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KLASA: 023-05/13-50/02 

URBROJ: 2105/04-01-14-24 

Brtonigla, 02.04.2014. 

 

ZAPISNIK  

sa 9.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 02. travnja 2014. godine s početkom u 19:30 sati 

 

 Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla. 

Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Ezio Barnaba', Bruno Ravalico, Željko 

Ružić, Elena Barnaba', Gino Paoletić, Marija Buršić, Rino Radin, Aleks Drušković, Olga Sabadin, 

Gianni Ravalico. 

Vijećnik Kristijan Beaković opravdao je svoj izostanak. 

Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, Marica Garić i Tea Rakar. 

Sjednici odazvala se i gđa. Biserka Mendiković, predstavnica naselja Fiorini. 

Sjednici nisu se odazvali predstavnici tiska. 

 Zapisnik vodi: Tea Rakar. 

Poimeničnim prozivanjem vijećnika Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je prisutno 

10 (deset) od ukupno 11 (jedanaest) vijećnika, te se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za 

održavanje sjednice. 

Po otvaranju rasprave oko dostavljenog prijedloga dnevnog reda, vijećnica Elena Barnaba' 

pita zašto nije na dnevnom redu pitanje prometa, kako je zatražila na zadnjoj sjednici vijeća.  

Predsjedavatelj navodi da se točka prometa planira za iduću sjednicu jer se radi na tom 

projektu i želja je da se o tome diskutira kad će projekt biti gotov.  

Vijećnica Elena Barnaba' također navodi da u zapisniku sa prošle sjednice nije navedeno 

pitanje koje je ona postavila, kao niti odgovor.  

Predsjedavatelj predlaže vijećnici Barnaba' da o tome izvijesti tijekom prve točke dnevnog 

reda, kad će biti rasprava oko dostavljenog zapisnika.  

 Predsjedatelj poziva vijećnike na glasovanje po dostavljenom prijedlogu dnevnoga reda te se 

sa 10 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova utvrđuje sljedeći  

DNEVNI RED  

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   

2. Aktualni sat  

3. I Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2014.godinu 

4. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Brtonigla 

5. Odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore Općine Brtonigla 

6. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje  dimnjačarskih poslova na području Općine Brtonigla 

7. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Brtonigla  

8. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Brtonigla 

9. Zaključak o  prihvaćanju  Godišnjeg programa manifestacija Općine Brtonigla za 2014. godinu 

10. Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za siječanj i veljaču 2014. godine 

11. Razno 

 

A.D.1. 

Predsjedatelj otvara raspravu navodeći da je Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Brtonigla dostavljen kao prilog pozivu za današnju sjednicu Općinskog vijeća te poziva 

prisutne na postavljanje pitanja ili davanja primjedbi. 

Vijećnica Elena Barnaba' navodi da se tijekom rasprave 10. točke dnevnog reda sa prošle 

sjednice vijeća diskutiralo o komisiji koja se oformila i da je ona tom prilikom postavila pitanje 

oko zaposlenja Ronalda, da nije spomenula zapisnik komisije nego da je vijećnica Marija Buršić 

pitala nešto. 

Vijećnica Marija Buršić navodi da se pitanje odnosilo na sudjelovanje Ronalda u komisiji, 

da u zapisniku ne piše točno što je ona pitala. 
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Vijećnica Elena Barnaba' ponavlja da u zapisniku pod točkom "Razno" nije navedeno 

pitanje koje je ona postavila vezano za promet, kao niti odgovor. 

Nakon što je Predsjedatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike 

na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla, 

uz korekcije koje će se napraviti sukladno navedenim primjedbama. 

 

A.D.2.  

Predsjedatelj daje riječ Općinskom načelniku. 

Načelnik navodi da je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  

dobiveno zeleno svijetlo za raspisivanje javne nabave u sklopu IPARD projekta te da se sada radi na 

tome, kako bi dobili 100%tno sufinanciranje od strane EU-a za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta; da 

nam je odobreno 100.000,00 kuna od Ministarstva kulture za muzej vina te da se radi na tome da 

stignemo što više radova napraviti. Nadalje, objašnjava kako je u tijeku dogovor sa Hrvatskim vodama 

oko sufinanciranja kanalizacije, da smo određene kandidature poslali na Ministarstvo turizma, da se 

sutra šalje kandidatura u Fond za zaštitu okoliša za programe za kućanstva, odnosno za energetsku 

učinkovitost i za obnovljive izvore energije, dodajući da će ubuduće biti sve više takvih projekata. 

Načelnik navodi da je prošli vikend odrađeno čišćenje na području Općine brtonigla, da je bilo više od 

25 sudionika, zahvaljuje se jer su izvorišta počišćena. Navodi također da je sve spremno za dan 

općine, 12. travnja, da smo jučer imali posjetu europarlamentarca iz Italije, gosp. Canciana – na 

sastanku prezentirana je Brtonigla, predstavljeni su naši projekti, cilj je bio upoznati ga sa 

mogućnostima za investicije – poslovna zona, aquapark, arheološki lokaliteti, dio zalijeva Karigador, 

itd. te navodi da su bili zainteresirani, da je dogovoreno da ako bude potrebe oni će predstaviti dalje te 

naše aktivnosti i da će od nas zatražiti detalje oko uvjeta za investiranje. Načelnik obavještava da će 

tijekom ovog mjeseca krenuti radovi na groblju u Novoj vasi, kao i radovi na cesti prema Fiorinima.  

Ujedno informira da je bio razgovarati u Istarskoj županiji za mjerne redukcijske stanice, odnosno 

vidjeti što se može napraviti da se plin može ponuditi u Brtonigli i u Novoj vasi, te dodaje da je u 

utorak pozvan u Pulu, u Županiju, gdje će doći stručnjaci iz Plinacra, te da će se tom prilikom vidjeti  

što je potrebno napraviti za se spojiti na plin, iako će općina morati investirati u projektnu 

dokumentaciju, ali ujedno navodi da je sada prilika da se to napravi.  

Vijećnik Bruno Ravalico pita da li se programom FZOEU-a može financirati projekt koji je 

već realiziran (grijanje na pelete), na što Naečelnik  odgovori negativno, jer će se financirati samo 

investicije koje se realiziraju nakon raspisivanja natječaja. 

 

A.D.3. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku. 

Načelnik navodi da bi se ovim izmjenama mijenjale samo dvije stavke proračuna. Isti 

objašnjava da se radi o stavci za realizaciju kanalizacijskog kolektora u Fiorinima, da je dogovor bio 

da će javnu nabavu odraditi 6. maj ali da ne stignu operativno to odraditi te da će zato tu obavezu 

preuzeti Općina Brtonigla i projekt kandidirati za sufinanciranje Hrvatskih voda, navodeći da bi 

povećanje stavke zbog navedene investicije iznosilo 332.600,oo kuna. Isti dodaje da se još ne zna 

koliko će iznositi sufinanciranje Hrvatskih voda i da će se nakon javne nabave stavka izbrisati iz 

proračuna jer se investicija predaje 6. maju. Načelnik navodi da se druga izmjena proračuna odnosi na 

nazive stavaka koje su vezane za programe Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 

obiteljske kuće, kako bi u proračunu imali iste nazive kao njihove javne pozive:  sadašnji naziv 

"Rekonstrukcija pročelja za kućanstva" mijenjao bi se u "Program povećanja energetske učinkovitosti 

obiteljskih kuća" i sadašnji naziv "Ugradnja solarnih kolektora/fn panele za kućanstva" mijenjao bi se  

u "Program korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama". 

Nakon što je Predsjedatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donose I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2014. 

godinu. 

 

A.D.4. 

 Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku. 

Načelnik navodi da su izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu pripremljene zbog 

velikog broja mladih koji se obrate općini za Program poticajne stanogradnje, navodi da je do sad 

udovoljeno zahtjevima 40-ak mladih stanovnika općine koji su dobili stan ili parcelu za izgradnju kuće 

i da se time predlaže dodatno rješenje kako bi se pomoglo mladim obiteljima: predlaže se da za 
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obiteljske kuće do 400 m2 komunalni doprinos iznosi 50% redovne cijene, da se omogući do 3 godina 

počeka za plaćanje komunalnog doprinosa i da se nakon toga omogući plaćanje u ratama, ali isključivo 

za rješavanje stambenih potreba. Načelnik objašnjava da bi prema tom modelu korisnici trebali 

dokazati da im je to prva kuća te da bi trebali priložiti sve dokaze koji se traže za prijavu na natječaj po 

općinskom programu poticajne stanogradnje. Isti naglašava da bi se mladima dao rok za izgradnju: 

morali bi početi sa izgradnjom u roku od 3 godine jer bi inače izgubili pravo na popust. Načelnik 

navodi da smatra korektnim da se pomogne našim mladima, da je euriparlamentarac koji je bio u 

posjeti ostao iznenađen da imamo veliki broj mladog stanovništva, te da je taj program upravo način 

da se pomogne mladima i da ih potaknemo da ostanu na našem teritoriju. Načelnik ujedno navodi da 

se vijećnici, za sva pravna pitanja oko programa i oko današnjih izmjena  mogu obratiti Pročelnici 

JUO-a. 

Nakon što je Predsjedatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 

doprinosu Općine Brtonigla. 

 

A.D.5. 

 Predsjedavatelj navodi da je uz poziv za današnju sjednicu dostavljen i prijedlog Odluke o 

raspisivanju izbora za mjesne odbore Općine Brtonigla te otvara raspravu  po predmetnoj točci, uz 

napomenu da će se izbori održati 25. svibnja u sklopu izbora za Europski parlament. 

Nakon što je Predsjedatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o raspisivanju izbora za mjesne odbore Općine 

Brtonigla. 
 

A.D.6. 

Predsjedavatelj navodi da je uz poziv za današnju sjednicu dostavljen i prijedlog Odluke o 

dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Brtonigla te otvara raspravu  

po predmetnoj točci. 

Nakon što je Predsjedatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje  dimnjačarskih 

poslova na području Općine Brtonigla. 

 

A.D.7. 

 Predsjedavatelj navodi da je uz poziv za današnju sjednicu dostavljen i prijedlog Odluke o 

dodjeli javnih priznanja Općine Brtonigla, uz kratko obrazloženje za svaki nagrađeni subjekt, te otvara 

raspravu po predmetnoj točci. 

 Vijećnik Željko Ružić navodi da bi se u obrazloženju za Gljivarsko društvo Boletus trebalo 

dodati da je društvo aktivno u eko akcijama, da je ovo već druga godina u kojoj učestvuje u 

humanitarnim akcijama na području Brtonigle, dok Boletus bujštine sudjeluje u takvim akcijama na 

području Bujštine već 5. godinu za redom; da je društvo Boletus sudjelovao u čišćenju jame Floky u 

Pavićima, da članovi društva sudjeluju u edukacijskim aktivnostima vrtića, te dodaje da će tijekom 

idućeg tjedna dostaviti još slika i materijala za obrazloženje nagrade. Isti se zahvaljuje na dodjeljenoj 

nagradi u ime udruge. 

 Vijećnica Olga Sabadin navodi da je udruga Boletus jako puno učestvovala u humanitarnom 

segmentu te čestita na dodijeljenoj nagradi. Ujedno predlaže da se nagrađuje i gđa. Giuliana Fernetich 

iz Brtonigle jer se kao fizička osoba angažirala u mnogobrojnim aktivnostima na području Općine 

Brtonigla, a posebno zbog toga što je bila članica Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i 

kulturu Općine Brtonigla, jer je radila više od 35 godina u brtoniškom poštanskom uredu, jer je vrlo 

aktivan član Zajednice Talijana Brtonigla i ostalih udruga na području općine. 

 Prihvaća se prijedlog vijećnice Sabadin te se predlaže da se Giuliani Fernetich iz Brtonigle 

dodjeli priznanje. 

Nakon što je Predsjedatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Brtonigla. 

 

A.D.8. 

 Predsjedavatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 
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 Pročelnica JUO-a navodi da je Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu 

Brtonigla vezana za obveze koje proizlaze iz Zakona o sukobu interesa te za izvješće koje se mora 

podnositi Povjerenstvu za sukob interesa. Ista objašnjava kako predstavnici gradova i općina od JLS 

koje imenuju pravne osobe od posebnog interesa smiju biti u nadzornim odborima tih društava, jer 

inače po Zakonu predstavnici ne bi smjeli biti u takvim tijelima. Međutim, navodi ista, ako Općinsko 

vijeće donese takvu odluku, kojom se definira popis pravnih osoba od posebnog interesa za općinu, 

dužnosnici mogu biti članovi upravnih društava navedenih pravnih osoba. 

Nakon što je Predsjedatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu 

Brtonigla. 

 

A.D.9. 

Predsjedavatelj daje riječ Općinskom načelniku, koji objašnjava da je popis manifestacija za 

2014. godinu koji se nalazi u prilogu prijedloga zaključka sastavila Turistička zajednica te da se istom 

popisu mora napraviti ispravak: ne može se koristiti naziv "šparogada" jer je naziv zaštićen za 

manifestaciju koja se održava u Kaštelu, nego da će se na prijedlog TZ-a koristiti neki drugi naziv. 

Načelnik također informira kako će se tijekom 2014. godine u Karigadoru i u Brtonigli održati 2 

dodatne manifestacije, koje će za cilj imati promociju lokalnih proizvođača. 

Vijećnik Željko Ružić navodi da se na popisu treba navesti datum manifestacije "Dani gljiva", 

ali nakon primjedbe Načelnika da je datum naveden, vijećnik Željko Ružić navodi da nije primijetio 

da je datum već naveden, te dodaje kako će se ove godine po prvi puta, u sklopu Dane gljiva, 

organizirati izložba i savjetovanje o ljekovitom bilju. 

Vijećnik Gianni Ravalico pita da li bi bilo moguće dobiti sufinanciranje od Općine za 

manifestaciju "Dan otvorenih podruma". 

Načelnik navodi da se radi o manifestaciji čiji je cilj marketing pojedinih podruma, da  

sudjelovanje manifestaciji nije obvezno i da je interes isključivo u korist vlasnika podruma, koji  ovim 

putem promoviraju vlastite proizvode. 

Vijećnik Gianni Ravalico navodi da bi se onda trebale naplaćivati ulaznice, na što Načelnik 

komentira da je teško upravljati takvim sustavom, da su se županija i JLS angažirale oko marketinga te 

da su sve ostalo dužni organizirati i pokriti vlasnici podruma. Isti navodi da općina organizira vlakić, 

što predstavlja i određeni trošak, ali da je to najviše što se može napraviti. 

Vijećnica Elena Barnaba' pita zašto se Festival Istarske malvazija planira za 12. mjesec, na što 

Načelnik navodi da je organiziranje FIM-a u ljetnim mjesecima, kao što je bilo do sada, bilo jako 

teško dobiti kvalitetne goste i da je marketinški dio manifestacije bio preslab, ali da su, s druge strane, 

svi slobodni u jesenskim mjesecima i da su svi preporučili da se festival organizira krajem godine. 

Ujedno objašnjava da bi se ove godine manifestacija održala u podrumima proizvođača, da bi komisija 

išla kod pojedinih proizvođača i da bi se cijela manifestacija odvijala kroz cijelo naselje, ali naglašava 

da se još radi na tome i da će u svakom slučaju manifestacija biti različita od dosadašnjih. Načelnik 

objašnjava da se Božični sajam neće više organizirati jer nije više uspješna manifestacija. 

Vijećnica Marija Buršić navodi da bi se FIM mogao održati povodom Sv. Zenona, dana 

općine, na što Načelnik navodi da se previše manifestacija dešavaju upravo sada, da to nije dobar 

period. 

Vijećnica Elena Barnaba' navodi da se pogriješilo kad se pomaknuo datum Fešte Istarske 

malvazije jer bi održavanjem starog datuma fešta postala prepoznatljiva i uspješna, ali da vjeruje kako 

će Antonela organizirati uspješnu manifestaciju. 

Načelnik navodi kako nije cilj FIM-a da se ostvari veliki broj posjetitelja nego da 

manifestaciju posjete određeni stručnjaci i kvalitetni novinari, koji su dostupni samo u navedenom 

razdoblju. 

Vijećnik Bruno Ravalico komentira da je Fešta Istarske malvazije stvorena za mještane, da se 

poslije proširila ali da bi se trebali u prvom redu uzeti u obzir lokalni stanovnici. 

Nakon što je Predsjedatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg programa manifestacija 

Općine Brtonigla za 2014. godinu, uz izmjenu naziva "Šparogada" sa novim nazivom za 

manifestaciju koja će se održati u Novoj vasi, po prijedlogu Turističke zajednice Općine 

Brtonigla.  
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A.D.10. 

 Predsjedavatelj daje riječ Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Marici Garić. 

 Pročelnica JUO-a čita prisutnima sadržaj dostavljenih izvještaja PP Umag za siječanj i za 

veljaču 2014. godine: u siječnju su bila 3 kaznena dijela, 2 prekršaja protiv javnog reda i mira 1 

prometna nesreća; u veljači zabilježena su 2 kaznena dijela i 1 prometna nezgoda. Prema 

pokazateljima, prekršaji su u jednakom broju kao u 2013. u istom periodu. 

Nakon što je Predsjedatelj utvrdio da nema pitanja niti primjedbi, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 10 glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Informaciju o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla 

za siječanj i veljaču 2014. godine. 
 

A.D.11.  

Razno 

 Načelnik navodi da je tijekom prošle sjednice vijeća postavljeno pitanje vezano za 

prikupljanje otpada te obavještava da je sa direktorom 6. maja dogovoreno da će tijekom 

razmatranja izvještaja za 2013. godinu komunalnog društva 6. maj, isti prisustvovati sjednici vijeća i 

prezentirati kako će se odvijati prikupljanje otpada, kako bi mu mogli direktno postaviti pitanja 

vezano za diferencirano prikupljanje otpada. 

 Predsjedavatelj navodi da će se 12. travnja obilježiti Dan općine, da će u 11:00 sati biti sveta 

misa uz malu prigodu ispred crkve i da će se u 18:00 sati održati svečana sjednica vijeća, te poziva 

sve prisutne na sudjelovanje sjednici, tijekom koje će se dodijeliti nagrade i priznanja. Načelnik 

dodaje da će u 17:00 biti dodjela nagrada "Flory" u organizaciji TZ-a i da će u 17:30 ulicama 

Brtonigle nastupiti Limena glazba Zajednice Talijana Buje, te da su svi pozvani. 

 Po pitanju vijećnice Elene Barnaba' da li će se program sa mladim učenicima Muzičke škole 

odvijati tijekom sjednice, načelnik odgovori da da, i da bi Limena glazba trebala nastupati u 17:30. 

 Vijećnik željko Ružić navodi da je dobro da direktor 6. maja prisustvuje sjednici, da su se 

šume počistile prilikom eko akcija, da se zahvaljuje što se zbrinuo otpad od prerade maslina te da 

smatra kako bi svi djelatnici općine, djelatnici vrtića i svi vijećnici, te svi oni koji surađuju sa 

općinom trebali sudjelovati i prisustvovati sjednici koja se održava tijekom dana općine, uključujući 

privatne subjekte, predstavnike trgovina i građane Brtonigle. Isti dodaje kako bi svi koji primaju 

plaću od općine trebali prisustvovati sjednici.  

Načelnik navodi da se pozivi dostavljaju svim poslovnim subjektima na području Općine, 

ne samo vanjskim gostima, te da svi mogu sudjelovati. Ujedno navodi da se vezano za akcije 

prikupljanja krupnog otpada, za 2014. godinu također predvidjela stavka u Proračunu, ali da se 

prikupljanje ne može vršiti na asfaltu, nego je dogovoreno sa 6. majem da nam ustupe kontejnere 

kako bi se te aktivnosti mogle i dalje odvijati, ali uz bacanje otpada u kontejnerima i ne na podu, te 

dodaje da bi se prva takva akcija trebala održati u svibnju ove godine.   

Vijećnik Željko Ružić navodi da bi se trebalo poduzeti nešto i organizirati akciju za čišćenje 

stare ceste koja od nogometnog igrališta vodi u Fernetićima. 

Vijećnica Elena Barnaba' navodi da je na cesti prema Radinima, na samom skretanju, 

postavljen kontejner za ambalažu otrovnih sredstava te da ima boca i vani kontejnera kad unutra 

nema više mjesta i da se djeca igraju sa time, što je vrlo opasno te poziva da se to prati i da se 

kontejner isprazni češće, na što predsjedavatelj navodi da će se za vođenje brige oko toga zadužiti 

djelatnici Vlastitog pogona.  

 Vijećnica Elena Barnaba' navodi da je ispod naselja Turini oko nekoliko hektara šumskog 

zemljišta postavljena bodljikava žica od strane privatne osobe koja nije ni vlasnik zemljišta te pita 

da li se može provjeriti ako je to legalno, da li se tako nešto smije napraviti sa zemljištem koje je 

vjerojatno državno. 

 Načelnik odgovara da će se to provjeriti sa Hrvatskim šumama. 

 Vijećnik Željko Ružić navodi da će o tome popričati sa Antolovićem, zajedno sa pitanjem 

oko izvršavanja zadaća za koje je zaduženo lovačko društvo (rješavanje problematike nutrija). Isti 

navodi da je situacija oko zatvorenog zemljišta u Turinima također i problem lovačkog društva jer je 

to zemljište klasificirano kao "lovište", za što društvo plaća veliku svotu novaca a ne može ga 

koristiti u tom smislu. Isti navodi da je također i cesta koja se nalazi blizu groblja zatvorena 

bodljikavom žicom i da se to ne može tolerirati. 

 Načelnik navodi da je potrebno provjeriti o kojim se česticama radi, da li su u privatnom ili 

državnom vlasništvu i uslijed toga reagirati prema nadležnim institucijama. 

 Pročelnica JUO-a također navodi da će se sve provjeriti i reagirati sa Hrvatskim šumama da 

e situacija riješi. 
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 Vijećnica Marija Buršić pita kakva je situacija sa obnovom krovišta stare škole u Novoj 

vasi, na što Načelnik navodi da su radovi obustavljeni, da je sa izvođačima radova prekinuta daljnja 

suradnja te da ćemo morati samostalno maknuti skele i dovršiti radove jer se sa njima neće više 

raditi, te dodaje kako su najavili da će tužiti općinu ali da ćemo mi svejedno nastaviti sa radovima.  

 Vijećnik Aleks Drušković predlaže da se bijela cesta koja se nalazi ispod njegove radione a 

koja je nastala prilikom izvođenja radova izgradnje mosta na toj lokaciji, uredi tako da se postavi 

prometni znak ili da se samo počisti kako bi se poboljšala vidljivost. 

 Načelnik navodi da će se počistiti zelenilo, da se neće postaviti prometno ogledalo jer se ne 

radi o službenoj cesti te da će se za to zadužiti dečki iz Vlastitog pogona ili da će se zamoliti ŽUC 

da odrade te poslove.  

 

Nakon što je Predsjedatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga zaključuje 9. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 20:40 sati ! 

 

 Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

 Tea Rakar                   Ezio Barnaba'  

 


