
KLASA: 023-05/13-50/02 

UR.BROJ: 2105/04-01-13-13 

Brtonigla-Verteneglio, 06.11.2013. 

ZAPISNIK sa 

5.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 06.studenoga  2013. godine s početkom u 18:00 sati 

 

 Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla. 

Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Ezio Barnaba', Olga Sabadin, Kristijan Beaković, 

Bruno Ravalico, Željko Ružić, Elena Barnaba', Gino Paoletić, Maria Buršić, Rino Radin. 

 Sjednici se nisu odazvali sljedeći članovi Općinskog vijeća: Aleks Drušković i Gianni Ravalico. 

Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, Marica Garić, Ronald Jurcan, 

Osim navedenih, sjednici prisustvuje v.d. Ravnateljice Dječjeg vrtića Kalimero, Sandra Urbanek. 

Sjednici nisu se odazvali predstavnici tiska. 

 Zapisnik vodi: Tea Rakar. 

 

Poimeničnim prozivanjem vijećnika Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je prisutno 9 (devet) od 

ukupno 11 (jedanaest) vijećnika, te se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice. 

 

Predsjedavatelj provjerava da li su vijećnicima koji su to zatražili, dostavljeni tekstovi Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća i tekst Statuta, te se utvrđuje da je to učinjeno i da su vijećnici navedene dokumente preuzeli.  

 

 Predsjedavatelj poziva vijećnike na glasovanje po dostavljenom prijedlogu dnevnog reda te se jednoglasno 

prihvaća sljedeći 

DNEVNI RED  

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   

2. Aktualni sat  

3. Izvješće o radu za pedagošku 2012/2013 godinu Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola d’infanzia “Calimero” 

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Brtonigla za 

razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine 

5. Donošenje III Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2013. godinu 

6. Donošenje Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje i pročišćavanje 

otpadnih voda Općine Brtonigla 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu 

pitkom vodom 

8. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi 

9. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja kamata kod obročne otplate kupoprodajne cijene 

10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu  nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla i privatne 

osobe 

11. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla 

12. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja 

13. Donošenje Zaključka o početku rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla 

14. Donošenje Zaključka o Informaciji o stanju sigurnosti za srpanj, kolovoz , rujan 2013. godine 

15. Donošenje Odluke o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2013./2014 i o II. objavi natječaja za 

dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2013./2014. 

16. Donošenje Odluke o dopunama Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Klasa: 945-01/10-01/16  Ur.broj: 

2105/04-01-12 od 21.prosinca 2012. godine) 

17. Razno 

 

A.D.1. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci navodeći da je Zapisnik Općinskog vijeća sa 4. 

sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla dostavljen kao prilog pozivu za današnju sjednicu Općinskog vijeća 

i pita da li ima primjedbi. 

Vijećnik Željko Ružić navodi da je u Zapisniku sa 4. sjednice vijeća krivo navedeno da je on rekao da će se 

prikupljena sredstva od ulaznica tijekom Gljivarijade donirati, jer se ulazi nisu naplaćivali, te da tekst treba 

ispraviti navodeći da će se sredstva prikupljena u dobrotvorne svrhe prikupljena od prodaje gljivarskog kotlića. 

Dakle, tekst iz Zapisnika "Vijećnik Željko Ružić informira prisutne da će 2. i 3. studenoga udruga gljivara 

Bolletus organizirati Dane gljiva, te da će se sva prikupljena sredstva od ulaznica donirati jednom dečku sa 

općinskog područja sa posebnim potrebama." zamjenjuje se sljedećim tekstom: "Vijećnik Željko Ružić 

informira prisutne da će 2. i 3. studenoga udruga gljivara Bolletus organizirati Dane gljiva, te da će se 

prikupljena sredstva od prodaje gljivarskih kotlića donirati jednom dečku sa općinskog područja sa posebnim 

potrebama." 



 

 Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje 

te se jednoglasno prihvaća Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla, uz navedeni 

ispravak. 

 

AD.2. 

Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji prisutne informira o aktivnostima i događajima od zadnje 

održane sjednice Općinskog vijeća. Tako navodi da su u tijeku radovi oko ceste za Radnu zonu Štrpe i Aquapark, da su 

dobivene potrebne dozvole i da će se uskoro raspisati natječaj za izgradnju nove linije vodovoda, da će se uskoro 

započeti i sa električnom energijom, dok su Hrvatske ceste već raspisale natječaj za izgradnju rotora. Isti navodi da su 

za rok dovršenja radova stavili 6 mjeseci i da ih je on zamolio da se taj rok skrati jer inače investicija ne bi bila gotova 

na vrijeme, na što je odgovoreno da će se rok vjerojatno smanjiti na devedeset dana. Načelnik informira da radovi na 

školi u Novoj Vasi još traju, da je izvođač jako spor ali da će se na kraju radova obračunati penali zbog kašnjenja, ali 

da se preferira da posao odrade do kraja jer rade kvalitetno; navodi da je započelo saniranje ceste u Novoj Vasi te da je 

vrijednost investicije 32.400,00 kuna + PDV i da radove izvode dvije tvrtke – Zebra i Betaprom.  Načelnik informira 

da nije još gotova sanacija rezervoara u vrtiću ali da bi ovih dana trebalo biti gotovo i da grijanje svejedno radi, da je sa 

ŽUC-em postignut dogovor oko aktivnosti koje su nam prioritet te da je tako za sljedeću godinu dogovoren dovršetak 

nogostupa na rotoru, da će se asfaltirati cesta od Marinčića do Fiorina, dok je za 2015. godinu dogovorena 

rekonstrukcija ceste Brtonigla – Nova Vas jer je u lošem stanju. Isti navodi da što se tiče izgradnje obilaznice 

Brtonigle, Bina Istra nije još dobila koncesiju za izgradnju Ipsilona te da bi se tek nakon toga mogla zatvoriti 

financijska konstrukcija i uvrstiti obilaznica u njihove financijske planove. Načelnik navodi da je za projekt arheologije 

zemljište dodijeljeno na korištenje 10 godina, da je tijekom sastanka u Državnom uredu za upravljanje državnom 

imovinom zatražio produženje roka na 20 godina kako bi se mogla pripremiti projektna dokumentacija i kako bi stavio 

u funkciju  barem dio lokaliteta, za što je također održan i sastanak sa ravnateljem Arheološkog muzeja Istre iz Pule, 

koji će nam dostaviti hodogram aktivnosti s kojima će se krenuti u realizaciju projekta. Načelnik navodi da se Agenciji 

za poljoprivredu uredno dostavljaju zahtjevi poljoprivrednika, da je odrađen natječaj za stipendije za studente ali da 

određeni broj studenta nije stiglo dostaviti svu dokumentaciju na vrijeme te predlaže vijećnicima da se obnovi rok za 

dostavu dokumentacije i da se istovremeno prihvate uredni i potpuni zahtjevi. Doriano Labinjan navodi da je u tijeku 

organizacija predavanja o EU fondovima kojeg bi vodio konzultant, a na kojemu su također pozvani i predstavnici 

Odjela za međunarodne odnose Istarske županije i europarlamentarac Marino Baldini, objašnjava da će glavne teme 

biti poljoprivreda i turizam, dok je cilj seminara edukacija poljoprivrednika i obrtnika za pripremu projekata za 

sufinanciranje iz EU-a. Isti navodi da će za sljedeći tjedan biti spreman prvi prijedlog proračuna, da će se organizirati 

sastanak sa vijećnicima i da je 15. studenoga rok unutar kojeg isti moraju dobiti prijedlog proračuna za iduću godinu, 

dok se rok za donošenje proračuna do kraja godine. Načelnik informira da su od zadnje sjednice vijeća odrađene dvije 

vrlo uspješne manifestacije: humanitarna akcija u Fiorinima u korist Društva distrofičara Istre tijekom koje je 

prikupljen veliki iznos novaca i Dani gljiva u Brtonigli koja je također bila izuzetno posjećena i tijekom koje se veliki 

broj ljudi uključilo i zainteresiralo, te se zahvaljuje svima koji su sudjelovali organizaciji. 

Nakon što Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda, vijećnik Željko Ružić se 

zahvaljuje svima koji su sudjelovali oko organizacije manifestacije Dani gljiva, navodi da je sve bilo u redu, da je 

prodajom kotlića prikupljen veliki iznos novaca, da je manifestacija bila vrlo dobro medijski pokrivena, da će se na 

televiziji prikazivati razne emisije o manifestaciji te se zahvaljuje općini i Turističkoj zajednici. Isti navodi da se 

također i za iduću godinu planira održavanje ove manifestacije, koja je najvažniji događaj takve vrste na području 

Bujštine.             

 Vijećnica Elena Barnaba' navodi da je po njenom mišljenju puno bolje da se manifestacije organiziraju na Trgu 

Sv. Zenona te predlaže da se kupi šator umjesto plaćanja najamnine za korištenje opreme.  

 Načelnik navodi da je cijena za kupnju šatora oko 150.000,00 kuna, da se već razmišljalo o tome jer je cijena 

najma čak 20.000,00 kuna sa PDV-om, ali da je problem to što općina nema adekvatnog prostora za skladištenje šatora, 

i da je rok trajanja šatora samo nekoliko godina, nakon čega bi se trebao nabaviti novi. 

 Vijećnica Elena Barnaba' navodi da su manifestacije na trgu puno ljepše, a posebno Božićni sajam.   

 Načelnik navodi da će se i ovogodišnji Božićni sajam održati unutar zgrade budućeg muzeja vina zbog 

racionalizacije troškova za manifestacije.   

 Vijećnica Elena Barnaba' predlaže da se općina organizira sa susjednim općinama i gradovima i da se zajedno 

nabavi šator za zajedničku uporabu, na što Načelnik odgovori da ne postoji interes  jer bi se nakon par godina trebao 

nabaviti novi šator te da je potrebno brinuti o tome tko će postaviti i održavati opremu, a također treba računati i na 

putne troškove. Vijećnica Elena Barnaba' predlaže da se vidi koja bi bila cijena nabave šatora u Sloveniji ili Italiji 

budući da sada nema više carine. 

 Vijećnik Ružić navodi da bi se možda Božićni sajam mogao organizirati bez šatora. 

 Zaključuje se da će se ove godine Božićni sajam održati u zgradi budućeg muzeja vina. 

 Vijećnica Elena Barnaba' predlaže da se tijekom iduće sjednice Općinskog vijeća ponovno diskutira i raspravi 

o problematici prometa, na što predsjedavatelj odgovori da je to već dogovoreno i da će se o tome diskutirati prilikom 

prve radne sjednice vijeća. 

 



AD.3. 

Predsjedavatelj daje riječ Sandri Urbanek, koja obnaša funkciju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Kalimero u 

Brtonigli. Sandra Urbanek predstavlja se i pozdravlja sve prisutne, navodeći da pokušala sastaviti izvješće rada za 

prošlu godinu iako tada nije pokrivala funkciju v.d. ravnateljice i da je taj posao napravila sa podacima koji su joj bili 

na raspolaganju. Ista navodi koliko je u izvještajnom razdoblju bilo zaposlenih u vrtiću, kako se odvijala pedagoška 

godina, objašnjava koje su sve odgojne skupine i kako je ustrojen rad vrtića, da je tijekom prošle pedagoške godine bilo 

upisano 53 djece, što pokriva pedagoške standarde. Ista također objašnjava kako je organiziran rad vrtića, kako je radio 

tijekom blagdane i praznika. Ista navodi kako je u vrtiću bio sanitarni inspektor i da su komentirali da nedostaje 

prostora, ali da je nakon toga izjavio da za sada može i dalje funkcionirati tako i da u slučaju proširenja treba bolje 

odvojiti prostorije kuhinje. Sandra Urbanek navodi da nema dovoljno mjesta za kvalitetan rad u nekim skupinama, da 

uvjeti nisu kako bi trebali biti po pedagoškom standardu jer djeci ne pripada  3 m2 kako je propisano nego tek 2 m2. 

Ista dodaje da se u zgradi vrtića otvorio prostor između kancelarije ravnatelja i škole jer se htjela dobiti bolja suradnja 

sa školom, što nije postignuto te smatra da bi se trebalo razmisliti o tome da se taj prostor zatvori. Nadalje, ista navodi 

da sanitarije nisu adekvatne i pristupne za jasličku dob, da bi trebalo razmisliti o tome da se u jasličkoj skupini ugrade 

sanitarije da bi se djeca mogla koristiti time, i da nema tople vode u sanitarnom prostoru. V.d. ravnateljice također 

konstatira da je vanjski prostor vrtića jako loše opremljen i da se sve što se tamo stavlja uništava. 

Vijećnica Elena Barnaba' predlaže da se ugradi video nadzor za vanjske prostorije. 

Sandra Urbanek navodi da je odgojno obrazovni rad bio usklađen potrebama djece, da vjerski odgoj nije 

uvršten u program jer u vrtiću nema takvog  specijaliziranog odgojitelja, ali da se svejedno program prilagođava takvim 

potrebama i da se također radi na tome da se uči engleski jezik u vrtiću. Sandra navodi da su u svim aktivnostima vrtića 

uključeni roditelji, stručni suradnici i društvena sredina.  

Predsjedavatelj otvara raspravu, navodeći da je za rješavanje problematike manjkavosti prostora već 

napravljena projektna dokumentacija za proširenje vrtića i da će se za zaštitu vanjskog prostora i očuvanja sprava 

pokušati naći adekvatno rješenje. 

Načelnik Doriano Labinjan navodi da su projekti spremni, da je zatražena lokacijska dozvola i da se paralelno 

traži dodjela vlasništva nad parcelom na kojoj će se izgraditi vrtić te da smatra da je šteta investirati u unutarnjim 

prostorijama sadašnjeg vrtića budući da bi se uskoro trebala izgraditi nova zgrada. Također navodi da oduvijek postoji 

taj problem oko vanjskih prostorija vrtića, da su zatražene ponude za instaliranje video sustava i da se ne radi o maloj 

investiciji, ali predlaže ravnateljici da se sa tim problemima pismeno obrati općinskoj upravi kako bi se moglo zatražiti 

nekakvo vanjsko sufinanciranje.    

Vijećnik Bruno Ravalico navodi da je nogostup na samom ulazu u vrtić često poplavljen te predlaže da se 

poduzme nešto po tom pitanju. Vijećnik Kristijan Beaković navodi da se radi o novonastalom problemu, zbog 

kanalizacije i slivnih voda.  

Načelnik navodi da će se poduzeti sve što je moguće i da se za rješavanje problema zadužuje jedinstveni 

upravni odjel.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje te 

se jednoglasno prihvaća Izvješće o radu za pedagošku 2012/2013 godinu Dječjeg vrtića “Kalimero” – Scuola 

d’infanzia “Calimero”.  
 

AD.4. 

Predsjedavatelj daje riječ Načelniku Općine Brtonigla, koji navodi da je uz poziv za današnju sjednicu vijeća 

dostavljeno i Polugodišnje izvješće rada Općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje siječanj - lipanj 2013. 

godine, koji je sistematski podijeljen na 5 točaka koje rezimiraju sve što je odrađeno u izvještajnom razdoblju. Isti 

dodaje da se skoro sve stavke detaljno obrazlažu tijekom pojedinih sjednica Općinskog vijeća te da se izvješćem sve 

aktivnosti sistematiziraju i prezentiraju za bolji pregled. 

  Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi po predmetnoj točci, poziva vijećnike na 

glasovanje te se jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika 

Općine Brtonigla za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine. 

 

AD.5. 
Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji prisutnima objašnjava da se proračun pokušava urediti do 

kraja godine, jer tek sada postane jasno što će se od planiranoga napraviti i što neće. Isti navodi da se IPARD projekt 

neće realizirati u ovoj godini nego tek iduće jer nije prošla  javna nabava, objašnjava da nije pristigla niti jedna prijava. 

Isti navodi da su sa prihodovne strane korigirane neke stavke jer neće biti pomoći od ministarstava po planiranom 

iznosu te se stavka smanjuje; da je naknada za uređenje voda također smanjena, uz napomenu da će se to koristiti za 

razne investicije, a Jedinstveni upravni odjel je zadužen za dostavu izvješća o mjesečno prikupljenom iznosu te 

naknade. Načelnik informira da se  neće više plaćati priključak za kanalizaciju i priključak za vodu, da će se radi toga 

danas donositi posebna odluka, i da je to, uz ostalo, i razlog smanjenja proračuna na prihodovnoj strani. Isti navodi da 

će se sa ostalim stavkama u prihodima, kao što je i komunalni doprinos od ceste Štrpe, doći do otprilike 12 milijuna 

kuna, s time da se kredit za IPARD projekt neće realizirati unutar ove godine. U zaključku načelnik navodi da će 

proračun biti u deficitu zbog investicija koje su odrađene tijekom ove godine, ali da će se zao iduće godine rješavati 

samo hitnoće i da se neće raditi velike investicije kako bi se sanirao proračun i završila godina u suficitu. Što se 



rashoda tiče, načelnik navodi da se vlastiti pogon neće staviti u funkciju tijekom ove godine, nego bi počeo s radom od 

01. siječnja 2014. godine, kada istječe ugovor sa poduzećem koji trenutno obavlja komunalne poslove, te informira da 

novoustrojeni pogon neće biti obveznik plaćanja PDV-a za komunalne djelatnosti, što će rezultirati uštedom. Doriano 

Labinjan informira da će se polovicom studenoga raspisati natječaji za radna mjesta, da će se putem radnika vlastitog 

pogona pokušati smanjiti interni troškovi poslovanja kao što su na primjer poštanske usluge. Također navodi da se 

razmišlja o uvođenju grijanja na pelletu i o promjeni stolarije u zgradi uprave kako bi se racionalizirali troškovi.   

Vijećnica Elena Barnaba' pita zašto su maknuta sredstva koja su bila u planu za udrugu Skok racing iz 

Brtonigle. 

Načelnik odgovori da je jedan od razloga to što se tijekom ove godine na području općine nije realizirala niti 

jedna aktivnost u sklopu udruge, te da se kao razlog navodi i činjenica da je u tijeku sudski postupak zbog toga što se 

upotrebljavala električna energija javnog parka bez ikakvog dopuštenja općine, jer je dopuštenje izdano samo za dva 

dana tijekom 2011. godine, kada se tamo održavala biciklijada za djecu u sklopu fešte Sv. Roka. Isti navodi da ključevi 

ormarića nisu nikad vraćeni i da su neovlaštenu koristili struju, što nije korektno, te navodi da se također vodi još jedan 

sudski postupak za korištenje prostora nad kojim se sada nalazi autobusna stanica. 

Vijećnica Elena Barnaba' pita da li se sudski postupci vode protiv Edija Milokanovića ili protiv udruge AMC 

SKOK racing, na što načelnik navodi da je gosp. Edi Milokanović nositelj udruge i da se nije ponašao korektno prema 

općini, ali da u slučaju da gosp. Milokanović odluči predložiti nekakvo rješenje, da je on voljan tražiti i dogovoriti 

sporazum oko toga te također navodi da bi se ponovno planirala sredstva za udrugu u proračun kad bi se imenovala 

druga osoba za obnašanje funkcije predsjednika udruge, a da to ne bude gosp. Milokanović.   

Predsjedavatelj predlaže da gosp. Edi Milokanović uputi pismo Načelniku ako namjerava riješiti sporna pitanja 

oko sudskih postupaka koji su tijeku, i da se također pismeno obrati Načelniku za  bilo koji daljnji zahtjev prema 

općini. 

Vijećnica Elena Barnaba' i dalje tvrdi da se ne slaže s time da se zbog njega diskriminira udruga. 

Načelnik Labinjan također podsjeća kako se Milokanoviću pomoglo izradom prostorno-planske dokumentacije 

za izgradnju karting centra, te navodi da bi se u slučaju imenovanja druge osobe za predsjednika udruge, s kojim bi bilo 

moguće komunicirati, moglo diskutirati o dodjeli sredstava. 

Vijećnik Željko Ružić navodi da bi se po njegovom mišljenju trebale izdvojiti te dvije stvari, da je jedna stvar 

problematika koja postoji sa Edijem Milokanovićem kao fizička osoba i da je druga stvar udruga Skok racing. 

Vijećnica Olga Sabadin navodi da se radi o sudskom postupku i da ne bi bilo pravedno da im se dodjele 

općinska sredstva.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja niti primjedbi po predmetnoj točci, poziva 

vijećnike na glasovanje te se jednoglasno donose III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2013. 

godinu. 

 

AD.6. 

Predsjedavatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić, koja navodi da su u svibnju 

donesene izmjene Zakona o vodama kojim se, između ostalog, regulira obaveza za jedinice lokalne samouprave da se 

usklade sa novim zakonskim regulativama najkasnije do 18. studenoga. Ista navodi da je prijedlog Odluke za 

priključenje građevina na sustav javne odvodnje otpadnih voda dostavljen od strane komunalnog poduzeća "6. maj", 

dok je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu 

pitkom vodom pristigao od Istarskog vodovoda, i da su isti prijedlozi odluka dostavljeni također i svim ostalim 

gradovima i općinama. Pročelnica navodi da je za svaku odluku sastavljeno obrazloženje te predlaže usvajanje akata po 

dostavljenom prijedlogu. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi po predmetnoj točci, poziva vijećnike na 

glasovanje te se jednoglasno donosi Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne 

odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Općine Brtonigla. 

 

AD.7. 

Predsjedavatelj navodi da je obrazloženje za predmetnu točku navedeno pod AD.6. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi po predmetnoj točci, poziva vijećnike na 

glasovanje te se jednoglasno donosi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine za opskrbu pitkom vodom. 

 

AD.8.  

Predsjedavatelj navodi da je za predmetnu točku dostavljen prijedlog odluke, te daje riječ gđi. Olgi Sabadin, 

predsjednici Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu Općine Brtonigla.  

Olga Sabadin navodi da je Odluka o socijalnoj skrbi osnovni akt Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo 

i kulturu, da je odluka koja je do sada bila na snazi bila stara jer se zakoni u području socijalne skrbi konstantno 

mijenjaju te da se predmetnom odlukom proširuje ono što je regulirano zakonom i prilagođava za općinsko područje. 

Ista navodi da se odlukom predviđa jedan novitet: korisnici po toj odluci bi bili građani koji imaju prijavljeno 

prebivalište na području općine najmanje 3 godine, objašnjavajući da bi to bio uvjet za ostvarivanje prava iz odluke te 



dodaje da se također detaljnije reguliraju odredbe o obiteljskim primanjima i kriterijima za dobivanje pomoći, da su 

dodatno regulirane posjete starijim osobama, da je regulirano korištenje toplog obroka.  

Načelnik Općine Brtonigla navodi da su članice socijalnog vijeća vrlo aktivne i da su se također uključili i 

mladi, a posebno za posjete starijim osobama, te pita da li je još uvijek tako i da li su mladi uključeni.  

Olga Sabadin navodi da je pomoć članova Savjeta mladih pružena samo tijekom jedne zime, ali da je to bilo 

vrlo pozitivno i dobro prihvaćeno na terenu, da trenutno nažalost nema volontera na području Brtonigle. Nadalje, ista 

navodi da je uvedena novina: otvoreno je skladište odjeće i obuće od Caritas-a, koje je jako posjećeno i koji radi 

srijedom od 9 do 11 sati, za nabavu i za donaciju robe za najpotrebnije. Ista predlaže da se po istom principu organizira 

i prikupljanje hrane.   

Vijećnica Elena Barnaba' navodi da će informirati članove Zajednice Talijana o inicijativi i pozvati ih na 

sudjelovanje.  

Načelnik  predlaže da se organizira akcija "Kruh za poslije" za najpotrebnije sa područja općine, na što gđa. 

Olga Sabadin navodi da bi se mogla organizirati i akcija u suradnji sa marketima, za nabavu košare hrane za 

najpotrebnije.  

 Vijećnica Elena Barnaba' predlaže da se u suradnji sa doktorom organizira nabava i dodjela lijekova za starije i 

nemoćne osobe sa općinskog područja, na što gđa. Olga Sabadin navodi da bi se za to trebala nabaviti zdravstvena 

iskaznica i iskaznica dopunskog osiguranja svake osobe i da ne zna da li je to izvedivo. 

Načelnik navodi da je u tijeku priprema projektne dokumentacije za izgradnju ljekarne u staroj školi, da će do 

kraja godine početi radovi i da se time rješava taj problem, i da bi se za takvu stvar trebalo svejedno konzultirati sa 

doktorom. 

Vijećnica Maria Buršić navodi da se ljudi snalaze međusobno.  

Komunalni redar, Ronald Jurcan, navodi da je ideja dobra ali da je to teško izvedivo zbog opasnosti da se 

zabunom nekome dodjeli krivi lijek i da se slijedom toga desi incident. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi po predmetnoj točci, poziva vijećnike na 

glasovanje te se jednoglasno donosi Odluka o socijalnoj skrbi. 

 

AD.9. 

Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji objašnjava da bi se u slučaju obročne otplate sredstva za 

prodaju nekretnina radi realizacije investicije kojom bi se ostvario interes općine i interes građana, ne bi obračunale 

kamate, budući se radi o investicijama koje su u našem interesu. Isti objašnjava da će se na današnjoj sjednici predložiti 

raspisivanje natječaja za jednu veliku česticu od 8.000 m2 jer je zainteresirani investitor Ra Kapital već investirao na 

tom području te bi sada htjeli izgraditi još pet villa za iznajmljivanje, što je u interesu općine jer bi se tim putem 

zaposlili ljudi, povećao bi se broj noćenja, itd. Ujedno objašnjava da Državno odvjetništvo pokušava vratiti te 

nekretnine te da ih je bolje prodati što prije, kako bi se kupile druge parcele koje se mogu staviti u građevinsko 

područje i da je bitno da se investira u turizam. Načelnik naglašava da će se za prodaju raspisati natječaj u kojemu će se 

navesti obročno plaćanje, da bi se ovom odlukom investitori oslobodili od plaćanja kamata, ali da će krajnju riječ oko 

prodaje uvijek imati isključivo Općinsko vijeće koje donosi odluku o prodaji. 

Vijećnica Elena Barnaba' pita da li postoji vremensko ograničenje, na što Načelnik navodi da bi se za plaćanje 

trebao odrediti rok do kraja sadašnjeg mandata kako ne bi ostala dugovanja nakon tog roka, te vijećnik Željko Ružić 

komentira da se ne smije prekoračiti taj rok.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja niti primjedbi po predmetnoj točci, poziva 

vijećnike na glasovanje te se jednoglasno donosi Odluka o oslobađanju plaćanja kamata kod obročne otplate 

kupoprodajne cijene. 
 

AD.10. 

Predsjedavatelj daje riječ Načelniku, koji objašnjava da bi se ovim natječajem vršila zamjena nekretnine koju 

je poduzeće Ra Kapital kupilo po cijeni od 150 eura i koje se nalazi blizu mora, prema marketu u Karigadoru. Zamjena 

bi se vršila jer investitor želi otkupiti zemljište koji graniči sa zemljištem koje je već u njegovom vlasništvu i na 

kojemu su izgrađene ville, te su zato iz Ra Kapitala predložili zamjenu 2.000 m2 zemljišta, čija bi se vrijednost oduzela 

od sveukupne kupoprodajne cijene zemljišta koje bi sada otkupili. Isti navodi da bi se zemljište koje bi ponovno 

postalo općinsko lakše prodalo jer se nalazi bliže moru i cesti, i da je zamjena u interesu općine. Isti navodi da bi 

troškove za kupoprodaju u cijelosti snosili investitori.       

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi po predmetnoj točci, poziva vijećnike na 

glasovanje te se jednoglasno donosi Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine 

Brtonigla i privatne osobe. 
 

AD.11. 

Predsjedavatelj daje riječ Načelniku koji navodi da je za zemljište pod rednim brojem 1 već dano obrazloženje 

u prethodnim točkama i da je natječaj u tom djelu raspisan prema zahtjevu Ra Kapitala, dok je za ostale nekretnine već 

bio raspisan natječaj, da se ponavlja natječaj prema pristiglim zahtjevima zainteresiranih osoba. 



Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi po predmetnoj točci, poziva vijećnike na 

glasovanje te se jednoglasno donosi Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

Brtonigla. 

 

AD.12. 

Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji objašnjava da se često dešavaju situacije kada se ne uspije 

naplatiti određeno potraživanje, kao kada umre osoba ili u slučaju kada su poduzeća ili obrti u stečaju ili ne postoje 

više. Isti dodaje da se ovdje radi o starim dugovanjima te poziva vijećnike da se obrate Pročelnici JUO-a ako žele 

dobiti informaciju o pojedinim dužnicima budući da su u odluci navedeni samo sveukupni iznosi potraživanja. 

Načelnik navodi da je napravljeno sve što je bilo moguće za naplatu potraživanja, kao što je navedeno u odluci.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi po predmetnoj točci, poziva vijećnike na 

glasovanje te se jednoglasno donosi Odluka o otpisu potraživanja. 

 

AD.13. 
Predsjedavatelj navodi da bi se trebao donositi zaključak, sukladno dostavljenom prijedlogu, kojim bi se 

odredilo da bi od 01. siječnja 2014. godine Vlastiti pogon Općine Brtonigla počelo sa radom, što je već obrazloženo od 

strane Načelnika u prethodnim točkama dnevnog reda. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi po predmetnoj točci, poziva vijećnike na 

glasovanje te se jednoglasno donosi Zaključak o početku rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla. 

 

AD.14. 
Predsjedavatelj navodi da su pozivom za današnju sjednicu vijeća dostavljena i izvješća za navedena mjeseca 

iz kojih se može zaključiti da situacija nije alarmantna. 

Načelnik predlaže da se Načelnik Policijske postaje Umag pozove na sjednicu vijeća kako bi mu mogli 

postaviti pitanja, ukoliko vijećnici smatraju to potrebnim. 

Vijećnici se slažu sa navedenim prijedlogom te se zaključuje da će se Načelnik Policijske postaje Umag 

pozvati na sljedeću sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi po predmetnoj točci, poziva vijećnike na 

glasovanje te se jednoglasno donosi Zaključak o Informaciji o stanju sigurnosti za srpanj, kolovoz , rujan 2013. 

godine. 
 

AD.15. 

Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da je sveukupno prihvaćeno osam prijava koje su 

bile pravovremene i potpune, dok bi se za sve studente koji nisu stigli dostaviti potrebnu dokumentaciju za tjedan dana 

ponovno raspisao natječaj u trajanju od 8 dana za dostavu dopune. 

Vijećnica Elena Barnaba' predlaže da se za dodaje smjer glazbene pedagogije (talijanski naziv "didattica 

musicale") u one smjerove za koje se dodjeljuje dodatan poticaj,  zbog toga što u Brtonigli postoji muzička škola koja 

ima potrebu za takve stručnjake, a njena će kćerka vjerojatno upisati takav fakultet.  

Načelnik navodi da će se takav smjer dodati u odluku o stipendiranju i da će to biti u natječaju za iduću godinu. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja niti primjedbi po predmetnoj točci, poziva 

vijećnike na glasovanje te se jednoglasno donosi Odluka o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 

2013./2014 i o II. objavi natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2013./2014. 

 

AD.16. 

Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji navodi da se radi o nekretnini za koju je raspisan natječaj 

u 2011. godini i da se kasnije ustanovilo da je u posjedu druge osobe, da se to mora ispraviti zbog tehničke greške koja 

se desila u pisanju urudžbenog broja. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi po predmetnoj točci, poziva vijećnike na 

glasovanje te se jednoglasno donosi Odluka o dopunama Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Klasa: 945-

01/10-01/16  Ur.broj: 2105/04-01-12 od 21.prosinca 2012. godine). 

 

AD.17. 

RAZNO 

 

Pročelnica JUO-a, Marica Garić, navodi da je za nezavisne vijećnike dobivena obavijest od Ureda za državnu 

reviziju radi upozoravanja istih za redovno vođenje poslovnih knjiga, sukladno zakonskim odredbama, te Načelnik 

dodaje da se slobodno obrate općinskoj upravi ako im treba pomoć oko toga.  

 

Vijećnik Željko Ružić obavještava da će se od prihoda manifestacije Dani gljiva izdvojiti 4.000,00 kuna netto 

za obitelj Sirotić iz Fiorina, u suradnji sa gđo. Olgom Sabadin, dodajući da će sredstva biti dodijeljena isključivo za 

liječenje Lea Sirotića, a ne za udrugu distrofičara.     



Vijećnica Olga Sabadin navodi da se radi o vrlo dobroj inicijativi te dodaje da se na isti način, putem raznih 

tijela na području općine i tijekom raznih manifestacija nabavio i bolnički krevet, što je za svaku pohvalu.  

 

Vijećnik Bruno Ravalico pita što se treba napraviti za uvrštenje streljačkog kluba u proračun, odnosno za 

dodjelu proračunskih sredstva. Načelnik navodi da se klub mora službeno registrirati kao udruga, da se mora sastaviti 

program i da je poželjno da se uključi što veći broj mladih sa općinskog područja. 

 

 Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga zaključuje 5. sjednicu Općinskog 

vijeća Općine Brtonigla u 19:55 sati ! 

 

 Zapisničar:           Predsjednik Općinskog vijeća: 

 Tea Rakar v.r.                      Ezio Barnaba' v.r. 

 

 
 


