ZAPISNIK
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj
održane dana 3. prosinca 2010. godine sa početkom u 17,40 sati
Nazočno: 9 vijećnika,
Odsutno: 2 vijećnik – Ljerka Vižintin i Kristijan Antonac.
Predsjednik otvara sjednicu, ispričava se zbog malog zakašnjenja, pozdravlja sve nazočne i
predlaže dnevni red kako slijedi:
Dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 10. izvanredne Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje Izvješća i donošenje Zaključka o obavljenom uvidu u proračun i
financijske izvještaje;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana Proračuna za 2011. godinu ( 1. čitanje );
5. Razmatranje prijedloga i davanje suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnina u
vlasništvu Općine Oprtalj;
6. Razno.
Ad.1.)
Predsjednik otvara raspravu te verifikaciju Zapisnika sa prošle sjednice.
Klavdijo Ipša iznosi kako nije korektno da se na sjednici donose odluke koje se kasnije
telefonski mijenjaju i da bi vijećnici trebali ostati pri svojoj odluci kada se donese. To se
odnosi na Tuberfest gdje je na izvanrednoj sjednici Vijeće podržalo stav Turističkog vijeća o
nenastupanju poduzeća Zigante tartufi i Livade tartufi na sajmu, a kasnije je zbog pritiska
Giancarla Zigantea predsjednik Vijeća kontaktirao vijećnike telefonski i mišljenje većine
vijećnika se promijenilo.
Predsjednik pojašnjava cijelu situaciju, iznosi kako nije sretan što je tako ispalo, da je Zigante
jedan od inicijatora Sajma i da nije bilo potrebno ga isključiti iz ovogodišnjeg Tuberfesta.
Dalje navodi da je Giancarlo Zigante posjetio i ispričao mu njegovu verziju događanja pa je
on sa time telefonski izvijestio gotovo sve vijećnike koji se nisu protivili da se ta dva
poduzeća prime na sajmu ( osim Klavdija Ipše ). Isto tako navodi kako je taj stav prenio
Općinskom načelniku i da se iznenadio kada mu je načelnik rekao da se ove godine neće
dozvoliti tim poduzećima prisutnost na sajmu, jer se na taj način nije poštovalo mišljenje
većina vijećnika. Amedeo Cotić navodi isto da ako je to bila telefonska sjednica Vijeća da je
takav stav trebalo poštovati. Nadalje navodi kako se ni on u potpunosti ne slaže sa načinom
Zigantea te predlaže da ga se pozove na sjednicu Općinskog vijeća i da se o tome porazgovara
a kaže i da je u dijelu Općinske organizacije bilo grešaka.
Amedeo Cotić izražava i svoje mišljenje da se ne dozvoljavanjem tih dviju firmi da budu na
sajmu, da netko drugi želi biti prvi na Sajmu. Stelio Gardina ističe da je mišljenja kako se
griješi u organizaciji jer treba dati svima isti tretman, da svi moraju imati priliku sudjelovati
samo ako plate jer mora biti zdrave konkurencije.
Općinski načelnik je ponovno obrazložio kako je do toga došlo, izražava svoje nezadovoljstvo
i ističe da je sigurno bilo i grešaka u organizaciji. Predsjednik vijeća predlaže da se rasprava
po tome zaključi i da se takve stvari više ne smiju dešavati i da treba kvalitetnije i na vrijeme
sve organizirati. Zapisnik je jednoglasno verificiran u predloženom obliku. Općinski načelnik
izvješćuje o tekućim aktivnostima i navodi kako je u ovom razdoblju sanirana oborinska
odvodnja na cesti za Klune, u suradnji sa mještanima izgrađeno je jednostazno boćalište u
Cekinima, postavljena je smeđa turistička signalizacija, organiziran je Tuberfest, u suradnji sa
udrugom Ekoportole čisti se i uređuje poljoprivredno zemljište ( terase ) u Oprtlju, bilo je
intervencija na nerazvrstanim cestama zbog velikih kiša ( odroni ), čiste se deponije za krupni
otpad, sanira se derutna zgrada na ulazu u Oprtalj.

Ad.2.)
Amedeo Cotić
Coti pita što je sa dva prazna poslovna prostora u Livadama, da li se plaća
najam ili su slobodni. Ističe da je više puta spomenuo kako iz jednog prostora zaudara
kanalizacija, da nema stropa i da to stanarima stvara neugodnosti, nije još popravljena ni
autobusna čekaonica u Livadama.
Načelnik odgovara da će informaciju o poslovnim prostorima i što učiniti po tome dati na
idućoj sjednici, a poduzeti će se potrebne radnje da se autobusna čekaonica što prije popravi.
Stelio Gardina – izražava nezadovoljstvo načinom rada Hrvatskih šuma jer su na deponiji
za građevinski otpad izvukli trupce borova i deponija se sada ne može koristiti. Kako je to
jedino mjesto gdje se na Zrenjštini može odlagati građevinski otpad traži da se ti trupci što
prije maknu i da se po tome razgovara sa Hrvatskim šumama.
Ad.3.)
Predsjednik uvodno iznosi potrebu za razmatranjem i donošenjem Zaključka po Izvješću
državne revizije i kako nije bilo pitanja Izvješće je jednoglasno usvojeno.
Ad.4.)
U uvodnom dijelu Dorjana Šorgo Musolin prezentira glavne značajke prijedloga Proračuna za
2011. godinu, zatim Općinski načelnik isto daje kratko obrazloženje te se otvara rasprava.
Paolo Neži
Ne ić – predlaže da se u Proračun uvrsti i cesta Žnjidarići – Istarske Toplice. Tu
inicijativu podržava i Stelio Gardina.
Stelio Gardina – pita zašto je u Planu dio ceste od škole u Zrenju do Žnjidarići kada je
ona Županijska te predlaže da se uvrsti cesta za Laganise.
Općinski načelnik odgovara da zna da je to cesta Županijska, ali da je u vrlo lošem stanju i da
će ŽUC prije to uraditi ako se sufinancira.
Amedeo Cotić
Coti – Izražava sumnju da će se takav Proračun realizirati, pita da li postoji
Program održavanja nerazvrstanih cesta, da li su usklađeni osobni dohoci zaposlenika i
predlaže da se postave ograničenja na nerazvrstanim cestama.
Općinski načelnik odgovara kako je prijedlog i sačinjen sa većim prihodima iz razloga što će
se otvoriti predpristupni fondovi EU i za kandidiranje je potrebito osigurati i stavku u
Proračunu. Program održavanja nerazvrstanih cesta će se dostaviti na slijedećoj sjednici.
Vezano za plaće zaposlenika načelnik iznosi da su plaće u zakonskim okvirima i da ne prelaze
dopuštenu masu dok je jedna djelatnica na porodiljnom dopustu. Kad se ona vrati će se ako
bude potrebito plaće i korigirati. Na nerazvrstanim cestama postoje ograničenja ali je teško
kontrolirati poštivanje toga, a ako negdje još nešto fali će se postaviti.
Ivan Štokovac
Štokovac – predlaže da se u planu izgradnje vodovodne mreže uvrsti dionica Krajići
– Škavaci.
Rasprava je završena, zaključeno je da do kraja slijedećeg tjedna svi koji imaju prijedloge za
Proračun iste upute u JUO.
Ad.5.)
Općinski načelnik uvodno iznosi kako se radi o nekretninama za koje postoje pismeni zahtjevi
za kupnju pa je onda i predložena takva Odluka.
Rasprave nije bilo i jednoglasno je izdana Suglasnost na Odluku o objavi Natječaja za
prodaju nekretnina putem prikupljanja pismenih ponuda.

Ad.6.)
Stelio Gardina
Gardina – pita kada će ići Natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta.
Poslije kratke rasprave zaključeno je da se objavi sredinom prvog mjeseca iduće godine.
Općinski načelnik pita da li će se i ove godine organizirati godišnji susret sa poduzetnicima,
na koji način i gdje?
U raspravi je zaključeno da se organizira i da će svaki sudionik sudjelovati sa 50% cijene
večere.
Franco Crasti – pita zašto iz smjera Buja prema Oprtlju, na raskršću u Sv. Luciji nema
smjerokaza za Zrenj. Zaključeno je da se provjeri i da, ako ga nema, se uputi pisani zahtjev
ŽUC-u za postavljanje.
Zaključeno u 19,45 sati.

Zapisnik sastavila Stelija Šavron

