ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj
održane 6. ožujka 2007. godine u Oprtlju sa početkom u 18,30 sati
Nazočno: 10 vijećnika
Odsutno: 1 vijećnik ( Ljerka Vižintin )
Predsjednik pozdravlja sve nazočne, otvara sjednicu i predlaže slijedeći
DNEVNI RED:
1. Verifikacija Zapisnika sa 11. Sjednice i izvješće o aktivnostima iz prethodnog
razdoblja;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna
Proračuna Općine Oprtalj za 2006. godinu;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva ;
5. Razno.
Predsjednik je dao na usvajanje te je dnevni red jednoglasno usvojen u predloženom obliku
Ad.1.)
Načelnik je izvijestio o realizaciji po Zapisniku i kako primjedbi nije bilo Zapisnik sa 11.
Sjednice Općinskog vijeća je jednoglasno verificiran.
Slijedila su pitanja vijećnika po Zapisniku sa 8. sjednice Općinskog poglavarstva.
Valter Šavron: Na kojoj lokaciji će se urediti parkiralište u Oprtlju?
Načelnik je odgovorio da je u planu uređenje parka i parkirališta na novoj lokaciji u Oprtlju.
Glavni trg bi se zatvorio za automobile, a nova lokacija za parkiralište se predviđa na mjestu
gdje je sada park, a park bi se uredio ispod zida. Za sada se još razrađuje ideja koja će se dati
na javni uvid i po tome će se onda ići i u realizaciju.
Ivan Štokovac je zatražio pojašnjenje na točku broj 8. sa Zapisnika Poglavarstva po kojoj
Općina Oprtalj prihvaća partnerstvo sa humanitarnim udrugama „Nadomak sunca“ i „Oaza“ .
Načelnik je obrazložio kako je Općina prihvatila partnerstvo sa humanitarnim udrugama
„Nadomak sunca“ i „Oaza“ iz Rovinja koje je ne obavezuje ni u kom slučaju nego joj može
samo koristiti kad se bude kandidirala na natječaje za dobivanje sredstva iz EU fondova. Grad
Rovinj i Centar za socijalnu skrb su također dali podršku tim udrugama.
Ad. 2.)
Pitanja i prijedlozi vijećnika.
Vlasta Janković: Kada Općina daje u zakup neku nekretninu za koju odredi namjenu, da li
se mora pobrinuti da za zakupca ishodi suglasnosti koje su mu potrebne?
Načelnik je odgovorio kako je zakupac dužan sam prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i
urediti prostor za obavljanje djelatnosti za koju je prostor i namijenjen.
Ivica Kalčić: Da li je Općina prodavala zemljište do pruge kod Princip Brijega?
Načelnik je odgovorio da se radi o državnom zemljištu i da Općina nije ništa prodala na toj
lokaciji.
Ivica Kalčić: Da li se može počistiti kanal u Livadama od igrališta do starog kanala i da li se
može postaviti zaštita uz kanal?

Načelnik je odgovorio da je to područje pod ingerencijom Hrvatskih voda i da će se pismeno
zatražiti od njih da očiste kanal od mulja i da na neki način zaštite pristup kanalu.
Franko Krt: Kada će Hrvatske vode očistiti kanal u Gradinjama i Čepićku valu kao što je
bilo planirano?
Načelnik je odgovorio kako o tome nema informacija i nije sigurno da će se napraviti te će se
pismeno zatražiti očitovanje Hrvatskih voda.
Franko Krt je ukazao na potrebu izgradnje nogostupa na cesti Gradinje – Istarske toplice.
Načelnik je izvijestio kako je izgradnja nogostupa u Srednjoročnom planu do 2012., te kako
bi gradnja koštala oko 150 kuna po metru dužnom. Na relaciji gdje bi bio izgrađen ima 50-tak
vlasnika parcela i za početak bi se trebalo dogovoriti s njima da ustupe dio svojeg vlasništva
za izgradnju.
Ivan Štokovac: Kako napreduje projekt poticane stanogradnje predviđen na lokaciji kod
mjesta Kavi?
Načelnik je odgovorio da je najveći problem u realizaciji projekta kako spriječiti malverzacije
koje bi se mogle desiti. Zaključio je kako će se u roku od 3 mjeseca napraviti prijedlog
modela po kojem bi se program realizirao.
Vlasta Janković: Što je sa industrijskom zonom u Gradinjama?
Načelnik je odgovorio kako će se poslati upiti vlasnicima zemljišta da li bi bili spremni
prodati zemljište, te da će se za 3 mjeseca konkretnije znati više o tome.
Ad.3.)
Godišnji obračuna Proračuna Općine Oprtalj za 2006. godinu bez rasprave je jednoglasno
prihvaćen.
Ad.4.)
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registarskog gradiva je osnovni dokument koji
propisuje obradu pošte i uredsko poslovanje. Kako se radi o dokumentu kojeg do sada nije
bilo potrebito je istog u predloženom obliku i prihvatiti.
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva jednoglasno je prihvaćen.
Ad.5.)
Načelnik je izvijestio o slijedećem:
- Doktor Slobodan Komazec iz Motovuna je zainteresiran za pružanje zdravstvenih
usluga jednom tjedno u Livadama. Doktor će se primiti na informativni razgovor te će
se putem javne obavijesti informirati mještane o mogućnostima primanja zdravstvenih
usluga u Livadama.
- Grawe Hrvatska d.d. je ponudilo Općini Oprtalj godišnju premiju po kojoj zaposlenici
imaju pravo na godišnji liječnički pregled. Ponuda je prihvaćena i odlučeno je da na
liječnički pregled idu svi djelatnici Općine i svi članovi Vijeća. Godišnja premija za
svakog osiguranika iznosi 138,98 eura.

Zaključeno u 19,50 sati.

Zapisnik sastavila:
Marisela Štokovac

