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KLASA: 023-05/13-50/02 
URBROJ: 2105/04-01-16-66 
Brtonigla, 06.04.2016. 
 

ZAPISNIK sa 
25.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 06.04.2016. godine s početkom u 19:00 sati 
 

Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla. 
Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Ezio Barnaba', Željko Ružić, Elena 

Barnaba', Gianni Ravalico, Dragana Mijatović, Marija Buršić, Gino Paoletić, Rino Radin, Bruno 
Ravalico, Aleks Drušković, Olga Sabadin. 

Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, načelnik, Marica Garić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela, Emina Ladavac, komunalni redar, Tea Rakar, viši referent za društvene 
djelatnosti i pripremu projekata za EU programe i Neš Sinožić, zamjenik načelnika Općine Brtonigla. 

Osim navedenih, prisutni su također: Goran Medica, predsjednik Mjesnog odbora Radini i 
Franko Turina, predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla. 

Zapisnik vodi: Tea Rakar.  
Poimeničnim prozivanjem vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba', utvrđuje da 

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

Predsjedavatelj predlaže dopunu dostavljenog dnevnog reda, na način da se pod rednim brojem 
9. dnevnog reda dodaje točka pod nazivom „Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju 
kupoprodajnog ugovora za nekretninu u vlasništvu Općine Brtonigla“, budući da je jučer bilo 
otvaranje pristiglih prijava, a time bi se točka „Razno“ koja je sada bila pod rednim brojem 9, 
pomaknula pod rednim brojem 10. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po dostavljenom dnevnom redu, uz navedenu dopunu. 
 Predsjedavatelj poziva vijećnike na glasovanje po dostavljenom dnevnom redu, te se sa 11 
(jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova utvrđuje sljedeći 
 

DNEVNI  RED 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla  
2. Aktualni sat  
3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Velika Punta – UPU 30 
4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Škrinjari –UPU 
37 
5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Marcari – 
UPU 33 
6. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla 
7. Zaključak o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu  Općine Brtonigla za 2016. 
godinu  
8. Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za  studeni i prosinac 2015., siječanj  
i veljaču 2016 . godine 
9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretninu u 
vlasništvu Općine Brtonigla 
10. Razno 

 
Ad.1. 

Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Brtonigla dostavljen kao prilog pozivu za današnju sjednicu Općinskog vijeća te poziva 
prisutne na davanje primjedbi. 

Dragana: ime za zemljište Zemljište „gosp. Ševko Arnautović“ umjesto „Cigo“. 
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Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla. 
 

Ad.2. 
Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, koji prisutnima predstavlja koje su aktivnosti u 

tijeku i što je sve realizirano od zadnje sjednice Općinskog vijeća.  
Načelnik navodi kako je tijekom zadnje sjednice vijeća postavljeno pitanje u svezi rada dječjeg 

vrtića tijekom uskrsnih praznika, da je po poslanom upitu dobiven odgovor ravnateljice vrtića kojim 
ista utvrđuje da je prije praznika izvršeno anketiranje, zbog planiranja hrane i djelatnika tijekom 
blagdanskog tjedna, ali da je vrtić radio. Načelnik zaključuje kako se vjerojatno radilo o nesporazumu, 
zbog provedenog anketiranja, jer se uspostavilo da je informacija da vrtić neće raditi tijekom uskršnjih 
praznika bila netočna. Vezano za vodovodnu mrežu Nova Vas, načelnik obavještava da je dana 14. 
ožujka održan  sastanak sa voditeljem poslovne jedinice Istarskog vodovoda Buje, gosp. Goranom 
Travašom, te da je isti dostavio podatke o koliko je metara cijevi promijenjeno u Novoj Vasi. 
Načelnik navodi kako je tijekom sastanka zaključeno da je atmosferski pritisak u zakonskoj normi. 
Ako netko koristi vodu za poslovne svrhe, oni ne mogu i nisu dužni garantirati pritisak; ako se zbog 
poslovnih potreba traži veći pritisak, onda moraju garantirati dodatan pritisak, što sada nije slučaj. Što 
se tiče ostalih aktivnosti, načelnik navodi kako su UPU za naselje Škrinjari i UPU Marcari na  
dnevnom redu; za UPU Karigador su dane primjedbe, morati će se ponoviti javna rasprava po kratkom 
postupku od minimalno 8 dana, jer se moraju napraviti određene preinake, odradit će se javna 
rasprava i onda će se ići dalje sa postupkom do ljeta. Isti informira kako je UPU za naselje Nova Vas  
dosta kvalitetno odrađen, da su ponuđena lijepa rješenja, da će se odraditi javna izlaganja i javne 
rasprave čim prije. Istovremeno, dodaje kako se radi na Izmjenama i dopunama Prostornog plana 
uređenja Općine Brtonigla. Načelnik nastavlja svoje izlaganje sa komunalnim aktivnostima:  završeni 
su radovi kod parka iza crkve Sv. Zenona, slijediti će hortikulturalno uređenje, a prije ljeta će se 
postaviti gazebo; završena je sanacija na općinskoj zgradi koju koristi Logic d.o.o.; u tijeku je nabava 
projektne dokumentacije za Radnu zonu Štrpe; pokrenuta je procedura za asfaltiranje ulice u 
Karigadoru (revidirani su troškovnici, uskoro će se krenuti sa javnom nabavom); grade se kanalizacije 
i spojevi u Brtonigli, a čim završe će se napraviti neki spojevi u Karigadoru, prije asfaltiranja ulice - 
do ljeta bi se sve završilo prije stupanja na snagu zabrane izvođenja građevinskih radova;  
pripremljena je dokumentacija za nabavu vozila; kreću radovi za postavljanje videonadzora oko 
zgrade vrtića; postavljati će se nova rasvjetna tijela; dogovorena je rekonstrukcija parka u Karigadoru, 
za kojeg će se kasnije nabavljati rekviziti za djecu; akcija prikupljanja krupnog otpada održati će se od 
travnja do početka svibnja. Što se tiče turističkih aktivnosti koje se rade u suradnji sa Turističkom 
zajednicom,  načelnik navodi da su u tijeku 10. dani istarskih šparoga, aktivnosti u kojoj su uključene 
sve konobe sa našeg područja; da će se 11. travnja u suradnji sa klubom somelliera hrvatske održati 
vrlo važan vinski događaj; ove godine, 23.04. Tour of Croatia prolazi kroz naselje Brtonigla, čime će 
se promovirati naše područje; organizira se Istrian Wine & Walk – aktivnost koja uključuje hodanje 
po brežuljcima a u kojoj će biti uključeni proizvođači vina i ulja, a koja bilježi veliku zainteresiranost; 
ove će godine na Vinistri Turistička zajednica Općina Brtonigla i Razvojna Agencija Brtonigla d.o.o. 
prezentirati projekt „4 zemlje“. Što se tiče rada Razvojne Agencije, načelnik navodi kako je izvršen 
uvod sadnica loze, maslina i voćnjaka; da je u pripremi projekt za pripremanje liofilizacije kvasaca 
radi pokretanja proizvodnje autohtonih kvasaca, zbog čega će se rebalansom proračuna dotacija RAB-
u povećati za 10.000 eura – načelnik objašnjava kako bi se kupio stroj koji to radi za kvasce malvazije 
a u pripremi je također i sličan projekt za teran, navodi kako bi bili prvi koji to rade u Istri jer trenutno 
nema autohtonih kvasaca. Načelnik obavještava kako RAB također organizira sakupljanje 
ambalažnog otpada, što se mora odraditi po zakonskim propisima – dana 8. travnja prikupljanje će se 
odvijati u Novoj Vasi.  

Vijećnik Željko Ružić navodi kako mu je gosp. Antonio Radin iz Radina jutros rekao kako je 
općina drugoj osobi dodijelila poljoprivredno zemljište na petogodišnji zakup, iako je on prije 
nekoliko godina podnio zahtjev, a nikad mu nije odgovoreno. Isti navodi kako gosp. Radin tvrdi da je 
on predmetni teren koristio godinama te gosp. Ružić predlaže da se to provjeri i da mu se odgovori. 
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Načelnik navodi kako je gosp. Brkljači, na temelju njegove izjave, izdana potvrda kojim se 
potvrđuje da je sporno zemljište imao na privremeno korištenje. Ali, navodi isti, ako se uspostavi da 
gosp. Brkljača nije koristio zemljište, biti će posljedica za njega, te dodaje kako je već dogovoreno sa 
predsjednikom Mjesnog odbora Radini, gosp. Medicom, da će se zajedno sa komunalnim redarom 
vršiti uvid, te da je izdanu potvrdu moguće poništiti. 

Gosp. Goran Medica tvrdi kako mu je gosp. Brkljača poručio da je na predmetnom zemljištu 
posadio masline, ali da su mu životinje u vlasništvu gosp. Radina sve uništile. Također navodi kako je 
problem nastao u trenutku kada je gosp. Brkljača ponovno napravio rupe za sadnju ulika, ali prisutni 
zaključuju kako je već dogovoren uvid za sutra i da će se pravo stanje stvari utvrditi obilaskom terena. 

Vijećnik Gino Paoletić navodi kako se ljudi i dalje žale u svezi regulacije prometa i da bi 
trebalo napraviti nešto.   

Načelnik navodi kako nije stigao napraviti ništa po tom pitanju, da će za sada situacija ostati 
nepromijenjena jer se mora napraviti dokumentacija, koja još nije gotova.  

Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, gosp. Franko Turina, predlaže da se izbriše 
horizontalna signalizacija ispred Zajednice Talijana. 

Načelnik navodi da je skuplje izbrisati signalizaciju nego napraviti sve na novo, na što gosp. 
Franko Turina navodi da će to on odraditi besplatno, jer se sada ljudi parkiraju tamo gdje nije 
dozvoljeno, na što načelnik izjavljuje da može slobodno to odraditi, uz uvjet da se najprije dogovori sa 
komunalnim redarom. 

Po pitanju predsjedavatelja oko roka unutar kojega bi se vršili navedeni radovi, gosp. Turina 
navodi da će tu informaciju javiti naknadno, čim se dogovori sa potencijalnim izvođačem.  

Vijećnik Željko Ružić navodi kako su prošle čak tri godine od kad se počelo raspravljati o 
prometu te da bi bilo dobro da se nakon 3 god. odradi sve što je bilo traženo; da se napokon riješi taj 
problem. Isti je mišljenja kako je procedura bila kriva od samog početka, budući da mjesni odbor nije 
donosio nikakvu odluku u svezi toga i da se nije tražilo nikakvo mišljenje građana.  

Načelnik navodi da je tek od prošle godine uvedena obaveza da se za svaku odluku provodi 
postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

Vijećnik Željko Ružić tvrdi kako bi se mišljenje građana za tako važno pitanje trebao tražiti u 
svakom slučaju. Nadalje, pita što će se sada napraviti, da li će se što poduzeti.  

Načelnik navodi da ako se sada ide bilo što izmijeniti, bi bilo potrebno napraviti sve na novo, 
početi sve ispočetka, te smatra da to nema smisla jer bi se time izmijenio promet samo jedne ulice 
(ulica Marconi), za koju tvrdi da su parkirna mjesta itekako potrebna, što dokazuje i činjenica da ima 
uvijek parkiranih automobila. Isti navodi kako je mišljenja da su se građani navikli, da sve funkcionira 
kako treba i da bi trebalo nastaviti projektom, odnosno zatvoriti trg i realizirati pješačku zonu u centru 
naselja. Međutim, prije realizacije pješačke zone, potrebno je napraviti projekte za oborinsku 
odvodnju, u sklopu kojih bi se također planiralo i opločenje trga. U zaključku, smatra nepotrebnim da 
se sada ulica Marconi otvori za dvosmjeran promet. 

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Ezio Barnaba', navodi kako je problem u tome što nije 
regulirana signalizacija, zbog čega autobusi i dalje dolaze do „Vinerina“, da se mora izbrisati i 
uskladiti horizontalna signalizacija od ZT-a do crkvice Sv. Roka. 

Vijećnik Gino Paoletić pita zašto ulica Marconi mora biti „zatvorena“, dodajući kako se radi o 
glavnoj ulici naselja; pita tko se protivi otvaranju ulice i zašto se ista ne može otvoriti te navodi kako 
su ona parkirna mjesta nepotrebna jer je parkiralište uvijek prazno. 

Predsjednik MO Brtonigla, gosp. Franko Turina, navodi kako vlasnici Konobe Silvano 
podržavaju prijedlog da se ulica Marconi otvori za dvosmjeran promet. Isti također predlaže da se 
gosp. Deanu Šantiću naloži da makne ili da preuredi vaze cvijeća na trgu Sv. Zenona jer to kvari 
izgled središnjeg mjesta naselja. 

Vijećnik Gino Paoletić navodi kako ljudi pričaju da se oko zgrade Dječjeg vrtića svake noći 
okuplja djeca, radeći buku i nered. 

Načelnik navodi kako je u tijeku nabava videokamera koje će se postaviti oko zgrade, nakon 
čega će se moći intervenirati po tom pitanju. 

Vijećnik Gino Paoletić predlaže da se odradi tematska sjednica vijeća za pitanje prometne 
regulacije i da se u konačnici „otvori“ ulica Marconi. Isti također navodi da mu je gosp. Antonio 
Radin rekao da već tri godine čeka odgovor općine u svezi njegovog zahtjeva. 
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Načelnik navodi da općina nije više nadležna za rješavanje zahtjeva oko poljoprivrednog 
zemljišta, da se time sada bavi agencija u Zagrebu. Isti objašnjava kako jedina stvar koju općina može 
odraditi je vezana za privremeno korištenje zemljišta na 5 godina, a po tom su pitanju svi zahtjevi 
riješeni u roku. Isti navodi kako je za prodaju puno puta bio u Zagrebu i pokušao urgirati da se to 
riješi, ali bezuspješno.   

Vijećnik Željko Ružić navodi da bi po pitanju interesa i zahtjeva građana svi vijećnici trebali 
surađivati, bez obzira na političku orijentaciju.   

Vijećnica Olga Sabadin pohvali ideju da se u Karigadoru uredi park, budući da he to jedna 
sačuvana zelena površina među silnim građevinskim parcelama, što je dobro za  djecu i za roditelje. 
Sabadin ujedno pita što se dešava iza marketa, jer je primijetila da se vozi i dovozi materijal. 

Načelnik navodi da je to privatna parcela, da je poslan dopis da se to mora očistiti i urediti, te 
da se sada vjerojatno krenulo sa radovima.  

Vijećnica Olga Sabadin pita da li je poštivana prostorno planska dokumentacija, jer su tamo 
prisutni prirodni kanali, na što načelnik navodi da im ne treba dozvola jer se ne gradi ništa. 

Vijećnica Olga Sabadin napominje kako bi se to trebalo provjeriti zbog opasnosti od poplave.  
Načelnik navodi da će komunalnom redaru naložiti da prati situaciju i da se po potrebi kanal 

počisti. 
Vijećnica Olga Sabadin pita da li ima novosti oko uređenja zgrade i dvorišta bivšeg restorana 

Meduza, budući da je u propadajućem i opasnom stanju, na što načelnik navodi da se nažalost po tom 
pitanju ne dešava ništa, da je vlasnik toga gosp. Širol i da je sve stalo je jer ima obiteljskih problema; 
dodaje kako je isti bio krenuo sa izradom dokumentacije ali da su mu konzervatori dali negativan 
odgovor i da je morao uskladiti projekte sa primjedbama. Načelnik navodi kako će ga pitati koje je 
stanje oko toga i da će mu uputiti napomenu da se to naravi u što kraćem roku. 

Vijećnica Elena Barnaba' predlaže da se za sve komunikacije koje su upućene gđici. Anni Hilj, 
ista kontaktira putem Facebook-a a ne poštom, jer ne dolazi više doma i nije u mogućnosti preuzimati 
pošiljke. 

Vijećnik Aleks Drušković obaviještava da se kod pročistača, nedaleko od njegove radione, 
konstantno deponira građevinski i drugi otpad.  

Načelnik navodi da će komunalni redar to pratiti i riješiti. Predsjedavatelj predlaže da se 
signaliziraju komunalnom redaru registracijski brojevi vozila. 

Vijećnik Aleks Drušković navodi da se u blizini trafostanice, na području između parcela u 
vlasništvu obitelji Hilj i Civitan, nalazi kapitel, kojeg bi bilo dobro sanirati. 

Vijećnik Željko Ružić navodi da je onaj kapitel u privatnom vlasništvu. 
Predsjedavatelj navodi kako će se predložiti vlasnicima kapitela da ga saniraju. 
 

Ad.3. 
Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci. 
Vijećnica Olga Sabadin pita da li se UPU odnosi samo na naselje ili je obuhvaćeno šire 

područje. 
Načelnik objašnjava kako se radi isključivo o turističkom punktu, odnosno da nije obuhvaćeno 

naselje, da su se investitori obratili općini i da sami plaćaju izradu UPU-a. 
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog 
naselja Velika Punta – UPU 30. 

 
Ad.4. 

Što se tiče UPU-a Škrinjari, predsjedavatelj navodi da su već održane dvije javne rasprave za 
taj plan te otvara raspravu po predmetnoj točci. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
građevinskog područja naselja Škrinjari –UPU 37. 
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Ad.5. 

Predsjedavatelj pita zašto je na stranici 5 odluke navedeno da će restoran imati samo pet 
sjedećih mjesta, te kako smatra da bi to možda bilo premalo.   

Načelnik navodi da su odredbe plana određene od strane investitora i zavoda, da je sve to 
napisao izrađivač plana te da ako je tako navedeno to znači da tako i mora biti po određenim 
propisima. 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dodaje kako se radi o internom restoranu, u sklopu 
resorta, koji nije otvoren za širu publiku te da je vjerojatno zbog toga panirano tako malo sjedećih 
mjesta. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o donošenju Izmjena i dopuna urbanističkog plana 
uređenja turističkog punkta Marcari – UPU 33. 
 

Ad.6. 
Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, koji navodi da bi se temeljem odluke iz 

predmetne točke raspisao natječaj povodom zahtjeva zainteresiranog – gosp. Zvonka Pavlića. Isti 
objašnjava da se predmetno zemljište nalazi u Karigadoru, da je površina 167 m2, da on to već koristi 
kao parkiralište i da se na tom zemljištu ne može graditi, već je sa Pavlićem sklopljen ugovor o 
zakupu. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Općine Brtonigla. 
 

Ad.7. 
Predsjedavatelj daje riječ načelniku, koji objašnjava kako je vezano za izradu snimka kaštela 

Sv. Juraj, u sklopu projekta valorizacije arheoloških područja, za određene stavke bilo potrebno više 
novaca nego je bilo predviđeno Proračunom Općine Brtonigla, jer su prilikom radova čišćenja 
lokaliteta pronađeni novi zidovi za kojih se prije nije znalo – falilo je 17.000 kuna. Isti navodi kako je 
zbog toga donio odluku da se ta sredstva preuzmu sa druge stavke koja je također bila planirana za 
radove oko kaštela sv. Juraj, a u svrhu preraspodijele sredstava i konačnog potpisivanja ugovora za 
dodatno snimanje zidova sa izvođačem. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli sredstava u 
Proračunu  Općine Brtonigla za 2016. godinu.  

 
Ad.8. 

Predsjedavatelj navodi kako su svi vijećnici, uz poziv za današnju sjednicu, dobili i 
informaciju o stanju sigurnosti PP Umag za studeni i prosinac 2015., te za siječanj  i veljaču 2016. 
godine. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Informaciju o stanju sigurnosti  na području Općine 
Brtonigla za  studeni i prosinac 2015., siječanj  i veljaču 2016 . godine. 

 
Ad.9. 

Predsjedavatelj navodi kako se pod točkom br. 9 razmatra prijedlog odluke koji je dostavljen 
naknadno prije sjednice općinskog vijeća. Isti navodi da se radi o prijedlogu odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretninu u vlasništvu Općine Brtonigla, 
prema dostavljenom dokumentu. 
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Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju 
kupoprodajnog ugovora za nekretninu u vlasništvu Općine Brtonigla. 
 

Ad.10. 
RAZNO 

 
Vijećnik Željko Ružić, predlaže, u ime Lovačkog društva LEPUS Brtonigla, da se uvaži žalba 

na dugovanje i da se odobri oprost dugovanja koje je knjiženo na ime lovačkog društva, a sve u cilju 
omogućavanja da se isto društvo javi na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz 
Proračuna Općine Brtonigla za 2016. godinu. 

Pročelnica JUO-a, Marica Garić, navodi kako je procedura za otpis dugovanja takva da 
općinsko vijeće ne može samo tako otpisat dugovanja, nego se mora općini predati pisani zahtjev, a 
isti mora biti zaprimljen i protokoliran. Ista navodi kako je u tijeku priprema odluke za otpis 
dugovanja te da bi se traženi otpis mogao vršiti u sklopu iste odluke.  

Vijećnik Željko Ružić navodi da se to traži zbog natječaja koji je u tijeku, kako bi se 
omogućilo društvu da prijavi za dodjelu sredstava, te čita zahtjev. 

Pročelnica JUO-a predlaže da se umjesto otpisa dugovanja, koje nije moguće provesti bez 
zaprimanja zahtjeva, predlaže općinskom vijeću donošenje odluke o pravovaljanosti prijave Lovačkog 
društva LEPUS Brtonigla na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna 
Općine Brtonigla za 2016. godinu i bez Potvrde da nemaju dugovanja s osnove plaćanja proračunu 
Općine, budući na još uvijek neriješene odnose s osnove zakupa poslovnog prostora u Brtonigli, 
Bunarska 2, i štete nastale za vrijeme zakupa na inventaru i opremi od  prokišnjavanja krovišta, a otpis 
dugovanja će se riješiti tijekom druge sjednice vijeća. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 
Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o pravovaljanosti prijave Lovačkog društva LEPUS 
Brtonigla na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine 
Brtonigla za 2016. godinu. 

 
Načelnik navodi kako će se u utorak, 12. travnja, održati svečana sjednica Općinskog vijeća, te 

poziva sve prisutne na prisustvovanje. 
 
Po primjedbi predsjednika MO Radini, gosp. Gorana Medica, oko deponije smeća u Radinima, 

načelnik navodi da će se to riješiti u suradnji sa komunalnim redarom. 
 
Vijećnica Olga Sabadin pita gdje bi se mogao odlagati otpad kao što su trava, grane stabala i 

slično, budući da se time pune kante za redovni otpad. Predlaže da se odredi lokacija na kojoj bi se 
takav otpad mogao odlagati stalno, a ne samo kada su akcije čišćenja. 

Načelnik navodi kako će se takva mogućnost provjeriti sa 6. maj-em, ako postoje kontejneri za 
takvu vrstu otpada. 

Pročelnica JUO-a navodi da bi općina po Zakonu to trebala riješiti, da je u izradi Plan 
gospodarenja otpadom za općinu i da će se svakako provjeriti ako postoji koje moguće rješenje. 

Predsjednik vijeća, gosp. Ezio Barnaba' konstatira kako se u zadnje vrijeme, na raznim 
lokacijama, opet odlaže smeće po šumama i da se to treba hitno riješiti. 

Vijećnik Bruno Ravalico predlaže da se grane, odnosno otpad koji će se prikupiti prilikom 
razdoblja čišćenja u Karigadoru, skupi na zajedničku lokaciju i da se pozovu Hrvatske ceste da taj 
materijal zdrobe, da se obavijeste svi stanovnici gdje se takav otpad može odložiti.  

 
Vijećnica Elena Barnaba' navodi da u utorak neće biti u mogućnosti prisustvovati svečanoj 

sjednici Općinskog vijeća jer mora prisustvovati skupštini Talijanske Unije u 17 sati. 
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Vijećnik Željko Ružić obaviještava da će se dana 17. travnja u sklopu Gljivarskog društva 
Boletus kao svake godine organizirati akcija čišćenja te da će se ove godine ona provesti na području 
Škrlina, Veralde i Martinšnice, te da će se na ovoj zadnje spomenutoj lokaciji riješiti problem sa 
prolijevanjem izvorne vode.  

 
Vijećnica Marija Buršić pita da li ima novosti vezano za krovište zgrade škole u Novoj Vasi. 

Načelnik navodi kako je odrađen troškovnik za dovršetak radova sanacije krova i da je procijenjena 
vrijednost radova 200.000 kuna. 

Vijećnica Marija Buršić pita da li bi se to nekako moglo odraditi, da se ne poništi ono što je 
već napravljeno, na što načelnik odgovori da će se to pokušati planirati sljedećim rebalansom 
proračuna. 

 
Po pitanju vijećnice Marije Buršić oko rekonstrukcije ceste Brtonigla – Nova Vas, načelnik 

navodi da je on kontaktirao ŽUC, ali da se još uvijek ne zna kada će početi radovi.  
Vijećnica Marija Buršić predlaže da se sastavi zahtjev u ime Općinskog vijeća i da se traži 

informacija o terminu početka radova. 
Načelnik navodi kako će se sastaviti takav zahtjev, u kojemu će se također navesti da je 

Proračunom Općine Brtonigla već planirano dio sredstava i kojim će se tražiti da se barem dio radova 
saniranja ceste odradi prije početka turističke sezone. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba', još jednom podsjeća da će se u utorak, 12. 

travnja 2016. g. u 18:00 sati održati svečana sjednica Općinskog vijeća Općina Brtonigla i dodjela 
javnih priznanja te poziva sve prisutne da se odazovu sjednici.  

 
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga, zaključuje 25. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 20:15 sati ! 
 
 

  Zapisničar:                     Predsjednik Općinskog vijeća: 
  Tea Rakar                                               Ezio Barnaba' 


