ZAPISNIK
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj
održane 27 srpnja 2007. godine u Oprtlju sa početkom u 19,30 sati
Nazočno: 8 vijećnika
Odsutno: 3 vijećnika ( Vlasta Janković, Silvio Visintin i Ljerka Vižintin )
Predsjednik pozdravlja sve nazočne, otvara sjednicu i predlaže slijedeći
DNEVNI RED:
1. Verifikacija Zapisnika sa 14. Sjednice i izvješće o aktivnostima iz prethodnog
razdoblja;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o
realizaciji Proračuna za 2007. godinu;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o propisivanju potrebnih agrotehničkih
mjera u svrhu zaštite poljoprivrednih zemljišta te uređenja i održavanja
poljoprivrednih rudina;
5. Razmatranje prijedloga i davanje suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnina;
6. Razno.
Predsjednik je dao na usvajanje te je dnevni red jednoglasno usvojen u predloženom obliku.
Ad.1.)
Načelnik je informirao vijećnike o obavljenim aktivnostima:
- završeni su radovi na asfaltiranju cesta za Šegari, Oršići, Kavi, Orjak i Poli, u tijeku
su radovi na rekonstrukciji cesta za Pigini i Sv. Silvestar.
- održan je AAFF Oprtalj – Portole 2007. Za manifestaciju je utrošeno nešto više od
100.000,00 kuna, ali je donacijama prikupljen dio sredstava koji premašuje predviđeni
iznos.
- odabrani su najpovoljniji ponuđači za postavljanje sistema klimatizacije u Općinskoj
zgradi, za izradu izmjena i dopuna PPUO Oprtalj i za uređenje oborinske odvodnje u
Livadama.
Ad.2.)
Orjeta Toncich: da li će u ovoj godini biti dovršen idejni projekt za izgradnju trafostanice u
Čabarnici?
Načelnik je odgovorio kako je HEP u fazi ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju
trafostanice. U slučaju da se trafostanica ne izgradi u ovoj godini započeti će radovi na
rekonstrukciji ceste za Čabarnicu i neće se dozvoliti naknadno prekopavanje ceste.
Upozorava na neadekvatno održavanje groblja u Zrenju.
Načelnik je odgovorio kako će se nakon uvida poduzeti odgovarajuće mjere.
Paolo Nežić je napomenuo kako još nije postavljena javna rasvjeta kod crkve Sv. Jeronima u
Zrenju.
Načelnik je odgovorio da će se jedna postaviti kod crkve i jedna na ulazu u naselje Zrenj.

Ad.3.)
Nakon kratke rasprave polugodišnje izvješće o realizaciji Proračuna za 2007. godinu
jednoglasno je prihvaćeno.

Ad.4.)
Nakon kratke rasprave Odluka o propisivanju potrebnih agrotehničkih mjera u svrhu zaštite
poljoprivrednih zemljišta te uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina jednoglasno je
prihvaćena.
Ad.5.)
Načelnik je uvodno obrazložio način formiranja cijena za prodaju nekretnina. Općinsko
poglavarstvo je analiziralo pristigle zahtjeve, utvrdilo je vrijednost zemljišta koje su osnova za
procjenu i to 20 €/m2 za izgrađeno zemljište te 15 €/m2 za okućnice, dok je cijene zgradnih
čestica odredio procjenitelj.
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina jednoglasno je prihvaćen.
Ad.6.)
Ivica Kalčić je izrazio neslaganje projektom izgradnje 20 vila u naselju Pirelići.
Načelnik je obrazložio kako je to područje prema Prostornom planu uređenja Općine unutar
granica građevinskog područja i kako investitor ima dozvolu Službe za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, graditeljstva i imovinsko pravne poslove za gradnju 20 vila.

Zaključeno u 21,00 sati.
Zapisnik sastavila:
Marisela Štokovac

