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KLASA: 023-05/13-50/02 
URBROJ: 2105/04-01-16-79 
Brtonigla, 25.10.2016. 
 

ZAPISNIK sa 
30.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

održane dana 25.10.2016. 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, Rino Radin, Bruno 

Ravalico, Gianni Ravalico, Marija Buršić, Elena Barnaba', Gino Paoletić. 
Odsutni su sljedeći vijećnici: Dragana Mijatović, Aleks Drušković, Olga Sabadin. 
Od strane Općinske uprave nazočni: Doriano Labinjan, načelnik, Igor Palčić, zamjenik načelnika 

Općine Brtonigla, Marica Garić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Emina Trošt, komunalni redar, Tea 
Rakar, viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za EU programe. 

Osim navedenih, sjednici prisustvuje također: Franko Turina, predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla. 
Zapisnik vodi: Tea Rakar.  
Poimeničnim prozivanjem vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba', utvrđuje da je 

prisutno 8 (osam) od ukupno 11 (jedanaest) vijećnika, te se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za održavanje 
sjednice.  

Predsjedavatelj otvara raspravu po dostavljenom dnevnom redu. 
 Predsjedavatelj poziva vijećnike na glasovanje po dostavljenom dnevnom redu, te se sa 8 (osam) 
glasova „ZA“ bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova utvrđuje sljedeći 
 

DNEVNI  RED 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla  
2. Aktualni sat  
3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla 
4. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Brtonigla i Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 

provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine 
Brtonigla 

5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine 
Brtonigla za 2015. godinu 

6. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za kolovoz i rujan 2016. godine 
7. Razno 

 
Ad.1. 

Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Brtonigla dostavljen kao prilog pozivu za današnju sjednicu Općinskog vijeća te poziva prisutne na davanje 
primjedbi. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 8 (osam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
prihvaća Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla. 
 

Ad.2. 
Aktualni sat 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla. 
Načelnik pozdravlja sve prisutne. Isti informira vijećnike o aktivnostima koje su u tijeku, navodeći 

kako su radovi na groblju skoro gotovi, da je preostalo još par sitnica za odraditi, da je otvoren prolaz sa strane 
novog parkinga za lakši ulaz u groblje. Načelnik također navodi kako su u tijeku pregovori sa strankom koja je 
vlasnik zemljišta s druge strane (preko puta ceste), da je on vlasnik 1/3 zemljišta, a općina posjeduje 2/3 
zemljišta te da bi se možda to otkupilo, kako bi se jednog dana mogao napraviti veliki parking i kružni tok, radi 
lakšeg pristupa groblju. Načelnik također navodi kako je u tijeku suradnja sa Župom radi izrade elaborata za 
sanaciju crkve na groblju, kojim će se pokazati koji su zahvati potrebni da se ista sanira. Nadalje, načelnik 
navodi da će se vezano za investiciju rekonstrukcije krova stare škole u Novoj Vasi u četvrtak održati sastanak 
sa nadzornim inženjerom, nakon čega bi krenuli radovi. Isti navodi da su u tijeku radovi oko izgradnje ulice u 
Karigadoru – trenutno se radi oborinska odvodnja, nakon čega će se asfaltirati i postaviti tlakovci; trenutno je 
ulica zatvorena za promet. Sredinom sjedećeg tjedna, navodi načelnik, završiti će se cesta prema Žmergu, zbog 
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loših meteoroloških uvjeta radovi su se odužili. Isti navodi da je UPU Karigador poslan ministarstvu i da se 
čeka suglasnost; UPU za Donji Srbani je spreman te će se isti dostaviti za iduću sjednicu vijeća na prihvaćanje; 
također i UPU Nova Vas se obrađuje, pa će se možda i taj UPU stići pripremiti za sljedeću sjednicu vijeća; 
UPU Kovri je u izradi a UPU Velika Punta je spreman za javnu raspravu. Nadalje, načelnik navodi da je 
pripremljena odluka za UPU Brtonigla te da se sada moraju ishoditi sve suglasnosti i da se danas predlaže 
donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla. Načelnik navodi da je 
sa izrađivačem plana sklopljen ugovor prije dvije godine ali da, budući da je on bio ujedno i izrađivač UPU-a 
za Karigador, nije stigao odraditi Prostorni plan. Nadalje, načelnik navodi kako se sada shvatilo da ako se, od 
donošenja Odluke o izradi, u roku od dvije godine ne pokrene javna rasprava, ista prestaje važiti. Slijedom 
navedenog, načelnik navodi da će se ponovno raspisati javna nabava i pokušati sklopiti ugovor o izradi sa 
kvalitetnijim izvođačem.   

 
Ad.3. 

Predsjedavatelj navodi kako je obrazloženje za predmetnu točku dnevnog reda načelnik izložio pod 
Aktualnim satom te naglašava kako je Prostorni plan uređenja Općine Brtonigla jedan od najvažnijih 
dokumenata općine, kojim se određuje razvoj teritorija.  

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 8 (osam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla. 
 

Sjednici se u 19:14 sati pridružuje vijećnica Dragana Mijatović.   
 

Ad.4. 
Predsjedavatelj daje riječ Marici Garić, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. Ista navodi kako je 

Zakonom o savjetima mladih uređeno osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova i 
zamjenika članova savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih. Nadalje, navodi kako je rad 
Savjeta mladih Općine Brtonigla također bio reguliran i Odlukom o osnivanju savjeta mladih Općine Brtonigla 
koja je donesena 2008. godine. Ista navodi kako je novim Zakonom propisano je da su jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave obvezne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama istoga 
Zakona, s time da Savjeti mladih koji su osnovani sukladno starom Zakonu o savjetima mladih, što je bio slučaj 
i Općine Brtonigla, nastavljaju s radom do isteka svojih mandata, a mandat Savjeta mladih Općine Brtonigla je 
istekao tijekom 2016. godine. Dakle, u zaključku stupanjem na snagu novog Zakona o savjetima mladih 
2014.g., bilo je nužno pristupiti donošenju nove Odluke o Savjetu mladih Općine Brtonigla čije bi odredbe u 
potpunosti bile usklađene s novim zakonskim rješenjima. Objašnjava kako se odredbama predložene Odluke 
uređuje osnivanje, sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, 
osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih. Ista navodi da je 
novina u odnosu na dosadašnje mandate u činjenici da se kod izbora traži kandidatura većeg broja mladih, jer 
kandidatura za člana uključuje i zamjenika, mandat Savjeta mladih traje tri godine, umjesto dosadašnje dvije. 
Odlukom se također definiraju rokovi vezani uz postupak izbora članova Savjeta mladih te sazivanja sjednica 
Savjeta mladih. 
 Predsjedavatelj podržava donošenje odluke te navodi kako smatra da takav savjet može znatno 
doprinijeti razvoju općine. Također navodi kako bi to tijelo trebalo biti odgovorno, da bi se za mlade koji će biti 
članovi savjeta trebali predložiti sposobni ljudi, koji žele napraviti dobro za svoje mjesto. 
 Vijećnik Željko Ružić navodi kako je tijekom proteklog mandata savjeta bilo jako malo rezultata, da su 
čak i bila predviđena financijska sredstva za njihov rad, ali da se nije realiziralo ništa. Također navodi kako su 
mladi budućnost Brtonigle, da će jednoga dana mladi biti naši vijećnici i da bi bilo dobro da se kroz Savjet 
mladih uključe u aktivnostima općine, te u potpunosti podržava prijedlog odluke. 
 Po pitanju vijećnika Bruna Ravalica da li će konačnu odluku o odabiru članova Savjeta mladih donositi 
vijeće, načelnik odgovara potvrdno. 

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema daljnjih primjedbi niti pitanja, poziva vijećnike na 
glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 
«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Brtonigla. 
 

Ad.5. 
Predsjedavatelj daje riječ načelniku, koji prisutne obaviještava kako je predmet ove točke dnevnog reda 

Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Brtonigla za 2015. godinu. Isti 
navodi da je revizijska kontrola provedena u općini od početka ožujka pa sve do kraja ljeta te da je predmet 
kontrole bilo poslovanje tijekom 2014. i 2015. godinu. Načelnik navodi kako je zadovoljan provedenom 
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analizom, da je jako teško da bude apsolutno sve proceduralno točno i da se uvijek dešavaju male greške u 
poslovanju. Također navodi kako su točke navedene u nalazu u postupku rješavanja i da će svi nedostaci 
uskoro biti riješeni. Tako navodi da se tijekom 2015. godine riješila situacija sa plaćama, buduće da tu ulaze i 
plaće Vlastitog pogona, i da je sada situacija po propisima; da je također i situacija sa muzejom vina detaljno 
navedena, da se tu još mora riješiti factoring sa bankom ali da će nakon toga situacija biti vrlo dobra, uz 
minimalni trošak projekta na teret općine. Načelnik daje riječ Marici Garić, pročelnici Jedinstvenog upravnog 
odjela, za detaljno obrazloženje pojedinih točaka nalaza revizije. 

Pročelnica JUO-a navodi da je Državna revizija vršila financijski nadzor poslovanja Općine Brtonigla 
za 2015. godinu. U nalazu je konstatirano da u Proračunu za 2015. godinu nije donijet Plan razvojnih 
programa, što je sastavni dio Proračuna – pročelnica navodi da je tada bilo tehničkih problema u 
računovodstvenom sustavu i da taj dio proračuna vezano za razvojne programe nije bio omogućen. Ista navodi 
da se tijekom prošle godine, prilikom planiranja Proračuna za 2016. godinu, dodao i plan razvojnih programa 
kao sastavni dio istoga, tako da je ta nepravilnost već bila otklonjena. Ista navodi da se druga točka nalaza 
odnosi na iskazane izvan bilančne zapise podružne vatrogasne zajednice Umag, koji su u knjigama 
evidentirani – navodi da je to knjigovodstveni propust jer ti zapisi nisu pravilno knjiženi i evidentirani, što će 
se do kraja ove godine ispraviti. Što se tiče godišnjeg popisa imovine i obveza, pročelnica navodi da je tijekom 
prošle godine, osim financijskog nadzora, od strane revizije izvršeni i nadzor za upravljanje imovinom, da je 
prošle godine država po prvi puta objavila popis imovine - Ministarstvo financija je objavilo uputu po kojoj bi 
jedinice lokalne samouprave trebale na isti takav način kao država ustrojiti popis imovine. Garić navodi da je 
to zahtjevniji posao, da treba duže vremena da se to realizira i da je potrebno implementirati informatički 
sustav za vođenje toga. Ista navodi da se sada najprije krenulo sa popisom imovine, da se sa programerima 
kreira program za evidenciju imovine i svih elemenata koji su traženi od strane Državne revizije. Ista navodi 
da je Ministarstvo financija tijekom ljeta donijelo i uputu o utvrđivanju procijenjene vrijednosti imovine – 
prema toj uputi, do kraja godine, će se realizirati postupak utvrđivanja vrijednosti imovine, a to će se realizirati 
djelomično internom procjenom (jer bi bilo neopravdano da općina plaća ovlaštene vještake da se naprave 
procjene imovine) te na temelju dostupnih podataka Porezne uprave i katastra. Sa godišnjim popisom imovine 
za 2016. godinu, koji bi se trebao realizirati najkasnije do 31.01.2017. godine, pročelnica tvrdi kako će 
napokon biti ustrojen popis imovine kako to traži Državna revizija i prema standardima koji su utvrđeni za 
državnu imovinu. Vezano za rashode za plaće, pročelnica navodi da je zakonski definirano kako se za 
proračunsko ograničenje plaća za tekuću proračunsku godinu uzimaju u obzir prihodi ostvareni tijekom 
prethodne proračunske godine te da je Općina Brtonigla u 2015. godini bila na 17,01% (u zakonom 
propisanom postotku) te da će i ove godine taj postotak biti u skladu sa zakonskim okvirima. Što se tiče 
komunalnih djelatnosti, dobivena je primjedba da komunalne djelatnosti, odnosno navedeno je u nalazu da 
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta nisu obavljene sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i 
odlukama općine o obavljanju komunalnih djelatnosti. Ista navodi kako je sveukupno bilo manje od 70.000 
kuna troškova za održavanje nerazvrstanih cesta za pojedine poslove, što znači da nije bilo obavezno provesti 
javnu nabavu za te radove i da je općina po tom aspektu u skladu sa propisima. Međutim, navodi ista, po 
tumačenju revizije, za sve poslove održavanja nerazvrstanih cesta, bi trebalo sa određenim izvođačem 
zaključiti okvirni sporazum, za što se treba objaviti javni poziv. Ista zaključuje kako će se to izvršiti na takav 
način za sljedeću godinu. Dodatno, ista navodi kako su određene komunalne djelatnosti bile prebačene na 
Vlastiti pogon prilikom formiranja istoga ali da neke od komunalnih djelatnosti koje su mu prenesene pogon 
ne obavlja, tako da će se vršiti korekcija Odluke o komunalnim djelatnostima u tom smislu i također i za 
nerazvrstane ceste. Nadalje, Marica Garić navodi kako se rashodi na subvencije odnose na dotacije Razvojnoj 
agenciji Brtonigla, da je primjedba revizije da su zahtjevi za doznaku sredstava veći od priloga koji su 
dostavljeni – ista navodi da se ta razlika odnosila na 25% iznosa PDV-a jer je Razvojna agencija u sustavu 
PDV-a, a općina je još prije revizije zatražila od agencije da ispostavi fakture, na kojima bi bio vidljiv PDV te 
dodaje da se to od ove godine i radi pa se može zaključiti kako je ta primjedba revizije riješena. Dodatno, 
revizija je naložila da se preispitaju prednosti i nedostaci obavljanja djelatnosti RAB-a. Garić navodi da nije 
bilo primjedba revizije oko naplate potraživanja, što je prava rijetkost, te dodaje da se oko toga poduzelo sve 
što se moglo, da su za neplaćena potraživanja i da su pokrenuti postupci ovrhe. 7    

 
Sjednici se u 19:34 sati pridružuje vijećnik Aleks Drušković.   
 
Po pitanju vijećnice Dragane Mijatović, Pročelnica Marica Garić navodi kako je Državni ured za 

reviziju također izvršio pregled 2009. godine za 2008., odnosno da je tada bila zadnja revizija.  
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Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji 
Općine Brtonigla za 2015. godinu. 
 

Ad.6. 
Predsjedavatelj navodi da su Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za kolovoz i 

rujan 2016. godine dostavljene uz poziv za današnju sjednicu vijeća te da je stanje bolje u odnosu na prošlu 
godinu, za navedene mjesece.    

Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko 
vijeće Općine Brtonigla sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova 
prihvaća Informaciju o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za kolovoz i rujan 2016. godine. 

 
Ad.7. 

RAZNO 
 
Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci. 
 
Vijećnik Željko Ružić daje primjedbu na neprisustvovanje predsjednika mjesnih odbora na 

sjednicama Općinskog vijeća te dodaje da je jedini izuzetak gosp. Franko Turina, koji se odazove pozivima. 
Vijećnik Ružić navodi da je mandat pri kraju i da se može zaključiti kako predsjednici MO-a nisu bili 
dovoljno prisutni na sjednicama. Isti dodaje kako su isti izabrani od strane građana, da je funkcija 
predsjednika MO-a važna uloga te da ubuduće treba voditi brigu o tome tko se predlaže i izabere za 
predsjednika mjesnog odbora. Dodaje da te osobe trebaju dolaziti na sjednicama vijeća, moraju iznositi 
probleme.  

Vijećnik Željko Ružić obaviještava da su pripreme za manifestaciju „Dani gljiva“ pri kraju te da je 
broj prijavljenih dupli u odnosu na lani. Isti navodi da je oko organiziranja humanitarne akcije bilo malih 
poteškoća jer se novci ne smiju davati u gotovini već se morao otvoriti žiro račun, te se morala poštivati 
posebna zakonska procedura. Isti se zahvaljuje općini na pomoći oko manifestacije i obaviještava kako će 
istoj prisustvovati delegacija Mikološkog saveza iz Srbije i možda čak i iz Grčke.  

Načelnik Doriano Labinjan navodi da će i on, zajedno sa kolegama sa područja Bujštine, pripremati 
gljivarski kotlić u humanitarne svrhe. 

Po pitanju vijećnice Dragane Mijatović oko načina preuzimanja novaca iz humanitarne akcije, 
načelnik navodi da će se vjerojatno plaćanja moći vršiti direktno na račune institucija ili pojedinaca. 

Predsjedavatelj čestita gosp. Ružiću na odličnoj organizaciji manifestacije. 
Predsjedavatelj također navodi kako je na svakom pojedinom pozivu za sjednicu Općinskog vijeća 

naveden popis uzvanika te da su tamo navedeni i predsjednici mjesnih odbora, ali da se nažalost skoro nitko 
od njih ne odazove pozivima. Isti također navodi da se slaže sa primjedbom vijećnika Željka Ružića i da bi se 
svakako trebali predložiti i odabrati kvalitetniji ljudi. 

Vijećnik Željko Ružić potvrđuje da bi predsjednici mjesnih odbora trebali obavljati funkciju za koju 
su izabrani. 

Vijećnik Bruno Ravalico predlaže da se dovrši pedesetak metra ceste u južnom djelu naselja Nova 
Vas  – ima puno rupa i problematična je kada teče voda. 

Vijećnik Gianni Ravalico navodi da bi se također u južnom dijelu naselja Nova Vas trebala dovršiti 
cesta u sklopu koje su nedavno izgrađene nove kuće („kod Slovenca“). 

Vijećnik Aleks Drušković navodi da je također i cesta kod njega, koja vodi prema depuratoru, u vrlo 
lošem stanju, da su kanali duboki i do 30 centimetra i da se sa svakom kišom situacija dodatno pogoršava te 
predlaže da se cesta asfaltira. 

Vijećnica Marija Buršić navodi da se u sklopu ceste koja povezuje ulaz u Novu Vas i nogometno 
igralište, gdje je kuća gđe. Aleksandre Ravalico, teren urušio te da bi se to trebalo sanirati. Također navodi da 
su uz cestu prema trafostanici iskopan kanal od 50 cm prilikom postavljanja kablova i da bi se taj kanal 
trebao popraviti uz cijelu dužinu ceste. 

Vijećnica Marija Buršić ima prijedlog u svezi zelenih otoka. Navodi kako je problem kad su kante 
prazne i puše vjetar jer dolaze do ceste i stvaraju problem za promet. Zato predlaže da se postave željezni 
stupići i lanci kako ne bi došlo do takvih problema. 

Načelnik Doriano Labinjan navodi da komunalno poduzeće 6. maj d.o.o. već je počeo raditi betonske 
podloge za kante te da će se sa bočne strane svakog otoka postaviti panoi kako bi se zaštitili. Kako to ne 
može odraditi direktno općina, već je nadležnost komunalnog poduzeća, s njima se dogovaraju prioriteti, pa 
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je tako već napravljeno za kamp Park Umag i prenijeti će se informacija da je također prioritetno da se i u 
Novoj Vasi to riješi što prije.  

Što se tiče navedenih cesta, načelnik navodi da će se napraviti troškovnik i da će se zatražiti da se sve 
to zajedno, odjednom, sanira. 
 Predsjedavatelj nalaže da se 6. Maj-u pita da pripaze na tome da radnici, prilikom pražnjenja 
kontejnera, iste vrate u lokaciju i imobiliziraju za to predviđenom pedalom. Također predlaže da se od 6. 
Maj-a traži da se postave kontejneri za plastiku za diferencijalno odlaganje otpada sa groblja, čija je potreba 
posebno istaknuta tijekom sadašnjeg blagdana mrtvih.  
 Vijećnik Željko Ružić potvrđuje da postoji potreba za takvim kontejnerom i navodi da to imaju sva 
druga groblja. 
 Vijećnik Aleks Drušković navodi da se na cesti prema Novoj Vasi, kod kuće gosp. Franka Baloša, 
zastavi velika količina vode, koja se poslije zalijeva prema njegovoj radioni i uništava cestu. 
 Nečelnik Doriano Labinjan navodi da je naručen projekt za oborinsku odvodnju, da se studija mora 
odraditi za cijelo naselje i ne samo za određeno područje, budući da je sve povezano i mora se odraditi 
globalno, na višoj razini. Isti navodi da će se nakon izrade potrebne dokumentacije riješiti najprioritetnija 
područja, lokacije na kojima su najveći problemi.   
 Vijećnik Aleks Drušković predlaže da se odredi i uredi površina na kojoj bi se mogao odlagati 
„zeleni“ otpad, jer smatra kako nije u redu da se takav otpad stavlja u kontejnere. Isti također navodi kako bi 
možda ljudi počeli bacati i drugu vrstu otpada ali da bi se zato mogao postaviti videonadzor i pratiti tko šta 
baca.   
 Načelnik navodi kako se ne smije više odlagati otpad na javnim površinama, da je to moguće 
napraviti samo putem kontejnera, ali da će svakako provjeriti sa 6. maj-em koje su mogućnosti vezano za 
odlaganje zelenog otpada. 

Vijećnica Marija Buršić pohvaljuje što je napravljeno djelomično asfaltiranje ceste Brtonigla-Nova 
Vas te se nada da će se dogodine odraditi i preostali dio ceste. Međutim, navodi da je kod skretanja prema 
Škrinjarima asfaltirano samo 2,5 m ceste prema naselju i da su iznad oborisnke odvodnje, sa svake strane 
ceste, stavljeni kamenčići (80 cm x 2 m), što nije dovoljno jer će prilikom kiše sve nestati – predlaže da se 
teren uz cestu asfaltira ili betonira. 

Vijećnik Gianni Ravalico navodi da je na zavojima ceste Brtonigla-Nova Vas, nakon skretanja za 
Škrinjare, sa strane ceste, ostavljeno previše makadama, koji se zalijeva na prometnicu kada pada kiša, što je 
vrlo opasno. 

Predsjedavatelj navodi da se brzina mora prilagođavati uvjetima na cesti. 
Vijećnik Željko Ružić navodi da je sa zavoja nakon groblja u Srbanima odstranjena tabela na kojoj je 

pisalo da je zabranjeno odlaganje otpada – predlaže da se znak vrati jer tijekom zime, kad se kolju svinje, 
ljudi često bacaju tamo otpad. 

Vijećnica Elena Barnaba' pita da li su vršena plaćanja nezavisnim političkim strankama. 
Pročelnica JUO-a, Marica Garić, navodi da će to odmah sutra provijeriti. 
 
Nakon što je Predsjedavatelj utvrdio da nema više pitanja niti prijedloga, zaključuje 30. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Brtonigla, u 19:58 sati ! 
 

 
  Zapisničar:                        Predsjednik Općinskog vijeća: 
  Tea Rakar                                               Ezio Barnaba'  


