
 
 

 

 

KLASA: 023-01/17-10/05 

UR.BROJ: 2105/04-01-17-4 

U Brtonigli, dana 28. lipnja 2017. godine 

 

ZAPISNIK 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla 

održane dana 28. lipnja 2017. godine u 20:00 sati. 

 

 Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla. 

  

 Sjednici prisustvuju sljedeći izabrani članovi za Općinsko vijeće: dr.sc. Igor Palčić, 

Ivana Sissot, Lorena Lubiana Belle', Franko Fernetić, Željko Ružić, Elena Barnaba', Marija 

Buršić, Keti Visintin, Mauricio Veronese, Olga Sabadin 

 Opravdano odsutan: Ezio Barnaba'. 

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

 Osim navedenih, sjednici prisustvuju: Doriano Labinjan, zamjenik načelnika, Neš 

Sinožić, zamjenik načelnika iz reda pripadnika Talijanskoj nacionalnoj manjini, Franko 

Turina, predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Goran Vitasović, predsjednik Mjesnog odbora 

Nova Vas, Goran Medica, predsjednik Mjesnog odbora Radini. 

 Sjednici se nisu odazvali predstavnici tiska.  

 Sjednicu vodi zamjenik predsjednika Općinskog vijeća, dr.sc. Igor Palčić. 

 Zapisnik vodi: Tea Rakar. 

 

 Predsjedatelj predlaže da se prije samog početka sjednice, dostavljeni dnevni red 

dopuni sa jednom točkom, odnosno prijedlogom načelnika Općine Brtonigla, navodeći kako 

bi točka glasala: Donošenje Odluke o davanju prijedloga u postupku izrade Mreže osnovnih 

škola na području Istarske županije, na način da se ista točka stavi pod točkom dnevnog reda 

broj 2, a točka „Razno“ bi se pomakla pod točkom broj 3. 

 Vijećnica Olga Sabadin predlaže da se u dnevni red uvrsti prijedlog udruge građana 

Karigadora, odnosno da se doda još jedna točka dnevnog reda. 

 Predsjedatelj navodi da prema odredbama Poslovnika Općinskog vijeća, prijedlog 

građana mora biti podržan od najmanje 10% birača da bi se uvrstio u dnevni red. Predlaže da 

se zaprimi prijedlog i da se isti razmotri i uvrsti u dnevni red za sljedeću sjednicu Općinskog 

vijeća.  

 Vijećnica Olga Sabadin navodi da se radi o gorućem pitanju za općinu, te predlaže da 

joj se pod točkom Razno da mogućnost prezentiranja prijedloga.  

 Nakon što je predsjedatelj utvrdio na nema daljnjih primjedbi po predmetnom pitanju i 

da se slažu sa predloženom dopunom, daje prijedlog novog dnevnog reda na glasovanje, te se 

sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća 

sljedeći: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije  - sufinanciranja radova na rekonstrukciji 

državne ceste D75 u dionici kroz Karigador (L=1,5 km) 

2. Donošenje Odluke o davanju prijedloga u postupku izrade Mreže osnovnih škola na 

području Istarske županije 

3. Razno 

 

 



 
 

 

 

AD.1.   

Predsjedatelj navodi da se točka odnosi na rekonstrukciju ceste koja je izrazito bitna za 

općinu, bodući da se radi o našem obalnom pojasu. Isti navodi kako je cesta u jako lošem 

stanju, da bi glavni investitor bile Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, sa financiranjem u visini od 

12.190.756,00 kn, da bi Općina Brtonigla sudjelovala sa iznosom od 344.328,00 kn, te da bi 

osim toga, obveze Općine Brtonigla bile da riješi imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima 

nekretnina koje su u obuhvatu projekta, da financira javnu rasvjetu za predmetnu dionicu u 

spomenutom iznosu i da nakon tehničkog pregleda brine o održavanju javne rasvjete na toj 

dionici. Dr.sc. Igor Palčić navodi da je investicija dosta velika, da Općina Brtonigla sudjeluje 

tek u manjem dijelu te da osim toga sudjeluju također i Istarski vodovod i Istraturist d.d.. 

Predsjedatelj otvara raspravu po predmetnoj točci te poziva bivšeg načelnika, Doriana 

Labinjana da dopuni njegove navode dodatnim bitnim informacijama ako želi, obzirom da je 

on vodio duge pregovore oko ove velike investicije.  

Doriano Labinjan, zamjenik načelnika, pozdravlja sve prisutne i navodi kako su 

pregovori sa Hrvatskim cestama oko predmetne investicije trajali 3 godine. Načelnik navodi 

da investicija obuhvaća izradu tri kružna toka (kod marketa, kod zavoja i kod ulaza u 

autokamp), dok za sve ostalo će se vršiti rekonstrukcija po postojećim gabaritima. Isti navodi 

da se imovinsko-pravna situacija treba riješiti samo kod marketa, jer se za par kvadrata ulazi u 

posjed vlasnika marketa. Isti navodi kako je to već dogovoreno s njim – Hrvatske ceste će mu 

zauzvrat asfaltirati jedan drugi dio ceste. Labinjan navodi da ostalo ostaje sve u postojećim 

koridorima ceste, jer nema prostora za širenje ili za dodatnu izgradnju. Isti također navodi 

kako sufinanciranje općine obuhvaća isključivo investiranje u javnu rasvjetu, koju je općina 

obavezna odraditi (svugdje osim na raskrižjima, gdje je u nadležnosti HC-a). Labinjan također 

navodi kako se od ulaza autokampa do zavoja prema Karigadoru gradi i biciklistička staza, 

koja će biti povezana za šetnicu, zbog čega su predviđeni troškovi premiještanja stupova; da 

Hrvatske ceste nastavljaju sa javnom nabavom tijekom ljeta, da bi radovi počeli na jesen i da 

bi se sve realiziralo tijekom zime, do 2.-3. mjeseca sljedeće godine, kako ne bi utjecali na 

turističku sezonu.    

Predsjedatelj navodi da je iznos koji je naveden utvrđen prema troškovniku, ali da će 

se stvarni, realni iznos investicije konstatirati tek nakon same realizacije, kad se utvrde i van 

troškovnički troškovi.  

Nakon što je predsjedatelj 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 Odluku o prihvaćanju investicije  - sufinanciranja 

radova na rekonstrukciji državne ceste D75 u dionici kroz Karigador (L=1,5 km). 

 

AD.2.   

Predsjedatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Paolu Klariću. 

Načelnik pozdravlja sve prisutne te navodi da je kao nadopuna dostavljenog dnevnog 

reda je predložena Odluka o davanju prijedloga u postupku izrade Mreže osnovnih škola na 

području Istarske županije. Klarić navodi kako je upisno područje sastavni dio Mreže školskih 

ustanova, s time da su prema dosadašnjoj mreži, naselja Nova Vas, Fiorini, Srbani i 

Karigador, kao područje upisa u osnovnu školu spadali pod Osnovnu školu Rivarela Novigrad 

i Talijansku osnovnu školu u Novigradu. Isti navodi da bi se ovom odlukom predložilo da se 

za navedena naselja kao upisno područje odredi Osnovna škola u Bujama i Talijanska 

osnovna škola Buje, budući da su u Brtonigli područna odjeljenja istih škola. Isti navodi da 

područne škole u Brtonigli imaju sve potrebne uvjete (prostorne, tehničke i kadrovske) te 

kako se slijedom navedenog predlaže da upisno područje za navedena naselja bude upravo 

Brtonigla. Isti navodi kako bi to bio interes općine jer u vrtiću ima iznimno veliki broj upisa 

(60 djece će biti upisana u nadolazećoj pedagoškoj godini) u tri različite grupe. Stoga, navodi 



 
 

 

 

isti, smatra kako bi bilo od interesa da se djeca upišu u područnoj školi u Brtonigli, budući da 

u zadnjih nekoliko godina ima jako malo upisa a time bi se pokušalo spriječiti zatvaranje 

školskih odjeljenja.  

Predsjedatelj navodi da se slaže sa obrazloženjem načelnika jer je činjenica da ako 

punimo druge škole, a istovremeno moramo održavati infrastrukturu u postojećoj ili riskirati da 

je zatvore, svakako bi trebalo pokušati ići sa tim prijedlogom da se djeca u kojoj se ulaže, ovdje i 

školuju.  

Vijećnica Keti Visintin navodi da Radini, koliko ona zna, budući da je radila u školi u 

Umagu, inače upisuje u Umag.  

Gosp. Goran Medica potvrđuje navod vijećnice Visintin, navodeći kako je u osnovnu 

školu do 4. razreda išao u Babićima, a dalje se školovao u Umagu. 

Predsjedatelj predlaže da se prijedlog Odluke dopuni na način da prijedlog koji se daje 

županiji obuhvati i naselje Radini, kako bi i Radini gravitirali prema školi u Brtonigli. 

Vijećnik Željko Ružić pita da li naša škola ima uvjeta, sa postojećim učionicama, 

profesorima i sve ostalo što je potrebno te zanima ga koji bi otprilike broj djece iz naših naselja 

išao u područnu školu. Isti navodi kako je upoznat sa činjenicom da, što se tiče sportskih 

aktivnosti, ima nedostataka.   

Načelnik Paolo Klarić navodi kako raspolažemo podacima oko isplaćenih naknada za 

novorođenčad, objašnjavajući kako je prošle godine bilo 16 prijava, da je 2015. godine bilo 14 

novorođenčadi, itd. Isti navodi da ove godine školu upisuju generacije 2010./11., u kojima je bilo 

najmanje isplata naknada. Navodi kako je ove godine iz vrtića izašlo 8 djece, koji su imali pravo 

upisati prvi razred – od tih 8 jedan je upisan u talijanskom školskom odjeljenju, a 1 dječak je 

upisan u hrvatskom odjeljenju. Stoga, navodi isti, postoji zabrinutost da se taj trend nastavi i da 

se izgubi status područne škole. Klarić navodi da općina ulaže puno u predškolskom obrazovanju 

i da bi se taj prijedlog trebao svakako uputiti, kao pokušaj da se to ne desi i kao pokušaj 

popravljanja sadašnjeg trenda malih upisa u OŠ Brtonigla. 

Vijećnica Keti Visintin, oko pitanja tehničkih i kadrovskih uvjeta, navodi kako zna bolje 

od svih kako stoje stvari te tvrdi da ima mjesta bez problema u školi za broj učenika koji bi bio sa 

područja općine. Dodaje kako su učionice, u ovom trenutku, popunjene tek na jednu četvrtinu.  

Predsjednik Mjesnog odbora Radini, Goran Medica, navodi da ima sina koji ide u 3. 

razred osnovne škole u Novigrad te da je čuo kako je dosta roditelja imalo djecu u Brtonigli pa 

su ih tijekom 3. ili 4. razreda preselili u Novigrad, da su se žalili, ali da ne zna motive takvih 

odluka.  

Vijećnica Olga Sabadin se slaže sa predloženom odlukom jer općina već puno godina 

ulaže u školu i u predškolske ustanove. Međutim, navodi kako bi se u Fiorinima i u Karigadoru 

trebali obaviti razgovori sa roditeljima, jer je pitanje koliko će od njih upisati svoju djecu u 

Brtoniglu, kako će se sve to popratiti sa prijevozom te djece, mišljenja je da bi se o tome trebalo 

isto tako razmišljati, zaključujući kako su Karigador i Fiorini usmjereni prema novigradskoj 

školi. Mišljenja je da brtoniška škola ima uvjete za primiti djecu sa područja općine ali da je 

upitno ako će roditelji pristati na to da svoju djecu upišu u tu školu, jer ih treba i voziti u školu, 

ako nema drugog rješenja. 

Zamjenik načelnika, Doriano Labinjan, navodi kako je ovo prijedlog za mrežu škole i da 

to tek ide u postupak, što znači da se takva nova mreža neće sigurno primijeniti od ove školske 

godine. Također navodi kako kombi koji vozi djecu iz vrtića vozi također i školsku djecu - zato 

je na vijeću prihvaćena odluka kojom je dodijeljeno suvlasništvo kombija osnovnoj školi u 

Bujama (i talijanskoj i hrvatskoj), kako bi pravno imali mogućnost prevoziti školsku djecu. Isti 

također navodi kako se djeca redovito voze i na produženi boravak, u dvoranu u Buje, itd. – sve 

što ima školska bujska djeca također imaju i djeca u Brtonigli. Isti još jednom naglašava kako 

eventualne promjene školske mreže se neće primijeniti od ove školske godine, nego tek 

eventualno za sljedeću, budući da je postupak još otvoren.  



 
 

 

 

Vijećnica Elena Barnaba' navodi kako je problem u infrastrukturi vrtića, da ga treba 

dovršiti i da će nakon toga biti atraktivnije djecu upisati u Brtoniglu, ali da se svejedno mora 

računati da mjesta ima jako malo. Ista smatra kako je problem kod upisa djece u školu to što 

roditelji gravitiraju prema mjestu u kojemu rade i također činjenica što su tu u Brtonigli 

kombinirani razredi (dva različita razreda u istoj učionici), što je poticaj za roditelje da djecu 

upisuju u Novigrad gdje, s druge strane, svaki je učitelj zadužen za samo jedan razred. Međutim, 

smatra kako će se po završetku projekta proširenja vrtića, biti lakše pridobiti povjerenje roditelja.  

Načelnik Paolo Klarić navodi kako je razgovarao sa ravnateljicama škola i da su obje 

jako zadovoljne sa radom naše škole, da su svi učenici prošli razred sa odličnim uspjehom. Što se 

pak tiče tehničke strane, dešava se da roditelji zaprimaju poziv od strane bujske škole za upis 

djece, iako imaju pravo izabrati gdje će ih upisati. Smatra kako bi bilo dobro da taj poziv, na 

području općine, dolazi iz brtoniške škole, a ne iz neke druge škole.  

Vijećnica Elena Barnaba' predlaže da se u školama organizira manifestacija tipa 

„otvorena vrata“, kako bi se roditeljima pokazale prednosti naše škole i uspješnost naših učenika 

koji su tamo upisani. Ista također pohvaljuje rad osnovnih škola te navodi kako sve ovisi o 

odlukama roditelja.  

   Načelnik Paolo Klarić navodi kako je sa ravnateljicama dogovorio da se jednom ili 

dvaput tijekom školske godine „otvore vrata“ škole za predškolsku djecu i za roditelje, kako bi 

imali uvid u funkcioniranje tih institucija.   

Vijećnik Željko Ružić navodi da se slaže sa svime što je rečeno; da je prije dvije godine 

također bila donesena slična odluka i da ga je nakon toga gradonačelnik Grada Novigrada 

kontaktirao i pitao zašto je donesena takva odluka – navodi da je to dobra odluka, ali da je to tek 

prvi korak prema takvoj budućnosti, jer ne možemo mi odlučivati umjesto roditelja.  

Načelnik Klarić navodi da ovaj prijedlog ide u proceduru, da nije rečeno da se on 

prihvatiti od strane Istarske županije.  

Vijećnica Keti Visintin navodi da se nije uzela u obzir jedna stvar, a to je da Kršete 

upisuje u Brtoniglu.  

Načelnik navodi da se ovom odlukom predlaže nadopuna u odnosu na sadašnje područje 

upisa.  

Doriano Labinjan predlaže da se u prijedlogu ne piše riječ „mjesto“ za Radine, nego da se 

upotrijebi riječ „naselje“ jer se tako obuhvate i ostala sela koja pripadaju naselju (Radini, Lukoni, 

Katunari, itd.).  

Vijećnica Marija Buršić obaviještava prisutne da je pri kraju procedura u vrtiću da se 

naprave četiri grupe i da će se također napraviti 4 sobe, za svaku pojedinačnu grupu.  

Nakon što je predsjedatelj 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 Odluku o davanju prijedloga u postupku izrade Mreže 

osnovnih škola na području Istarske županije, uz navedenu dopunu da se u tekstu Odluke 

dodaje naselje Radini. 

 

          AD.3.  

    RAZNO  

  

 Predsjedatelj daje riječ vijećnici Olgi Sabadin. 

 Vijećnica Olga Sabadin navodi kako su vjerojatno svim vijećnicima poznati problemi 

koji su nastali u Karigadoru potpisivanjem koncesije za izgradnju luke za javni promet u 

Karigadoru. Ista navodi kako je nastala i udruga građana, koja je općini već podnosila neke 

zahtjeve, iz koje je svakodnevno nešto traže putem telefona i osobno, a koja je danas donosila 

zahtjev, uz molbu da ga ona predlaže Vijeću. Ista navodi kako je cijelo naselje Karigador bilo 

uključeno u sakupljanju peticije koje je održano 3. lipnja, da je do danas prikupljeno 830 potpisa, 



 
 

 

 

da su uključeni mještani Karigadora, kao i vlasnici vikendica koje se nalaze u Karigdaoru. Ista 

navodi kako je problem nastao kad se došlo do idejnog rješenja, na temelju kojeg je potpisana 

koncesija između koncesionara i Lučke kapetanije Novigrad, a na temelju kojeg se jedan dio 

zaljeva daje u koncesiju za izgradnju luke za javni promet za 400 vezova (poslije ispravljeno na 

200), a problem je i u tome što bi se dio od mola prema marketu popločio, betonirao, nasipao, 

čime bi se dobilo 8000 m2 zemlje nad morem sa popratnim sadržajima, zaključuju kako su ljudi 

zgroženi. Ista navodi kako se i ona kao građanin Karigadora brine vezano za miniranje 

kamenitog tla u dubini od 2 do 4 metra, zbog mogućeg pucanja starih zgrada i uništenja okoliša. 

Ista navodi kako se zna da je to samo idejno rješenje, ali da građani Karigadora ne žele ostati na 

tome, žele poništenje ugovora o koncesiji i u tome traže podršku ove općine, traže odgovore na 

napisane upite te navodi kako je mjesni odbor općini uputio zahtjev koji je u istoj formi išao i 

prema Lučkoj upravi, koja je najnadležnija po tom pitanju, a od koje se nije dobio nikakav 

odgovor. Ista navodi koji su detaljni sadržaji dostavljenog zahtjeva. Što se tiče udruge građana 

koja se oformila za tu namjenu, vijećnica Sabadin citira zahtjev koji joj je uručen a koji sadrži 

pitanja koja su upućena općini i vijeću: 

“1) Tražimo od vas pismeno očitovanje i službeni odgovor izrađivača Prostornog plana 

uređenja Općine Brtonigla i pismeno očitovanje sa službenim pismenim odgovorom 

izrađivala Urbanističkog plana uređenja naselja Karigador na osnovu izrađenog idejnog 

rješenja projekta od strane Flum-ing d.o.o. iz Rijeke na osnovu kojega je dana koncesija luke 

otvorene za javni promet Karigador i na osnovu kojega je potpisan ugovor o koncesiji između 

Lučke uprave Umag-Novigrad i koncesionara Liderato mare d.o.o. iz Umaga. 

Obzirom da je Općina Brtonigla potpisala Rješenje o odobrenju izdavanja Koncesije a koje 

rješenje ni na pismeni zahtjev kao ni popratnu dokumentaciju toga rješenja nije dostavila niti 

mjesnom odboru Karigador, 

2.) Tražimo od Općine Brtonigla da na osnovu idejnog projekta izrađenog od strane Flum-ing 

d.o.o. iz Rijeke a na osnovu kojeg je projekta odobrena koncesija i natječajna dokumentacija 

za Luku otvorenu za Javni promet Karigador da pismenim putem zatraži službeni pisani 

odgovor od izrađivača Urbanističkog plana uređenja naselja Karigador i izrađivača 

Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla  na usporedbu toga projekta i napiše: 

- duljinu i visinu kopnenog dijela luke 

-koje su točno visine građevina dozvoljene za gradnju? 

-koji je točan postotak izgradivosti dozvoljen za gradnju? 

-koje točno uvijete mora imati cesta u Karigadoru? 

-koji točan broj parkirnih mjesta i gdje će ona točno biti locirana ? 

A sve odgovore vezane za luku otvorenu za javni promet Karigador. 

3.) Predlažemo kao Udruga Mještana da Općina Brtonigla napravi javnu raspravu i pozove 

izrađivače prostornih navedenih planova skupa s koncesionarom Liderato mare d.o.o., 

Sergiom Stojnićem, Lčkom upravom Umag-Novigrad i javno objasni svim vlasnicima 

nekretnina u Karigadoru i svim mještanima naselja Karigador razjasni i pokaže idejni projekt 

na osnovu kojeg je potpisan ugovor o koncesiji između Lučke uprave Umag-Novigrad i 

koncesionara Liderato mare d.o.o. iz Umaga, a koju je koncesiju ujedno odobrila i Općina 

Brtonigla potpisivanjem rješenja o odobrenju koncesije. 

4.) Obzirom da do danas od strane Općine Brtonigla Mjesni odbor nije dobio niti jedan 

zatraženi dokument vezan uz koncesiju luke Karigador, peticija od 830 potpisnika i protivnika 

ovoga projekta se i dalje javno nastavlja ali ovoga puta i javno diljem zemalja Europske 

unije. 

Udruga gradana " Moj lipi Karigador ", 28.06.2017. „ 

Vijećnica Olga Sabadin navodi da je u privitku zahtjeva dostavljeno idejno rješenje koji čini 

sastavni dio ugovora o koncesiji sa Lučkom upravom. Ista zamoli da se zahtjev i službeno 

zaprimi i navodi kako je htjela upoznati sve vijećnike o sadržajima istoga te da kao vijećnik 



 
 

 

 

koji predstavlja građane tog područja vidi kako su ljudi dosta aktivni oko tog pitanja i da bi 

bilo dobro da se vijeće ili općina očituju na te zahtjeve, jer se Karigador osjeća zapostavljeno. 

Navodi kako Karigador želi i dalje biti turističko naselje, da bi koncesionar prema ugovoru 

zauzeo jedinu plažu s ove strane mola koju Brtonigla ima, da bi kupalište za javnu uporabu 

postalo iznimno malo i da smatra kako bi se općina trebala očitovat i vidjeti što se može 

učiniti u interesu razvoja tog djela općina, a da ne bi došlo do devastacije.  

 Predsjedatelj se zahvaljuje vijećnici Olgi Sabadin, otvara raspravu po tom pitanju te daje 

riječ općinskom načelniku. 

 Paolo Klarić objašnjava prisutnima koje su ingerencije i pozicije institucija koje su 

uključene. Navodi kako je ingerencija Općine Brtonigla da napravi Prostorni plan i Urbanistički 

plan uređenja, kojim se određuje što se na ovom teritoriju, u akvatorij luke, može napraviti. Isti 

navodi kako je u grafičkom prikazu, akvatoriji luke određen u prostoru, da je u UPU-u određeno 

da se tu ne radi o marini nego o luci za otvoreni javni promet, da je omogućeno maksimalno 200 

vezova, da je od tih 200 vezova 50 vezova određeno za komunalne potrebe i 5 vezova za potrebe 

ribara. Isti navodi kako je urbanističkim planom detaljno definirano koji su uvjeti gradnje u tom 

području luke, da je namjena građevine poslovna, odnosno namijenjena smještaju ugostiteljskih, 

trgovačkih i uslužnih sadržaja i drugih sličnih sadržaja kompatibilnih osnovnoj namjeni. Isti 

također navodi kako je najveća tlocrtna površina građevina je 200 m2, da visina građevina je 

maksimalno do 7 metra i da su maksimalno dozvoljene dvije nadzemne etaže u radnom dijelu 

luke te jedna nadzemna etaža sa krovnom terasom u turističkom dijelu. Načelnik navodi kako je 

sve to definirano u točci 5.2. UPU-a za naselje Karigador. 

 Vijećnica Keti Visintin navodi kako joj nije jasno kako je moguće da su za Urbanistički 

plan uređenja za naselje Karigador, koji je bio na javnoj raspravi, svi glasali „za“, da nije nitko 

imao ništa protiv, te vijećnici Olgi Sabadin pita zbog čega je to bilo tako. 

 Vijećnica Olga Sabadin navodi kako je najveći problem nastao zbog toga što je prikazan 

idejni nacrt puno većeg dometa (400 vezova umjesto 200, veće tlocrtne kvadrature izgrađenih 

građevina, produbljivanje morske površine, itd.). 

 Vijećnica Keti Visintin navodi kako sve to piše u planu – da će vezovi biti za velike 

brodove i za manje brodove. 

 Vijećnica Olga Sabadin navodi kako to u planu nije navedeno.  

 Predsjedajući navodi kako su sve ono što je načelnik naveo gabariti koje je postavila 

općina, dok je sve ostalo proizašlo iz idejnog projekta.  

 Vijećnica Keti Visintin pita kako to da vijećnicima nije smetala gradnja do 7 metara 

visine.  

 Predsjedajući inzistira na to da sve što se iz idejnog projekta ne poklapa sa UPU-om neće 

se moći izgraditi, jer se ne može ishoditi građevinska dozvola.  

 Načelnik Paolo Klarić navodi kako nitko nije još zatražio uvjete gradnje za taj projekt, 

što će biti njihova obaveza.  

 Vijećnica Keti Visintin ponovno pita ako maksimalno dozvoljena visina od 7 metara nije 

previše i da li je netko to pročitao. Također pita ako je 200 vezova previše, navodeći kako se ona 

ne razumije u to.  

 Vijećnik Željko Ružić čestita svim izabranim novim vijećnicima, želi svima dobar rad i 

mišljenja je da se ne bi trebalo gledati kojoj stranci pripada koji vijećnik, već da je svima u 

zajedničkom interesu napredak općine, da je svatko u vlastitom imenu potpisao prisegu, da nije 

stranka potpisala za njega te da svatko odgovara za svoj mandat i da bi za dobrobit općine volio 

da se svi drže toga. Isti navodi kako po pravilu, na početku mandata, svaki vijećnik treba dobiti 

poslovnik o radu i statut općine. Što se tiče Karigadora, navodi kako je on bio pitao načelnika da 

se pozove mjesni odbor da se uključi u raspravu, da se to tijelo aktivno angažira na javnim 

raspravama jer su oni izabrani da se uključe kad se nešto napravi, a ne samo kad su problemi, 

dodajući kako mjesni odbor znači puno za mjesto.  



 
 

 

 

Doriano Labinjan navodi kako u dopisu koji je stigao od strane građana Karigadora 

ima puno netočnih informacija, da općina nije potpisala ništa za koncesiju, da je okvir 

djelovanja općine je isključivo kroz prostorno-plansku dokumentaciju i da je jedino donijela 

Urbanistički plan uređenja za Karigador, u sklopu kojeg su donošenja bile dvije javne 

rasprave, na kojima je prisustvovalo 20-ak građana i da su također bili i predstavnici mjesnog 

odbora. Isti navodi kako je Mjesnom odboru detaljno obrazloženo što se može napraviti na 

tom djelu, da projekt nije rađen prema UPU-u, da projekt nije u skladu sa UPU-om, da nije 

točan. Isti dodaje kako je u koncesijskom ugovoru  navedeno 8 ili 9 studija koje je potrebno 

napraviti prije nego se zatraži građevinska dozvola i da se lako može desiti da se ništa od 

onoga što je navedeno neće moći napraviti – možda se neće dozvoliti ni 200 vezova, možda se 

more ne smije uopće produbiti. Isti navodi kako je koncesionar to obvezan napraviti, da sve 

studije uključuju javnu raspravu na kojoj će se moć uključiti svi građani ovdje u općini, a u 

tom trenutku svi će imati pravo uključiti se i intervenirati. Isti navodi kako je i on bio uključen 

na sastancima sa Lučkom upravom i sa investitorima te navodi kako su oni na samom 

početku, da nemaju još ništa, da idejno rješenje služi samo tome da se koncesionar upozna s 

time da mora produžiti mol, zaštiti ga od vjetra i nevremena (jer trenutno nema zaštite), ali da 

taj projekt nije mjerodavni, da samo UPU i studije koje će se odraditi će postavljati parametre. 

Što se tiče akvatorija, Labinjan navodi da taj dio nije predviđen za kupanje te da se u zadnjem 

razgovoru sa investitorima dogovorilo da se i dio zaljeva da njima u zakup ili u dugogodišnji 

najam i da se i taj dio uredi, jer se uvijek govorilo o tome da se zaljev želi srediti kroz idejna 

rješenja i kroz uključivanje svih. Mišljenja je da sva ta priča krenula preoštro od strane nekih 

pojedinaca i sa netočnim informacijama, navodeći kako bi dao prijedlog ovom vijeću: da se 

sjedeći mjesec-dva pozove investitor i davatelj koncesije (Lučka uprava) na radnoj sjednici i 

da ih se pita sve što se ima za pitati, da se izvuče iz UPU-a dokumentacija i da se točno vidi 

što je na stolu, jer je problem u tome što ljudi barataju sa netočnim informacijama, dok je 

općina službena institucija koja mora raditi sa točnim i dokumentiranim informacijama. 

Mišljenja je da se mora očuvati i da se ona mora srediti te da je i vijećnica Olga Sabadin u 

više navrata izjavila kako nije zadovoljna sa sadašnjom situacijom mola i sa načinom kako ga 

ribari (ne)održavaju, a oni moraju biti svjesni da jednog dana neće moći bacati mreže nego će 

sve morati biti čisto, organizirano u kontejnere prema uputama koncesionara. Također navodi 

kako je predviđeno čak 50 vezova za komunalne potrebe i da se apsolutno nigdje nije 

navedeno miniranje.  

Vijećnica Olga Sabadin se zahvaljuje zamjeniku načelnika na obrazloženju te navodi 

kako bi se sve to što je sada iskazano trebalo reći ljudima iz Karigadora, jer je sve krenulo 

dosta oštro i negativno, sa informacijama koje su proizašle iz idejnog plana. Što se tiče pitanja 

vijećnice Keti Visintin oko dizanja ruke za UPU Karigador, navodi kako je situacija sada 

dosta različita, da bi trebao pozvati građane Karigadora, organizirati skup unutar mjesec dana 

ili dva i objasniti svima da je to tek idejni plan, omogućiti i vikendašima da budu prisutni 

(budući da su sada tamo) i ne zaboraviti da su ljudi iz Karigadora jako bitni. Zahvaljuje se 

Dorianu, zahvaljuje se svima i predaje zahtjev udruge građana Karigadora. 

 Predsjedajući navodi kako će slijedom svih iznesenih prijedloga proslijediti predsjedniku 

Općinskog vijeća, gosp. Barnabi, da se sazove radna sjednica tijekom koje će se svi vijećnici 

upoznati sa idejnim projektom, sa gabaritima, sa svemu što obuhvaća ugovor o koncesiji, kako bi 

svi baratali isključivo točnim informacijama i mjerilima. Isti također poziva načelnika da 

odgovori na zaprimljene zahtjeve sa konkretnim činjenicama, a prema njegovoj ingerenciji, u 

skladu sa Zakonom.  

Vijećnica Keti Visintin pita što bi se desilo u slučaju da se općina predomisli i ide 

mijenjati urbanistički plan, da li bi se platile penale i što bi se točno desilo.  

 Predsjedajući navodi kako je zakonska procedura ista kao i kod izrade: opet se plaća 

izrada, idu javne rasprave, itd.  



 
 

 

 

Doriano Labinjan navodi da bi u tom slučaju koncesionar mogao tužiti općinu, jer on 

koncesiju dobio po određenim uvjetima koji su sada na snazi.  

 

Vijećnik Željko Ružić navodi da se treba puno paziti kad se donose neke odluke, da je 

ponekad bolje odgoditi sjednicu za drugi put ako treba. Isti navodi kako se ime autokampa 

promijenio sa „Ladin Gaj“ u „Park Umag“, iako je većinom na području Općine Brtonigla; da su 

Karigador i autokamp pod novigraskom poštom; da je na tabli aquaparka koja se nalazi na 

autocesti navedeno „aquapark Novigrad“, iako je općina dala sve moguće suglasnosti da se to 

napravi – smatra kako je to nedopustivo. 

Predsjedajući navodi kako je to možda zbog toga što se službeni izlaz sa Istarskog 

ipsilona zove „Novigrad-Nova Vas“.  

Vijećnik Željko Ružić smatra kako se to mora ispraviti, kako bi bilo jasno da se aquapark 

nalazi na području Općine Brtonigla. Također navodi kako se kod donošenja odluka treba puno 

više razmisliti, jer se takve stvari ne smiju dešavati.  

Predsjedajući otvara raspravu po tom pitanju te utvrđuje da nema daljnjih nadopuna. 

Navodi kako ne zna koje su ingerencije općine po pitanju naređivanja vlasniku sadržaj tabla.  

Vijećnik Željko Ružić navodi kako se dobro sjeća kad se u nekadašnjoj mjesnoj zajednici 

odlučivalo o čvoru Nova Vas i koliko se urgiralo da naziv bude Brtonigla, te navodi kako je na 

kaju ostao naziv Nova Vas – ali inzistira na tome da barem aquapark ima Brtoniglu u svom 

nazivu, jer smatra kako se time zaštite interesi građana.  

Predsjedajući zadužuje načelnika Paola Klarića da kontaktira vlasnika aquaparka i da vidi 

što se može napraviti po tom pitanju.  

Načelnik Paolo Klarić navodi kako si preuzima obvezu da osobno porazgovara o tome 

sa vlasnicima aquaparka da se to ispravi i da se dodaje naziv Brtonigla.  

 

Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Franko Turina, pita da li je investicija uređenja 

ceste prema Grobicama uvrštena u općinskim programima. 

Načelnik Paolo Klarić navodi da je navedena cesta u programu gradnje za 2017. 

godinu te da je za istu planirano 500.000,00 kuna.  

 

Vijećnica Lorena Lubiana Belle' pita da li se planira zapošljavanje komunalnog redara, 

jer smatra da je jako potreban. Ista navodi kako je prije par dana popravljen dio asfalta ispred 

Bajra, a samo deset deset bliže je velika rupa koja bi se isto tako trebala zakrpati te smatra 

kako bi komunalni redar, da ga imamo, mogao intervenirati u takvim situacijama.  

Načelnik Paolo Klarić navodi kako je natječaj za komunalnog redara objavljen i da se 

nadamo uspješnom pronalaženju osobe koja bi mogla obavljati taj posao. Što se tiče rupe, 

navodi kako je u općini osoba zadužena za praćenje investicija gosp. Admir Martinović te da 

je on zamolio radnike iz Istarskih cesta da zakrpaju tu rupu, ali da oni to nisu učinili. 

 

Predsjednik Mjesnog odbora Radini, Goran Medica, navodi kako bi se u Radinima što 

prije trebali staviti ili ležeći policajci ili neka tabla ili svjetleću lampu, jer na ravnici se vozi 

prebrzo. Također navodi kako zna da je većina građana protiv toga da se stave ležeći policajci 

zbog prolaska traktorom.  

Načelnik navodi kako je naručena studija za sigurnost prometa za naselje Radini. 

Marica Garić navodi kako je za postavljanje bilo kakvih prometnih znakova ili druge 

prometne signalizacije potrebno najprije napraviti prometnu studiju, za koju se treba također 

ishoditi odobrenje MUP-a.  

 



 
 

 

 

Vijećnica Keti Visintin navodi da u Karigadoru na javnoj plaži, u pijesku za djecu 

raste trava i da već dvije godine nije stavljen pijesak i nije počišćeno te da to predstavlja ruglo 

za plažu.  

 

Vijećnik Željko Ružić navodi da se na Trgu Mazzini subotom i nedjeljom skoro pa ne 

može prolaziti niti pješice, da se ljudi parkiraju na svakakve načine te predlaže da se bez 

intervencije policije pokuša pronaći način kojim bi se spriječilo parkiranje automobila. 

Navodi kako su maknute vaze za cvijeće, da ne bi smetale za parking, a istovremeno je 

parkiralište iza potpuno prazno. Predlaže da se na lijepi način pokuša ljudima objasniti da je 

to ružno, makar postavljanjem table. Mišljenja je da komunalni redar ne može to riješiti. 

Vijećnica Lorena Lubiana Belle' navodi kako to neće funkcionirati ako se ne izdaju 

kazne.  

Vijećnik Željko Ružić predlaže da se na lijepi način to pokuša odraditi, putem 

simpatičnog plakata, a možda i uključiti Mjesni odbor.   

 

Vijećnica Olga Sabadin se slaže sa prijedlogom vijećnice Visintin da se uredi i sanira 

pijesak za djecu na plaži u Karigadoru. Ista pohvaljuje općinu za to što je Karigador dobio tri 

nova tuša, navodi kako dvije plaže koje su smještene od mola prema autokampu imaju svaka 

svoj tuš i kabinu za presvlačenje. Međutim, treća plaža, koju su napravili ljudi iz Karigadora, 

ima tuš ali neba kabinu, te pita ako bi se i tamo mogla staviti kabina, već kad ima tuša.  

Načelnik navodi da taj dio spada pod akvatorijem Lučk uprave te da se mora provjeriti 

čija je ingerencija za taj dio.  

Doriano Labinjan navodi da tamo gdje je tuš nije njihova ingerencija.  

 

Vijećnica Elena Barnaba' navodi da bi se ispred ambulante trebale počistiti kamene 

ploče, na kojima se uvijek nalazi puno golubovog izmeta. 

Načelnik navodi kako će to reći dečkima iz Vlastitog pogona, budući da im je u planu 

navedeno da barem triput tjedno počiste centar naselja Brtonigla. 

 

Predsjednik Mjesnog odbora Nova Vas, Goran Vitasović, predlaže da se u ostalim 

naseljima ne postave isti ležeći policajci kao oni što su sada u Novoj Vasi, budući da nemaju 

nikakvog efekta i da ne usporavaju automobile. 

 Predsjedajući zaključuje kako je prijedlog da načelnik, nakon što se izradi prometna 

studija, utvrdi koji je najbolji način za usporavanje prometa u naseljima.    

 

Vijećnik Željko Ružić navodi da je Lovačko društvo Lepus prije petnaest dana imao 

sastanak u Brtonigli sa ostalim društvima Bujštine i sa predstavnikom Lovačkog saveza 

Istarske županije, a na kojemu je donesen zaključak da će općine i gradovi dobiti dopis kojim 

se upoznaju sa štetama na poljoprivrednim usjevima od divljači koja nije u vlasništvu 

lovačkih društava. Isti navodi kako i divljač koja strada u prometnim nesrećama također nije 

više u nadležnosti lovačkih društava. Isti predlaže da se uputi zajednički dopis lovačkog 

društva i općine prema lovačkom savezu županije i prema županijskoj skupštini Istarske 

županije, a vezano za štete prouzročene od divljači koja nije u vlasništvo lovačkih društava.      

 

Vijećnik Dr.sc. Igor Palčić navodi kako se prilikom svake jače kiše dešava nestanak 

struje te predlaže da se po mogućnosti problem pokuša riješiti sa HEP-om.   

 

Vijećnica Olga Sabadin navodi da u Karigadoru imaju problema s internetom već 

dobrih 20 dana, da je ona zvala i da su obećali kako će to riješiti do srijede, ali da još uvijek 

nema interneta. Ista navodi da je problem u infrastrukturi (centrala mreže) i da oni 



 
 

 

 

kontaktiraju sa HT-om za rješavanje toga, ali bez uspjeha. Moli da se nazove HT i da se to 

požuri. 

 

 Sjednica se zaključuje u 21:19 sati ! 

 

 

Zapisničar:             Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

Tea Rakar               Dr.sc. Igor Palčić 

 

                  

 


