Zapisnik sa 3. Sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 9. srpnja 2013.
godine sa početkom u 19,30 sati.
Nazočno: 9 vijećnika
Sjednici prisustvuje i novinar mjesečnika Bujštine Vladimir Hammer.
Predsjednik pozdravlja nazočne, otvara sjednicu te predlaže slijedeći:
DNEVNI
RED:
1. Verifikacija Zapisnika sa 2. Sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenju Odluke o donošenju Urbanističkog Plana
Uređenja Šegalini;
4. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine
Oprtalj;
5. Razmatranje i donošenje Odluke polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Oprtalj za 2013. Godinu;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava;
7. Razmatranje prijedloga o donošenju Odluke o izradi DPU Sv. Silvestar;
8. Razno.
Ad.1.)
Zapisnik je verificiran bez rasprave.
Načelnik je iznio informaciju o održanom prigodnom susretu na granici Sv.Lucija –
Brezovica sa predstavnicima KS Gradin, Općine Kopar i mještanima pograničnog
područja. Dalje navodi kako su u tijeku pripreme za AAOF, radi se na dokumentaciji
za IPARD – modernizacija cesta te na ostalim tekućim aktivnostima, uglavnom
administraciji.
Ad.2.)
Danko Galijašević:
* kada će ići košnja na nerazvrstanim cestama?
* što je s prostorom u Livadama gdje je bila trgovina?
* gdje se stalo sa pripremama za nogostup Gradinje – Toplice?
* kada će se popraviti ceste za Ipši, Livade – Toplice, Livade?
* cestu Gradinje – Sv. Lucija bi trebalo osposobiti da se može prometovati ( kao
poljski ili šumski put )
* da li postoji registar Općinskih nekretnina?
Načelnik odgovara kako se sa košnjom malo čeka da završi vegetacija, da je nešto
već započeto a ostalo da će se brzo napraviti.
Vezano za nogostup Gradinje – Toplice navodi kako je napravljena geodetska
izmjera i na tome se stalo jer nema sredstava za dalje.
Prostor trgovine u Livadama je prazan, ima zainteresiranih ali Vijeće u prošlom
sazivu je to prepustilo da se rješava u novom mandatu. Cesta za Ipši je djelomično u
planu IPARD-a a djelomično će se u slijedećoj godini sanirati iz vlastitih sredstava,
a ostale ceste su u ingerenciji ŽUC-a te se razgovara sa njima da to uvrste u svoje
planove. Za cestu Gradinje – Sv.Lucija se nije ništa napravilo, pokušati će se
kandidirati po budućim natječajima kad i ako ih bude.
Registar općinskih nekretnina postoji ( spisak čestica ), međutim nije ažuriran i nije
potpun, završiti će se do kraja godine.

Sandi Cotić:
 Kada će se sanirati uleknuća na „Novoj cesti“?
Načelnik odgovara da je najveće uleknuće na području Grada Buzeta i da će se
razgovarati sa njima kako bi se to moglo riješiti.




Silvio Visintin:
Kada će ići realizacija IPARD-a?
Načelnik odgovara kako je sve u tijeku i po planu bi realizacija trebala biti u
prvom tromjesečju iduće godine.
Ljerka Vižintin:
Što je sa naplatom komunalne naknade za Istarske Toplice?
Načelnik odgovara kako ima problema sa time ali da će se napraviti novo
rješenje i onda po tome i naplaćivati.
Ad.3.)
Načelnik je uvodno obrazložio UPU Šegalini te je poslije kratke rasprave isti
jednoglasno usvojen.
Ad.4.)
Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Oprtalj jednoglasno
je usvojeno bez rasprave.
Ad.5.)
Dorjana Šorgo Musulin je obrazložila izvršenje Proračuna za prvih 6. mjeseci. U
raspravi je bilo sugestija, pitanja i prijedloga ( zaduženje stanova izdvojiti za
tekuću godinu, IPARD, kapelica Oprtalj, javna rasvjeta, NK Livade ) a zatim je
Odluka polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Oprtalj za 2013.
Godinu jednoglasno usvojena.
Ad.6.)
Načelnik je izvijestio o potrebi kratkoročnog zaduživanja zbog likvidnosti.
Naveo je da će se kredit vratiti kada se povrate sredstva od projekta „Parenzana
II“ pa je jednoglasno donesena Odluka o kratkoročnoj pozajmici novčanih
sredstava.
Ad.7.)
Poslije kratkog uvodnog obrazloženja Načelnika Odluka o izradi DPU
Sv.Silvestar je jednoglasno usvojena.
Ad.8.)
Načelnik iznosi inicijativu da se uz AAOF organizira i glazbeni događaj za
mlade (Petar Vižintin).
Poslije rasprave zaključeno je da se isto može organizirati kod svlačionica
nogometnog igrališta.
Zaključeno u 20,40 sati.

Zapisničar:

