Zapisnik sa 15. Sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 7. srpnja 2011.
godine sa početkom u 19,30 sati.
Nazočno: 10 vijećnika
Odsutno: 1 vijećnik ( Franko Basaneže )
Predsjednik pozdravlja nazočne, otvara sjednicu i predlaže dnevni red kako slijedi:
1. Verifikacija Zapisnika sa 14. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća
Proračuna Općine za 2011. godinu; ( materijali će se dostaviti na sjednici )
4. Razmatranje prijedloga i izdavanje suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnina u
vlasništvu Općine;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o poticajnoj izgradnji obiteljskih kuća na
području Općine Oprtalj – naselje Kavi;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju naziva naselja i imena
ulica na području Općine Oprtalj;
7. Razno.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 1)
Dnevni red je jednoglasno verificiran. Načelnik izvješćuje o aktivnostima i po zapisniku sa
prošle sjednice izvješćuje da je cesta za Cotiće sanirana u dogovoru sa Istarskim vodovodom,
a neka ranija oštećenja su u sklopu tih radova sanirana na trošak Općine. Špricanje protiv
komaraca izvršeno je samo u Istarskim toplicama, a po potrebi će se izvršiti i u ostalim
mjestima. Iznosi i da je razgovarao sa Janković Svetozarom i Aldom Počeko u svezi zahtjeva
za kupnju poljoprivrednog zemljišta ali da se nije uspio postići dogovor. U svezi vodnog
dobra na poljoprivrednom zemljištu Armanije nije se još ništa uspjelo riješiti jer status vodnog
dobra je na više cijelih čestica te ističe kako će se još jednom pokušati razgovarati sa
Hrvatskim vodama kako to riješiti. U svezi pripreme dokumentacije za izgradnju kapelice
navodi kako je potrebito provjeriti prostorno-planske mogućnosti i vlasništvo zemljišta.
Izvješćuje i da se zakup prostora u Livadama uredno naplaćuje i istakao da se ugovor može i
otkazati ako se ustanovi potreba ili pronađe novi interes.
Od aktivnosti navodi da su u tijeku radovi na izgradnji dijela kanalizacije u Oprtlju,
rekonstrukciji niskonaponske mreže za Kaligarići, sanacija crkve Sv. Silvestra i Sv. Marije od
Snijega u Čepiću, u pripremi je i novi događaj ''Sajam antikviteta'' koji je organiziran u
privatnoj inicijativi.
Ad. 2)
Ivan Štokovac – ponovno upozorava na potrebu asfaltiranje ceste Čepić – raskršće te
predlaže da se zatraži od ŽUC-a uvrštenje u program radova za 2012. godinu, a ako je
potrebito zatražiti i sastanak sa njima.
Stelio Gardina – pita zašto Hrvatske vode ništa ne rade na čišćenju kanala u Malinskoj
vali i Kotalinama – zaključuje da se pozovu predstavnici VGI Buzet i da se obavi očevid i
sastanak po toj temi.
Nadalje, navodi problem sanacije krova Sv. Jeronima i krova zgrade škole u Zrenju.
Paolo Nežić – upozorava na nepropisnu septičku jamu koju koristi Župni ured Zrenj.
Načelnik odgovara da će razgovarati sa Biskupom vezano za krov crkve i septičku za župni
ured a da je sanacija krova škole veliki trošak a zgrada je Županijska.
Zaključeno je da će Stelio Gardina kontaktirati nekog građevinara koji će dati ponudu za
interventno saniranje krova.

Ljerka Vižintin – navodi problem obitelji Versa Izaka iz Gradinja ( bolest i nezaposlenost
– teško stanje ).
Zaključeno je da se razgovara sa Centrom za socijalnu skrb i da se razmotre mogućnosti
pomoći.
Amedeo Cotić – pita kada će se očistiti potok u Livadama?
Načelnik odgovara kako je sa voditeljem VGI Buzet izvršen očevid i da je obećano da će se ti
radovi izvesti ali još nisu pa će se ponovo intervenirati da se ti radovi izvedu što prije.
Paolo Nežić – upozorava na neodgovorno odlaganje otpada u kontejnerima za kućni otpad
te na neprimjereno pražnjenje septičke jame (gotovo uvijek se to radi nedjeljom kad u Zrenju
ima najviše posjetitelja i gostiju).
Martina Šorgo – upozorava na nelegalno držanje automobila na neprimjerenoj lokaciji u
Zrenju.
Zaključeno je da se pošalje pismeno upozorenje.
Ad. 3)
Polugodišnji izvještaj prihvaćen je jednoglasno bez rasprave sa zaključkom da ako ima
nejasnoća da se obrazloženje daje na idućoj sjednici.
Ad. 4)
Jednoglasno je dana suglasnost za prodaju nekretnina u općinskom vlasništvu i to za:
1. k.č. br. 550 zgr. ukupne površine od 72 m², ruševna zgrada u Oprtlju s početnom
cijenom od 125.000,00 kn;
2. k.č. br. 565 zgr. ukupne površine od 25 m² , ruševna zgrada u Oprtlju s početnom
cijenom od 55.000,00 kn;
3. k.č. br. 9646/12 ukupne površine od 299 m², zemljište ( vrt ) u Oprtlju s početnom
cijenom od ( 15 € ) 33.500,00 kn;
4. k.č. br. 63 zgr. ukupne površine od 76 m², ruševna zgrada u Picima s početnom
cijenom od 72.000,00 kn;
5. k.č. br. 66 zgr. ukupne površine od 214 m², ruševna zgrada u Picima s početnom
cijenom od 113.420,00 kn.
6. k.č. br. 15 zgr. k.o. Oprtalj od 65 m², ruševna zgrada u Zrenju s početnom cijenom od
46.000,00 kn.
Ad. 5)
Odluka je jednoglasno prihvaćena sa cijenom zemljišta od 15 € natječajnim rokom od 30
dana.
Ad. 6)
Jednoglasno je prihvaćena Oluka o određivanju naziva naselja i imena ulica na području
Općine Oprtalj.
Ad. 7)
Ljerka Vižintin – pita zašto se ne naplaćuje porez na tvrtke.
Načelnik je odgovorio da je Odluka od već nekoliko godina da se na taj način barem
simbolično pomogne tvrtkama na području Općine u vremenu krize.
Zaključeno u 21,30 sati.
Zapisnik sastavila:
Stelija Šavron

