika u Oprtlju te molim za rješenje.
Problem za sada nitko nije prijavio,ali je prijedlog uzet u obzir i riješiti će se.
3. Što je s srušenom tabelom koja označava ulazak u Općinu Oprtalj nedaleko od Šterne te zašto
navedena nije opet postavljena?
Načelnik odgovara kako za srušenu tabelu fizička osoba mora platiti štetu što je ovih dana i
dogovoreno te da će se tabela ponovno postaviti u roku mjesec dana.
Ljerka Vižintin: 1.Zanima me kako Općina stoji s naplatom obaveza od strane svih obveznika?
(komunalna naknada, zakup poslovnog prostora…) Kako ljudi to plaćaju?
Naplata ide polako. Istarske toplice još uvijek su problem i to najveći. Problem postoji jer nemamo
sporazum o razgraničenju s Gradom Buzetom tako da smo trenutno u fazi revizije komunalne
naknade i drugi tjedan idemo sa slanjem te ćemo uplatnice poslati i njima i ako treba ići pred Upravni
sud.
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Silvio Visintin: Zanima me što je s naplatom komunalne naknade?
Naplata komunalne naknade bila je obustavljena budući da je Općina primijetila da raspolaže
netočnim podacima i sad je pri kraju revizija pa idući tjedan krećemo s naplatom.
Ivan Ipša: Postoji li mogućnost da se trg u Oprtlju zatvori te da se na njemu poveća turistički sadržaj
i otvori tržnica?
Problem u Oprtlju su parkirna mjesta i zato je trg dostupan. Vijećnici su mišljenja da bi se trg trebao
zatvoriti a ne koristiti za parking. Načelnik ističe kako postoji mogućnost da se problem parkirnih
mjesta riješi na način da se iza Općine napravi parkiralište za mještane i samim time da se trg
oslobodi i zatvori. Međutim na parceli iza Općine također je uknjižena država pa kad se problematika
u vezi vlasništva riješi, tada će se i trg zatvoriti.
Ad. 3.)
Dorijana je izvijestila vijećnike o polugodišnjem izvješću Proračuna za 2015. Godinu te je Odluka o
navedenom jednoglasno usvojena.
Ad.4.)
Razmotren je Zaključak o izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Oprtalj za 2014. Godinu.
Nepravilnosti vezane uz reviziju su rješenje poput prolongiranja kratkoročnog kredita koji je isplatom
zadnje rate u srpnju zaključan. Zaključak je jednoglasno usvojen.
Ad.5.)
Prvi zahtjev zaprimljen je od strane gospodina Fatorija iz Novigrada za kupnju građevinskog zemljišta
na k.č.br. 193/1 k.o. Oprtalj po cijeni od 20 eura/m 2. Vijećnici su mišljenja da je parcela od veće
važnosti te da bi cijena trebala biti veća te traže od zainteresirane stranke da dostavi pismo namjere
Općini kako bi se znalo što je u planu na navedenoj parceli. Zahtjev je odbijen do primitka pismene
namjere te će se ponovno razmatrati po primitku navedenog.
Drugi zahtjev se odnosi na parcelu od 382 kvadrata u Zrenju koja se nalazi iza bivše trgovine u Zrenju.
Zahtjev je podnijela Adrijana Benčić. Zahtjev je prihvaćen.
Ad.6.)
Prijedlog i Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora odgađa se za iduće vijeće budući da u
istoj nema podataka o koeficijentima po zonama. Odgoda jednoglasno prihvaćena.
Ad.7.)
Razmotrena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi budući da su izmjene
vezane uz objavu natječaja. Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad. 8.)
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Danas je održano prvo čitanje Strategije razvoja Općine Oprtalj te se moraju imenovati članovi
Partnerskog odbora od strane vijeća. Imenovani su odlukom vijećnika Ivan Štokovac i Ljerka Vižintin.
Članovi od strane drugih udruga imenovati će se naknadno.
Ad. 9.)
Načelnik postavlja pitanje hoće li se općinski stolovi naplaćivati ili ne prilikom iznajmljivanja. Vijećnici
su odlučili da će se općinski stolovi za privatne svrhe naplaćivati po 25 kuna po komadu.
Načelnik obavještava vijećnike kako su Crotia Rally tražili suglasnost za utrku na dionici od Hriba do
Zrenja. Vijećnici se tome protive budući da se za održavanje navedene utrke zatvara cesta i samim
time naši lokalni agroturizmi gube a i stanovnici su ograničeni u prometu. Prijedlog jednoglasno
odbijen.
Općina je zaprimila zahtjev od strane roditelja koji su zainteresirani za staviti djecu u produženi
boravak. Školski autobus za djecu nižih razreda vraća učenike u 12:30 sati svojim kućama,a vrtić radi
do 16 sati te ima roditelja koji su zainteresirani da im djeca ostanu u produženom boravku budući da
su zaposleni.
Provest će se anketa o tome koliko je zainteresiranih roditelja te će se nakon toga dalje postupati.
Ljerka Vižintin iznijela je prijedlog da se definiraju uvjeti/kriteriji za davanje stipendija učenicima i
studentima. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Sjednica je zaključena u 21,00 sati.
Zapisnik sastavila:
Roberta Kalčić Savatović

4

