Zapisnik s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 30. studenog 2016. godine s
početkom u 18,00 sati.

Nazočno: 6 vijećnika: Ivan Štokovac, Ivan Ipša, Dejan Vežnaver, Deni Basaneže, Sebastijan Bančić i
Silvio Visintin,
-

odsutno: 3 vijećnika: Sandi Cotić, Danko Galijašević i Ljerka Vižintin.

Ostali prisutni: Aleksander Krt i Roberta Kalčić Savatović
Predsjednik vijeća otvara Sjednicu, pozdravlja sve nazočne te predlaže slijedeći dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika s 24. sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga Plana proračuna za 2017. godinu te projekcije proračuna za 2018. i
2019. godinu – 1. čitanje;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija
nerazvrstane ceste Fakini – odvojak Respili – odvojak Ravnica“ (NC46) na k.č. 326/4 k.o.
Oprtalj na području jedinice lokalne samouprave – Općina Oprtalj unutar Mjere 07 „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014. – 2020.;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o objavi
natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Oprtalj,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o priznavanju duga za najam stana u adaptaciju
stana – Lara Flego;
7. Razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad.1)
Vijećnik Ivan Ipša navodi kako je u Zapisniku s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj
izostavljena sugestija glede parkirnih mjesta na Trgu u Oprtlju. Navodi da se navedeno korigira i uvrsti
te i razmotri. Vijećnik Ipša predlaže da se zabrani parkiranje na dijelu trga, posebice u vrijeme
turističke zone. Prijedlog je usvojen. Zapisnik je također jednoglasno usvojen.
Načelnik podnosi izvješće o tekućim aktivnostima. Ističe uspješnost realizacije manifestacija
Kestenijada i Tuberfest. Također navodi da se za iduću godinu poradi na boljoj organizaciji
Kestenijade u Oprtlju kako bi se suzbili problemi glede gužve. Oprtalj je specifično područje te iziskuje
bolju organizaciju zbog velikog boja posjećenosti. Također, poziva na suradnju vijećnike da svojim
prijedlozima i idejama zajedno porade na boljoj organizaciji i novitetima glede manifestacije
Tuberfest u Livadama. Ističe da je Općina Oprtalj prva krenula s takvim tipom organizacije, no da je
došlo vrijeme da se poradi na novom sadržaju. Načelnik obaviještava kako je projekt kanalizacije u
Livadama kandidiran na europske fondove te da je u tijeku isčekivanje rezultata. Riješen je i problem
javne rasvjete u Jakusima.
Ad.2)
Silvio Vizintin: Zanima me jeli upitna organizacija manifestacije Tuberfest u Livadama?

Sugeriram da manifestacija Tuberfest u Livadama treba dobiti na značaju te predlaže da se glede
navedenog proradi na sadržaju. Predlaže da se i dalje manifestacija održava vikendom uoči
tradicijskog sajma u tom području.
Načelnik odgovara kako održavanje manifestacije nije sporno te da će Općina itekako nastaviti s tom
manifestacijom i da će se sadržaj glede iste promijeniti i poboljšati. Ponovno poziva na zajedničku
suradnju glede osmišljanja novih sadržaja.
2. Ivan Ipša: Zanima me da li možemo na koji način stipendiste Općine Oprtalj pozvati na sudjelovanje
i pomoć glede manifestacija Tuberfest i Kestenijada?
Načelnik odgovara da se stipendisti odnosno mlade osobe ne mogu obvezati ili uvjetovati na
sudjelovanje, ali da ih se svakako može pozvati ili zamoliti na volontiranje.
Ivan Ipša se zahvaljuje svim djelatnicima i mještanima Općine Oprtalj na pomoći oko organizacije te
uloženog truda i rada na manifestacijama.
Ad.3.)
Što se prvog čitanja Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godine tiče, Načelnik sugerira da se kroz idućih
10 dana pošalju primjedbe ili sugestije na Proračun putem Jedinstvenog upravnog odjela kako bi se
iste razmotrile i po mogućnostima uvrstile.
Ivan Štokovac sugerira da se kroz Proračun predvide sredstva za realizaciju projekta svlačionica za
nogometni klub u Oprtlju.
Načelnik odgovara da je projekt još ranije planiran no da još uvijek glede istog nisu riješeni imovinsko
pravni odnosi. Budući da su sporne katastarske čestice u suvlasništvu, Općina Oprtalj sudskim putem
pokušava riješiti problematiku kako bi se navedeni pojekt realizirao na predviđenoj lokaciji.
Prvo čitanje je usvojeno te je prihvaćen rok do 9.12.2016. godine za daljnje korekcije.
Ad.4.)
Navedenu Odluku je nužno izglasati od strane Općinskog vijeća zbog sastavne dokumentacije glede
prijave projekta na fodnove Europske unije. Konkretno radi se o prijavi glede nerazvstanih cesta te je
uz obveznu dokumentaciju potrebno dostaviti i Odluku predstavničkog tijela s popratnim prilogom
kako bi forma bila zadovoljena. Projekt je vrijednosti od oko četiri milijuna kuna.
Po toj točci nije bilo daljnje rasprave te je Odluka jednoglasno usvojena.
Ad.5.)
Općina Oprtalj prikupila je pisane ponude od strane fizičkih osoba koje su zainteresirane za kupnju
nekretnina u vlasništvu Općine Oprtalj. U konkretnom slučaju radi se o k.č. broj 645/2 zgr., u naravi
dvorište u Oprtlju, ukupne površine 47 m2 po početnoj cijeni od 8.600,00 kuna.
Općinsko vijeće Općine Oprtalj jednoglasno donosi Odluku o objavi Natječaja za prodaju navedene
nekretnine u vlasništvu Općine Oprtalj.
Vijećnici su, također, jednoglasno dali i prethodnu suglasnost za izradu procjene vrijednosti
nekretnina u vlasništvu Općine Oprtalj budući da postoji interes za kupnju od strane fizičkih osoba.
Načelnik navodi da kad navedene procjene budu pribavljne da će se o istome obavijestiti vijećnike te
kroz prijedloge odluka odlučiti o prodaji te provesti natječaj.

Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Ad. 6.)
Glede navedenog vijećnici su nakon kratke rasprave zaključili da će se najmoprimki iznos od 5.000,00
kn priznati kao kompenzaciju (uz predočene račune troškova) za ulaganje u prostor u vlasništvu
Općine Oprtalj koji joj je dan u najmu,te da će se preostali iznos dugovanja naplatiti.
Zaključak na odluku je jednoglasno usvojen.
Ad.7.)
Pod točkom razno Načelnik je priložio vijećnicima na uvid idejni projekt Sveti Jeronim. Izrada
projektne dokumentacije je već prvotno izglasana na prethodnim sjednicama vijeća. Projektanti su
realizirali 2 varijante projekta različitog stila.
Načelnik obavještava vijećnike kako će Općina Oprtalj sudjelovati u financiranju paketa za djecu i
umirovljenike u sklopu nadolazećih blagdana.
Također, predlaže da se i ove godine zadnjom sjednicom Općinskog vijeća obilježi večera zajedno s
obrtnicima povodom završetka godine. Vijećnici su se usugasili da se večera održi na Livadama u
restoranu Tartuf budući da se radi o novom ugostitelju u našem kraju.

Sjednica je zaključena s radom u 19:30 sati.

Zapisnik sastavila:
Roberta Kalčić Savatović

