
 
 

 

 

KLASA: 023-01/17-10/05 

UR.BROJ: 2105/04-01-17-7 

U Brtonigli, dana 28. lipnja 2017. godine 

 

ZAPISNIK 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla 

održane dana 13. rujna 2017. godine s početkom u 18:00 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, Mauricio Veronese, Olga Sabadin. 

 Opravdano odsutni: Ezio Barnaba' i Keti Visintin. 

 Od strane Općinske uprave nazočni: Načelnik, Paolo Klarić, Pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela, Marica Garić i Tea Rakar.  

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

Turina, predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla. 

 Sjednici se nisu odazvali predstavnici tiska.  

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

 Zapisnik vodi: Tea Rakar. 

 

 Predsjedatelj, dr.sc. Igor Palčić, predlaže da se prije samog početka sjednice, 

dostavljeni dnevni red dopuni sa jednom točkom, odnosno prijedlogom načelnika Općine 

Brtonigla, navodeći kako bi točka 21 glasala kako slijedi: „Donošenje Odluke o izradi 

Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Brtonigla“. Isti navodi kako bi općina 

projekt izrade Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Brtonigla prijavila za 

dodjelu bespovratnih sredstava, da je općini već dodijeljeno sredstva iz istog programa te da 

se zbog toga prijava nije mogla poslati ranije, a za prijavu je potrebno donositi odluku o izradi 

strategije. Točka „Razno“ bi slijedom navedene izmjene spadala pod rednim brojem 22.  

 Vijećnica Olga Sabadin također predlaže da se dnevni red uvrsti točka za raspravu oko 

problema Karigadora. Navodi da je udruga „Moj lipi Karigador“ postavila niz pitanja i još 

nije dobila nikakav odgovor od strane Općine Brtonigla. Na temelju zaključka sa zadnje 

sjednice vijeća predlaže da se dogovori i definira datum sastanka sa građanima Karigadora i 

sa predstavnicima udruge za razgovor i pojašnjenje vezano za pitanje davanja koncesije i 

izgradnje buduće marine o kojoj se priča u Karigadoru.  

 Predsjedavatelj prihvaća prijedlog vijećnice Sabadin te navodi kako će se o tom 

problemu diskutirati pod točkom dnevnog reda „Razno“. 

 Nakon što je predsjedatelj utvrdio na nema daljnjih primjedbi po pitanju dnevnog reda 

i da se vijećnici slažu sa predloženom dopunom, daje prijedlog novog dnevnog reda na 

glasovanje, te se sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» 

glasova prihvaća sljedeći: 

 

DNEVNI RED 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 1.i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla  

2. Aktualni sat  

3. Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Brtonigla za 2017.godinu 

4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu 

5. I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 



 
 

 

 

6. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Brtonigla za 2017. godinu 

7. II. Izmjene Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2017. godinu 

8. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 

2017. godinu 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine 

Brtonigla za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine 

10. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja Centra za vodene sportove Ronki (UPU 22)  

11. Prijedlog Odluke o  raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih 

članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 2017. godinu 

12. Prijedog Odluke o davanju suglasnosti za upis većeg broja djece u Dječji vrtić Kalimero – 

Scuola dell’infanzia Calimero 

13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane 

ceste na k.č.br. 1353/2  k.o. Nova Vas 

14. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

Brtonigla 

15. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Općine Brtonigla u udruzi Lokalna akcijska 

grupa u ribarstvu „PINNA NOBILIS“  

16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za provođenje postupka raspolaganja 

nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla 

17. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i 

kulturu 

18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda Općine Brtonigla 

19. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na 

području Općine Brtonigla  

20. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla ožujak, travanj, svibanj, 

lipanj i srpanj  2017. godine 

21. Donošenje Odluke o izradi Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Brtonigla 

22. Razno 

 

AD.1.   

Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da su zapisnici sa 1. i 2. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Brtonigla dostavljeni kao prilog pozivu za današnju sjednicu Općinskog vijeća 

te poziva prisutne na davanje primjedbi.  

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Zapisnike sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Brtonigla. 

 

AD.2.   

Aktualni sat 

Predsjedatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla, Paolu Klariću. 

Načelnik pozdravlja sve prisutne te ih obavještava o novostima u proteklom razdoblju 

na području Općine Brtonigla. Tako navodi da je zaprimljena isplata sredstava od strane 

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz podmjere 7.1. Programa 

ruralnog razvoja RH, u visini od 96.000 kuna, i to za projekt izmjena i dopuna Prostornog 

plana Općine Brtonigla, navodeći kako je nakon izvršene kontrole utvrđeno da je postupak 

bio ispravno vođen, što je i bio preduvjet za dodjelu bespovratnih sredstava. Isti navodi kako 



 
 

 

 

se završetkom projekta i izvršenjem isplate otvorila mogućnost da se do 13. listopada na isti 

program prijavi druga investicija te da se zato predlaže donošenje Odluke o izradi strategije 

razvoja turizma na istoj mjeri, za koju bi se također dobio 100%tni povrat sredstava. Načelnik 

navodi kako je u tijeku uređenje prvog dijela fasade općinske zgrade i kako se nada da će 

tijekom idućeg tjedna radovi biti gotovi, dok će se iduće godine odraditi drugi dio fasade. 

Načelnik obavještava sve prisutne da se u općini zaposlio komunalni redar, gosp. Ivan 

Štajerac iz Serbana te da se nada kako će se uspješno rješavati poslovi iz njegovog djelokruga 

poslovanja. Isti pohvaljuje rad prijašnjeg načelnika, Doriana Labinjana i cijelog Jedinstvenog 

upravnog odjela zajedno sa pročelnicom, budući da je Općini Brtonigla dodijeljeno priznanje 

Instituta za javne financije za jednu od najtransparentnijih općina u Hrvatskoj. Općina 

Brtonigla je u navedenom istraživanju ocijenjena najvišom mogućom ocjenom, čistom 

peticom, dok prosječna ocjena za općine u Hrvatskoj iznosi tek 2,8.  Institut za javne financije 

transparentnost lokalnih proračuna mjeri po broju ključnih proračunskih dokumenata 

objavljenih na službenim mrežnim stranicama jedinica lokalnih samouprava. Načelnik navodi 

kako su se od zadnje sjednice vijeća održale razne manifestacije, dodajući kako je zadovoljan 

organizacijom događaja i odazivom posjetitelja. Načelnik navodi kako su tijekom fešte Sv. 

Roka dodijeljena nagrade odličnim učenicima i da ih je bilo više nego lani. Navodi kako je  

objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna za 2018. godinu te poziva 

sve zainteresirane da se uključe sa prijedlozima. Načelnik Paolo Klarić navodi kako se ne zna 

još datum početka radova u Karigadoru za obnovu postojeće prometnice, ali da bit to trebalo 

biti u 10. mjesecu, dodajući kako će izvoditelj radova biti Hrvatske ceste. Načelnik navodi 

kako će se uskoro rekonstruirati javna rasvjeta u Karigdaoru, na Krasu i u turističkom naselju.  

 Predsjedavatelj daje riječ vijećnici Olgi Sabadin, koja pita na koji se točno dio 

Karigadora odnose radovi na javnoj rasvjeti koje je spomenuo načelnik, a Paolo Klarić navodi 

da će se rekonstrukcija vršiti za naselje Kras i za naselje prema autokampu, gdje su vikendice 

i kuće za odmor.  

 Vijećnica Olga Sabadin navodi kako je sigurna da će novi komunalni redar primijetiti 

da ne radi nekoliko rasvjetnih tijela na šetnici, prema naselju, dodajući kako postoji rasvjetno 

tijelo ali da je vjerojatno u kvaru. 

 Načelnik navodi kako će zadatak komunalnog redara biti taj da barem jednom 

mjesečno provjeri stanje javne rasvjete na cijelom području općine.  

 Vijećnica Olga Sabadin pohvaljuje rad općine, ali navodi kako je situacija u 

Karigadoru vrlo napeta, da je zbog priče o izgradnji nove luke nastala jako negativna 

atmosfera i da je zbog toga zatraženo da se ne održi pučka fešta u Karigadoru, jer mještani to 

nisu željeli. Ista navodi kako je tijekom ljeta u Karigadoru zbog neverina nastalo puno šteta i 

da je bila velika potreba da se pometu površine. Također navodi da je bilo i materijalnih šteta, 

da je narušeno puno stabala i da će komunalni redar imati puno posla oko svega toga. 

 Vijećnik Željko Ružić predlaže da komunalni redar obavezno prisustvuje svakoj 

sjednici Općinskog vijeća, kako bi mu se mogle direktno uputiti primjedbe o komunalnom 

redu. Smatra kako nije u redu da u Brtonigli bude jedan od najružnijih kružnih tokova u Istri, 

da cvijeće koje je posađeno nije održavano i da se to ne smije dozvoliti jer je to slika cijeloga 

mjesta, da je potrebno cvijeće održavati kao što rade sve druge općine. Također navodi kako 

smatra neprikladnim kako na tablici piše da se u Škrlinama nalazi vodopad, a da vodopadu se 

ne može pristupiti. Uz to, navodi kako se iz jezera u Škrlinama stalno uzima voda. On si je sa 

društvom gljivara Boletus preuzeo obavezu za izradom staze kako bi se moglo pristupiti 

vodopadu, ali poziva na to da se od sada nadalje pazi da se ne uzima više voda, da se to 

apsolutno mora riješiti. Također navodi kako se ne bi trebalo dozvoljavati da elektra postavi 

stupove na razmaku od jednog metra od asfalta ceste, kao što se desilo na glavnoj cesti ispod 

Brtonigle, postavljanjem stupova do Karbonere. Isto tako, navodi kako su se u ulici Muškati 

postavili stupovi koji nalikuju onima iz drugog svjetskog rata i da se te stvari ne bi smjele 



 
 

 

 

dozvoljavati, jer je to ruglo za takvu zonu, koja će biti turističkog karaktera. Što se tiče groblja 

u Serbanima, navodi kako se pri kopanju zemlja ne mi smijala bacati preko zida nego da bi se 

trebalo narediti da se zemlja odvozi, jer se time prlja zid i ružno je za vidjeti. Smatra kako bi 

se, radi rješavanja tog problema, trebala odrediti zona za privremeno deponiranje zemlje. Što 

se tiče fasade općinske zgrade, navodi kako su fasada i škuri sa zadnje strane u katastrofalnom 

stanju i da bi se dio fasade ispod krova trebao odmah sada odraditi, u ovoj godini, jer je taj dio 

pročelja vidljiviji. Vijećnik Željko Ružić obaviještava sve prisutne da će gljivarsko društvo 

Boletus i ove godine organizirati manifestaciju Dani gljiva u zadnjem vikendu 10. mjeseca i 

da će se manifestacija ponovno biti humanitarnog karaktera. Predlaže načelniku da barem 

onaj dan bude zatvorena cesta od mlina sve do bivšeg poslovnog prostora Glasa Istre, jer će se 

za odvijanje manifestacije postavljati izložbeni prostori i fešta će biti bogatija nego do sada. 

 Načelnik navodi kako je tablica za Škrline bila nestala te da je ona vraćena. Navodi 

također da tijekom ljeta općina nije imala komunalnog redara te da se zbog toga nisu mogli 

upozoravati ljudi koji su uzimali vodu sa jezera da to ne smiju raditi. Što se tiče postavljanja 

stupova od strane HEP-a, navodi da problem nastaje kada se radi o državnom zemljištu, jer im 

u tom slučaju nije potrebna suglasnost općine za postavljanje stupova. Isti dodaje kako je stav 

općine da bi se trebali postavljati podzemni kablovi, da budu što manje vidljivi. Što se tiče 

groblja u Serbanima, navodi kako je to nadležnost komunalnog redara i da će se taj problem 

svakako riješiti. Po primjedbi oko fasada općinske zgrade, navodi da ako će biti suho vrijeme, 

onda će se riješiti farbanje ispod krova sa svih strana, navodeći kako je to dobar prijedlog i da 

smatra kako to neće predstaviti veliki trošak. Načelnik navodi kako je on do sada bio tajnik 

gljivarskog društva Boletus i da mu je iznimno drago što će se manifestacijom omogućiti 

prikupljanje znatnih sredstava za najpotrebitije.  

 

Ad.3. 

Predsjedavatelj navodi kako je predmet treće točke dnevnog reda Polugodišnji 

izvještaj Proračuna Općine Brtonigla za 2017.godinu, koji se odnosi na razdoblje od 01.01. do 

30.06.2017. godine, te daje riječ načelniku. 

Načelnik navodi koji su prihodi i koji su rashodi ostvareni do 30.06.2017. godine, 

dodajući kako su rashodi veći od prihoda zbog investicije izgradnje glavne prometnice unutar 

naselja Karigador. Također navodi kako je do današnjeg dana ostvareno sveukupno 

7.423.000,00 kuna, dok su rashodi na današnji dan 7.774.000,00 kuna (manjak od 350.000,00 

kuna). Isti navodi kako je trend ulaska prihoda po ljeti veći i da se pomoću toga smanjio 

sveukupni manjak. Što se tiče ostvarenih prihoda, veće razlike u odnosu na prošlu godinu 

ostvarene su na stavkama pomoći iz inozemstva, kapitalnih pomoći Istarske županije, 

upravnih i administrativnih pristojbi. Što se tiče rashoda, načelnik navodi kako je razlika 

nastala zbog izgradnje ceste u Karigadoru, a koja je investicija skoro isplaćena u cijelosti. 

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Polugodišnji izvještaj Proračuna 

Općine Brtonigla za 2017.godinu. 

 

Ad.4. 

 Predsjedavatelj daje riječ općinskom načelniku, koji navodi da je u prijedlogu II. 

Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu, visina prihoda i rashoda ostala 

neizmijenjena, uz malu korekciju u prihodima, gdje je povećana stavka za prihode iz 

inozemstva zbog europskog projekta Social Starst Ups, objašnjavajući kako je stavka 

korigirana prema realnom iznosu koji se treba dobiti. Nadalje, načelnik navodi da su rashodi 

povećani za geodetske usluge koje se trebaju realizirati zbog UPU-a za naselje Brtonigla i za 

naselje Kovri. Isti navodi da se također planira kupnja novog programa za porez na nekretnine 



 
 

 

 

i za GIS sustav - bez obzira što je odgođena primjena poreza na nekretnine, moraju se 

uskladiti podatke za javna davanja i svejedno će se prikupljeni podaci koristiti. Isti dodaje 

kako će se sustav ubuduće moći nadograditi sa infrastrukturom na našem području. Kod 

rashoda, navodi načelnik, povećana su ulaganja u stambene objekte zbog investicija u 

mansardu u Radinima, dodajući kako se radi o kompenzaciji za stan koji se prodao uz 

suglasnost Općinskog vijeća tijekom prošle sjednice. Načelnik navodi kako su se za upis 

povećanog broja djece u Dječjem vrtiću u Brtonigli, morali povećati iznosi za plaće djelatnika 

i za novi namještaj za novu odgojnu skupinu. Također navodi kako su se rashodi za najam 

automobila smanjili za 10.000 kuna jer imamo obvezu istoga otkupiti, te da je zato dodana  

stavka za kupnju auta za 70.000 kuna. Na kraju, navodi kako su se rashodi za izbore smanjili, 

budući da je došao konačan obračun i da je korigiran iznos stavke.  

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

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi II. Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Brtonigla za 2017. godinu. 

 

Ad.5. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.  

Marica Garić navodi da je drugim izmjenama Proračuna smanjen za 100.000 kuna 

iznos za oborinsku odvodnju za južni dio naselja Brtonigla, navodeći kako je sukladno tome 

izmijenjen i Plan gradnje komunalnih vodnih građevina, dok su sve ostale stavke ostale 

nepromijenjene, dodajući kako je to dokument koji prati proračun.  

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi I. Izmjenu Plana gradnje komunalnih vodnih 

građevina. 

 

Ad.6. 

 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.  

Marica Garić navodi da se predložene izmjene Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla za 2017. godinu odnose na stavku 

asfaltiranja ceste u naselju Karigador C3, za koju je predloženo povećanje sa 400.000 kuna na 

1.500.000 kuna. Također navodi kako je za 20.000 kuna povećana stavka za signalizaciju 

prometnica, da je smanjen iznos za modernizaciju javne rasvjete, da je smanjena stavka za 

uređenje trga u centru naselja Brtonigla, dok su u planiranim prihodima povećane stavke 

komunalne naknade i prihoda od prodaje zemljišta. 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla za 2017. godinu. 

 

Ad.7. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.  

Marica Garić navodi kako je u prijedlogu II. Izmjena Socijalnog programa Općine 

Brtonigla za 2017. godinu predviđeno smanjenje sredstava za novčanu pomoć 

umirovljenicima jer su u proljeće već isplaćene sve naknade za umirovljenike; predlaže se 

povećanje iznosa za preventivnu akciju i specijalističke preglede te smanjenje stavke za 

nepredviđene intervencije.  



 
 

 

 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi II. Izmjene Socijalnog programa Općine Brtonigla za 

2017. godinu. 

 

Ad.8. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.  

Marica Garić navodi da se I. Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u 

društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2017. godinu predlaže povećanje stavke za 

predškolski odgoj zbog upisa većeg broja djece, povećanje stavke za nagrade odlikašima zbog 

povećanog iznosa dodijeljenih nagrada, smanjenje iznosa stavke za Savjet mladih jer Savjet 

mladih nije osnovan (nema interesa, vidjeti će se kada će se ponovno raspisati poziv za 

prijedlog članova i za osnivanje tog tijela) te izostavljanje stavke za turistički prijevoz 

vlakićem budući da će se to realizirati putem Turističke zajednice.  

Vijećnica Olga Sabadin predlaže da se ispravi tekst predloženog programa u dijelu 

koji se odnosi na nagrade odlikašima, na način da se ispravi krivi navod da se sufinanciraju 

knjige učenicima prvih razreda, budući da se sufinanciranje dodjeljuje za sva 4 razreda, pa 

predlaže da ispravljeni tekst programa u tom dijelu (stavka broj tri) glasi „od prvog do 4. 

razreda“, kao i u svim popratnim mjestima gdje se spominje ta stavka.  

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u 

društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2017. godinu, uz predloženi ispravak teksta 

programa. 

 

Ad.9. 

Kako se predmetna točka tiče prošlog mandata, Predsjedavatelj daje riječ zamjeniku 

načelnika, gosp. Dorianu Labinjanu (bivši načelnik Općine Brtonigla). 

Doriano Labinjan navodi kako se izvještaj daje standardno svakih šest mjeseci te da se 

predmetni izvještaj odnosi na zadnje mjesece njegovog djelovanja kao načelnika općine. 

Navodi kako je u prvom djelu izvještaja, gdje su obrazložene gospodarske aktivnosti, 

navedeno koji su prostorno-planski dokumenti odrađeni (UPU Nova Vas, UPU Karigador, 

izmjene i dopune Prostornog plana), da je pokrenuta izrada Urbanističkog plana za naselja 

Brtonigla, Fiorini, Kovri. Navodi kako je tijekom navedenog perioda odrađena investicija o 

cesti u Karigadoru sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, što je rezultiralo velikom i 

zahtjevnom investicijom, jer je bilo dosta problema na terenu koji su se morali riješiti. 

Također navodi kako se u navedenom razdoblju prijavio projekt dogradnje Dječjeg vrtića 

Kalimero na EU fondove, budući da je velika potreba da se vrtić što prije proširi zbog velikog 

broja upisane djece. Što se tiče kulture, ističe činjenicu što je općina podržala izdavanje knjige 

„U Brtonigli se sviralo i pjevalo“. Zahvaljuje se općinskoj upravi na postignutoj visokoj 

ocjeni za transparentnost općine, a pogotovo pročelnici koja pazi na to da sve bude rađeno po 

propisima, pravovremeno i da se sve objavi na Internetu. Navodi kako se nada da će to i dalje 

funkcionirati tako dobro, na transparentan način, jer je tako lakše raditi, pa su  i vijećnicima 

informacije lakše dostupne kad je sve objavljeno na webu. Poziva prisutne da mu slobodno 

postave pitanja u svezi izvještaja ako ih ima. 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja 

Općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine. 

 



 
 

 

 

Ad.10. 

Predsjedavatelj navodi kako se predmetna točka odnosi na prijedlog Odluke o 

stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centra 

za vodene sportove Ronki (UPU 22). Isti navodi kako je trgovačko društvo Aquapark d.o.o. 

Poreč, kao inicijator same izrade tih izmjena i dopuna UPU-a podnijelo dana 7. kolovoza 

2017. godine zahtjev za stavljanje van snage te odluke koje su oni pokrenuli budući da su 

nastale nove okolnosti koje njima, kao inicijatore investicije i kao nositelje troškova za izradu 

dokumentacije, onemogućavaju realizaciju projekta, te stoga predlažu da se odluka stavi van 

snage. Otvara raspravu po tom pitanju. 

Vijećnik Željko Ružić pita da li je to ona parcela do aquaparka. 

Predsjedavatelj navodi kako je riječ o urbanističkom planu za budući razvoj 

postojećeg aquaparka, navodeći kako je zahvat obuhvaćao više parcela, među kojima je i 

jedna u privatnom vlasništvu, ponavljajući kako oni traže da se stavi van odluka o izradi tih 

izmjena i dopuna UPU-a. 

Načelnik dodaje kako je odluka koja bi se sada stavila van snage donijeta na 34. 

sjednici prijašnjeg mandata Općinskog vijeća.  

Vijećnik Željko Ružić pita da li se to odnosi na dopis koji je poslan s njihove strane 

svakom vijećniku, te Predsjedavatelj potvrđuje da je tako, s time da se predmetna odluka ne bi 

odnosila samo na tu određenu parcelu nego na cijelo područje proširenja.  

Vijećnica Elena Barnaba' pita da li će poslije moći tražiti ponovo proširenje područja. 

Predsjedavatelj odgovara potvrdno, navodeći kako se proširenje može predložiti sa 

neke druge strane. 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema daljnjih pitanja, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o stavljanju izvan snage 

Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centra za vodene 

sportove Ronki (UPU 22)  

 

Ad.11. 

Predsjedavatelj objašnjava kako se prijedlogom Odluke o raspoređivanju sredstava za 

rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Brtonigla za 2017. godinu odlučuje o onom dijelu sredstava koje dobivaju stranke i liste grupe 

birača koji su se kandidirali i ušli u Općinsko vijeće, određujući visinu mjesečnih iznosa po 

članu/vijećniku.  

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih 

stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 

2017. godinu. 

 

Ad.12. 

Predsjedavatelj navodi kako je predmetna točka vezana za prijašnju točku izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Brtonigla a odnosi se na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 

upis većeg broja djece u Dječji vrtić Kalimero – Scuola dell’infanzia Calimero, što predstavlja 

pravnu podlogu temeljem koje bi se omogućio upis većeg broja djece u Dječji vrtić Kalimero. 

Vijećnica Elena Barnaba' navodi kako se ljudi žale u svezi toga, a posebno roditelji 

djece koje pohađaju talijansku školu te pita da li je to rješenje predloženo za cijelu godinu ili 

će se tražiti neka alternativa. 

Načelnik navodi da je upoznat sa navedenom problematikom i da je u stalnom 

kontaktu sa školama. Isti objašnjava kako je talijanska osnovna škola odobrila korištenje 



 
 

 

 

jedne učione za smještaj vrtićke djece. Navodi kako će sigurno biti potrebno malo vremena da 

se i učenici i učiteljice prilagode novonastaloj situaciji, da će se svi morati malo žrtvovati ali 

da se nada da to u konačnici funkcionira. Navodi također da je razmišljao o tome da se ugradi 

zvučna izolacija, kako mala djeca ne bi smetala školskoj djeci za vrijeme nastave.  Načelnik 

objašnjava kako se nažalost ne zna kada će biti objavljeni rezultati prijavljenog projekta za 

dogradnju vrtića, s time da bi to možda moglo biti početkom 2018. godine, ali nitko ne zna 

više po tom pitanju. Isti navodi kako postoji mogućnost premještanja djece na neko drugo 

mjesto, ali da bi se time oni odvojili od vrtića, dok će opcijom koja je sada predložena oni 

ostati blizu vrtića i nalaziti će se u istoj zgradi u kojoj će nastaviti školovanje, što smatra 

prikladnijim za stvaranje kontinuiteta u obrazovanju. Nadalje, načelnik navodi kako se nada 

da se situacija barem malo smirila, da je u 10 ujutro jučer bio tamo i da nije uočio nikakvih 

problema. Navodi kako se ne zna koliko će se djece upisati u vrtić iduće godine, budući da 

roditelji nemaju nikakvu obvezu u tom smislu, te još dodaje kako se u svezi sadašnjeg, 

privremenog rješenja, nada da će se svi imati malo strpljenja. Također navodi kako se ne 

smije početi dogradnja vrtića prije objave rezultata natječaja, čime bi se riskiralo da se za već 

odrađena ulaganja ne može zatražiti refundacija. 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o davanju suglasnosti za upis većeg broja djece 

u Dječji vrtić Kalimero – Scuola dell’infanzia Calimero. 

 

Ad.13. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.  

Marica Garić navodi kako je Jedinstveni upravni odjel 13. srpnja 2017. godine 

zaprimio zahtjev gđe. Roberte Čendak iz Pavići 113 za izuzimanje iz javnog dobra dijela 

k.č.br. 1353/2 k.o. Nova Vas, a sve u svrhu ozakonjenja stambenog objekta koji se nalazi u 

naselju Pavići. Ista navodi da se radi o tome da dijelovi njihove kuće (balkon i stepenište) 

prelaze na katastarsku česticu ceste koja ide kroz naselje Pavići. Pročelnica navodi kako je 

uvidom na terenu i uz pregled geodetske snimke izvedenog stanja koja je priložena uz zahtjev, 

utvrđeno da 18 m2 balkona i stepeništa „vise“ nad cestom, koja je upisana kao cesta. 

Međutim, navodi ista, taj se dio zemljišta doista ne koristi niti se može koristiti kao cesta, a 

sukladno Zakonu, da bi oni mogli ozakoniti svoj stambeni objekt, potrebno je da imaju odluku 

da se taj dio izdvoji iz javnog dobra. Stoga, se predlaže Općinskom vijeću da se usvoji 

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane ceste na k.č.br. 

1353/2  k.o. Nova Vas, u površini od 18 m2, kako je naznačeno u geodetskom snimku koji je 

priložen. Pročelnica navodi kako po ozakonjenju njihovog stambenog objekta, moraju riješiti 

sa općinom imovinsko-pravne odnose za tih 18 m2, kojih bi trebali otkupiti. 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 

uporabi dijela nerazvrstane ceste na k.č.br. 1353/2  k.o. Nova Vas. 

 

Ad.14. 

Predsjedavatelj navodi kako se radi o prodaji nekretnina, objašnjavajući kako je riječ o 

dvije parcele u naselju Fiorini, za kojih je zaprimljen zahtjev za stavljanje u prodaju.  

Načelnik navodi da se parcele nalaze unutar građevinskog područja naselja Fiorini, 

iznad novih zgrada koje su sagrađene, gdje je nekad bila konoba Pjero. Načelnik također 

navodi kako parcele nemaju direktan pristup javnoj površini, kao što je i navedeno u odluci, 

što je ograničenje i rizik kojeg će preuzeti budući vlasnik nekretnine.  



 
 

 

 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina 

u vlasništvu Općine Brtonigla. 

 

Ad.15. 

Predsjedavatelj navodi kako je dosadašnji predstavnik Općine Brtonigla u udruzi 

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „PINNA NOBILIS“ bio Doriano Labinjan, prijašnji 

načelnik općine te da se prijedlogom odluke predlaže imenovanje sadašnjeg načelnika općine, 

Paola Klarića, za predstavnika Općine Brtonigla u udruzi Lokalna akcijska grupa u ribarstvu 

„PINNA NOBILIS“ i Doriana Labinjana za njegovog zamjenika.  

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o imenovanju predstavnika Općine Brtonigla u 

udruzi Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „PINNA NOBILIS“.  

 

Ad.16. 

Predsjedavatelj čita Prijedlog vijećnika IDS-a za Komisiju za provođenje postupka 

raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla, prema kojemu su predloženi 

sljedeći članovi: 

1. Paolo Klarić, Općinski načelnik Općine Brtonigla – predsjednik, 

2. Edi Žudić – zamjenik predsjednika, 

3. Ezio Barnaba’, Predsjednik Općinskog vijeća Općine Brtonigla – član, 

4. Ante Josić – član, 

5. Medica Goran – član. 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 8 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 1 

(jednog) «SUZDRŽANOG» glasa donosi Odluku o osnivanju i imenovanju Komisije za 

provođenje postupka raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla. 

 

Ad.17. 

Predsjedavatelj čita Prijedlog vijećnika IDS-a za Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, 

školstvo i kulturu, prema kojemu su predloženi sljedeći članovi: 

1. Giuliana Fernetich predsjednik, 

2. mr. sc. Dragana Mijatović, dr. med., spec.neurolog – zamjenik predsjednika, 

3. Maria Buršić, 

4. Sirotić Rosana, 

5. Olga Sabadin. 

Vijećnik Željko Ružić pita zašto se za takva tijela predlažu samo ljudi iz IDS-a, da je 

napomenuo na prvoj sjednici vijeća kako želi de se ne naprave diferencijacije između stranaka 

nego da se radi za dobrobit općine i da smatra kako nije pravedno da se pita i za njihovo 

mišljenje oko predlaganja članova. Podsjeća kako bez njih prošle godine općinsko vijeće ne bi 

bio imao kvorum, smatra kako su svi vijećnici Brtonigle, a ne vijećnici IDS-a ili drugih 

stranaka.  

Predsjedavatelj navodi kako je postupak proveden prema odredbama Poslovnika, po 

kojemu klub vijećnika mora predložiti članove odbora/povjerenstva.  

Vijećnik Željko Ružić ponovno pita zašto se moraju predložiti samo članovi IDS-a, da 

se radi uvijek o istim ljudima, kao da nema drugih ljudi u Brtonigli te najavljuje kako će on 

glasati protiv prijedloga. 



 
 

 

 

Predsjedavatelj navodi kako smatra da je Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo 

i kulturu dobro radio do sada i da je bila intencija da se to nastavi. 

Vijećnik Željko Ružić navodi kako predložena predsjednica, gospođa Giuliana 

Fernetić, nije mu rekla niti hvala za donirani novac koji je prikupljen tijekom Gljivarijade, 

nego je on morao brinuti o otvaranju bankovnog računa za dodjelu novca koji je prikupljen. 

Opet ponavlja kako se ne bi trebale gledati stranke, nego da se vijećnici nazivaju vijećnicima 

Brtonigle, a ne IDS-a, jer su i prisege izjavljene osobno. Međutim, slažem se da se postupak 

provodi po Poslovniku i navodi kako je on zaslužan za to da su vijećnici dobili kopiju 

poslovnika, jer je on to predložio.  

Predsjedavatelj navodi kako to nije nikakva segregacija, nego se jednostavno provodi 

postupa po Poslovniku, jer je navedeno da određena grupa vijećnika mora dati prijedlog, a to 

je u ovom slučaju bio klub vijećnika IDS-a. Također navodi kako smatra kako su svi vijećnici 

Općine Brtonigla, a ne stranke, pogotovo uzimajući u obzir kako većina članova liste nisu 

članovi te stranke.  

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema daljnjih primjedbi, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova 

«PROTIV» i 2 (dva) «SUZDRŽANA» glasa donosi Odluku o osnivanju i imenovanju 

Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu. 
 

 

Ad.18. 

Predsjedavatelj čita Prijedlog vijećnika IDS-a za Općinskog povjerenstva za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda Općine Brtonigla, prema kojemu su predloženi sljedeći 

članovi: 

1. Neš Sinožić, mag. ing. agr. – predsjednik, 

2. Petar Palčić - zamjenik predsjednika, 

3. Alen Makovac – član, 

4. Franko Fernetić – član, 

5. Bruno Ravalikco – član, 

6. Rino Radin - zamjenik člana, 

7. Jimmy Civitan – zamjenik člana, 

8. Toni Buršić – zamjenik člana. 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 2 

(dva) «SUZDRŽANA» glasa donosi Rješenje o imenovanju Općinskog povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Brtonigla. 

 

 

Ad.19. 

Predsjedavatelj napominje kako jednog član imenuje Upravni odjel za održivi razvoj a 

drugog imenuje Lučka kapetanija Pula te čita Prijedlog vijećnika IDS-a za Vijeće za dodjelu 

koncesijskih odobrenja na području Općine Brtonigla, prema kojemu su predloženi sljedeći 

članovi: 

1. Admir Martinović, predstavnik Općine Brtonigla, 

2. Andrea Vuković, predstavnik Općine Brtonigla, 

3. Tomislav Ladavac,  predstavnik Općine Brtonigla, 

4. Damir Rudela , viši stručni suradnik za pomorstvo – predstavnik Odsjeka za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije,  

5. Valter Vlačić, Kapetan Lučke ispostave Novigrad -  predstavnik Lučke kapetanije Pula. 



 
 

 

 

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 7 (sedam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 2 

(dva) «SUZDRŽANA» glasa donosi Rješenje o imenovanju članova Vijeća za dodjelu 

koncesijskih odobrenja na području Općine Brtonigla. 

 

Ad.20. 

Predsjedavatelj navodi kako se prema priloženim izvješćima Ministarstva unutarnjih 

poslova, može konstatirati generalni trend opadanja kriminaliteta, da nema prometnog 

kriminaliteta, da je osim za jednog slučaja iz 2016. godine situacija u redu, da za sada nema 

većih problema sigurnosti građana i općeg stanja. Nadalje, navodi da je bilo dva slučaja 

gospodarskog kriminaliteta, dok su svi ostali trendovi u opadanju.  

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Informaciju o stanju sigurnosti na području Općine 

Brtonigla ožujak, travanj, svibanj, lipanj i srpanj  2017. godine. 

 

Ad.21. 

Predsjedavatelj navodi da se prijedlogom Odluke o izradi Strateškog plana razvoja 

turizma na području Općine Brtonigla predlaže izrada strateškog plana turizma. Isti 

objašnjava da bi se donošenjem ove odluke omogućila prijava na natječaj iz Programa 

ruralnog razvoja RH, Podmjera 7.1., koji je otvoren do 13. listopada 2017. godine. Isti navodi 

kako odluku mora donijeti Općinsko vijeće i da se istom utvrđuje prijedlog odluke o izradi 

strateškog plana razvoja turizma. Nadalje, navodi kako će se po kandidiranju projekta, dalje 

obavještavati o ishodu i o realizaciji investicije.  

Predsjedavatelj daje riječ Načelniku, te ovaj navodi da je zadnja strategija razvoja 

turizma izrađena 2010. godine i da su se od tada dešavale određene stvari na našem području, 

zbog kojih smatra da strategiju treba obnoviti i da je potrebno utvrditi koje su smjernice za 

daljnji razvoj turizma i cjelokupne općine, budući da je ona orijentirana na turizam. Zbog 

navedenih je činjenica, predložio donošenje takve odluke. Isti navodi kako bi izrada takve 

strategije iznosilo oko 100.000 kuna i da se putem natječaja osigura 100%tni povrat sredstava. 

 Vijećnica Olga Sabadin navodi kako se u nazivu mjere na kojoj bi se apliciralo za 

izradu strategije, spominju lokaliteti Natura 2000, čime se označavaju područja posebne 

prirodne vrijednosti. Ista navodi kako je zaljev u Karigadoru uvršten u Natura 2000 zbog 

svojih posebnih prirodnih vrijednosti (šrdobine, posedonije, itd.). Navodi kako je htjela 

naznačiti da je Karigador već uvršten u taj sustav.   

 Načelnik navodi kako bi se predložena strategija odradila za razdoblje 2017 – 2020 (i 

nakon 2020. godine), iako je u nazivu mjere naznačeno razdoblje 2014 – 2020.   

Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema daljnjih primjedbi, poziva vijećnike na 

glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla sa 9 (devet) glasova «ZA» bez glasova 

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o izradi Strateškog plana 

razvoja turizma na području Općine Brtonigla. 

 

Ad.22. 

RAZNO 

  

 Vijećnik Željko Ružić pita koliko je projekata/programa do sada kandidirano na 

europske fondove i koliko je sredstva dobiveno. Navodi kako je on kao predsjednik 

Mikološkog saveza Istre kandidirao projekat preko Ministarstva poljoprivrede, da je odradio 

projekat, da je potpisao ugovor za dodjelu sredstava i da je tamo mnogo ljudi dobilo 6 

milijuna eura. Navodi kako ne zna da li se radi sporo, da li nemamo sreće ili nešto drugo, ali 



 
 

 

 

da je sam Mikološki savez dobio 100.000 eura za izradu šetnice i poučne staze (putem 

Šumarsva). Navodi kako bi htio znati ako se općina natječe za europska sredstva i ako je nešto 

na vidiku, jer smatra da bi se možda za to trebala napraviti komisija IDS-a, jer su više dobili 

Cattunar i Tullio Fernetich za njihove privatne projekte nego Općina Brtonigla.  

 Načelnik navodi kako je kandidiran projekt dogradnje dječjeg vrtića, da se do 22.09. 

sprema kandidiranje projekta za infrastrukturu i cestu u Radnoj zoni Štrpe za kojeg bi se 

dobilo 1.200.000 kuna bespovratnih sredstava (55% iz europskih fondova), da se na temelju 

odluke koja je danas donesena sprema kandidiranje projekta za izradu strategije razvoja 

turizma na natječaju koji je otvoren do 13. listopada. Što se tiče prijave projekta dogradnje 

vrtića na mjeru 7.4., navodi kako sve ovisi o Ministarstvu poljoprivrede i o Agenciji za 

plaćanja u poljoprivredi, kada će se obraditi prijava i objaviti rezultati. Nadalje, načelnik 

navodi kako je nedavno općini isplaćeno 96.000 kuna iz Fonda za ruralni razvoj, iz mjere 

7.1.1., da se konstantno prate svi javni pozivi Ministarstva kulture, Ministarstva turizma, da se 

pripremaju i manji projekti za kojih se mogu dobiti nepovratna sredstva i da se nada da će sve 

prijave koje su u fazi pripreme i prijave koje su poslane za 2018. godinu biti uspješne. 

 

 Vijećnica Marija Buršić pita koje je stanje oko programa obnove škole Nova vas, da li 

se nešto radi po tom pitanju, koji je plan. 

 Načelnik navodi kako trenutno nije otvoren nikakav natječaj za kandidiranje takvih 

projekata, da je na fondu na kojemu je kandidirana dogradnja vrtića bilo moguće kandidirati i 

nešto kao što je škola, ali na taj se fond može kandidirati isključivo jedan projekt. Načelnik 

navodi kako bi se za taj projekt trebali naći drugi izvori financiranja, da je projekt bio 

napravljen za prenamjenu zgrade u hostel, ali da hostel nije moguće kandidirati jer bi se 

putem takvog projekta ostvarivali prihodi, da je trenutno projekt zaustavljen dok se ne 

pronađu drugi načini financiranja (možda uz pomoć Talijanske unije), zaključujući kako nema 

odgovora na to pitanje.  

 Vijećnica Marija Buršić pita da li se može dati prijedlog po tom pitanju. Ista navodi 

kako smatra da, budući da je škola u stanju propadanja, bi se mogli barem zatvoriti otvori koji 

postoje na školi, da se zaštiti zgrada od daljnjeg propadanja.  

 Načelnik navodi kako se za vrijeme održavanja fešte u Novoj Vasi zatvorila 

prizemnica zgrade iz sigurnosnih razloga. Smatra kako bi moguća solucija bila da se naprave 

škure, ali u vidu trajnije solucije (aluminijska ili PVC stolarija), da se ne troše sredstva dva 

puta za istu stvar, stavljajući škure postepeno.  

Vijećnica Marija Buršić slaže se da bi to sigurno bilo bolje rješenje, ali da smatra kako 

će trebati previše vremena da se to napravi i da će zgrada u međuvremenu dalje propadati.  

Načelnik navodi kako se prijedlog može uvrstiti u Proračun za 2018. godinu, dodajući 

kako bi bilo poželjno da se taj prijedlog službeno prezentira putem prijedloga mjesnog odbora 

za uvrštenje projekata u plan proračuna. 

 Vijećnica Lorena Lubiana Belle' navodi kako je naš kružni tok standardni i predlaže 

da se napravi neki znak prepoznatljivosti sa znakom 4 zemlje: četiri vrste zemlje, jedna loza i 

jedna maslina, kako bi se Brtonigla predstavila na bolji način.  

 Vijećnik Željko Ružić navodi kako iako se Brtonigla brendira sa 4 zemlje, za Sv. Rok 

se nije moglo kušati niti jedno vino sa našeg područja, što smatra sramotom, jer se rade usluge 

vinarima i onda ne dolaze na takvim događajima prezentirati njihove proizvode. A za kružni 

tok, navodi da se on mora održavati, bez obzira na sadržaju.  

 Načelnik navodi kako nije samo kružni tok problem, već održavanje općenite. Navodi 

kako će komunalni redar biti uključen u takvim stvarima, da će koordinirati radnike iz 

Vlastitog pogona jer ima puno posla za odraditi. 

 Vijećnica Olga Sabadin navodi kako bi voljela da se uputi službeno pismo vlasnicima 

škole u Karigadoru za saniranje opasnosti i za uređenje okoliša same škole, jer nakon 



 
 

 

 

nevremena tijekom ljeta, zbog raznih oštećenja, škola predstavlja opasnost za prolaznike. Ista 

navodi kako je stanje strašno i opasno. Također navodi kako je ograda igrališta u jako lošem 

stanju i da se ona iduće godine mora zamijeniti novom zbog sigurnosti djece koja se tamo 

igraju. Navodi kako nogostup u Karigadoru nije ni jednom bio pometen tijekom ljeta sa svim 

onim nevremenom, građani su sami meli cestu da se to počisti. Pohvaljuje izradu nove ceste, 

ali navodi kako ona ispod nije niti pometena, da po njoj raste trava i da ima lišća. Također 

navodi kako srećom ovog ljeta nije bilo za pokosit pa je sve bilo uredno.  

 Nadalje, vijećnica Olga Sabadin prelazi na zahtjev udruge Moj lipi Karigador, 

navodeći kako građani izražavaju negodovanje na području Karigadora, da su je pitali da kao 

predstavnik tog dijela općine pita vijeću potvrdu o sljedećem: Skupština Istarske županije još 

nije dodijelila koncesiju za marinu u Karigadoru, koncesija nema pravnu snagu i nije važeća 

dok je ne potvrdi Skupština Istarske županije, a potvrdu Istarska županija donosi na temelju 

izjašnjenja o koncesiji od načelnika Općine Brtonigla. Navodi kako traži da se danas definira 

datum i da se organizira tematska sjednica na kojoj bi se raspravljalo o tome i zauzeo stav koji 

bi se formulirao u odluku i da se odluka pošalje županu Valteru Flegu. Navodi kako je na 

zadnjoj sjednici bio dogovor da će se sastati vijećnici, načelnik, koncesionar, udruga Moj lipi 

Karigador i ljudi iz Karigadora koji su zainteresirani. Navodi da ne treba biti masa ljudi, jer je 

masa iskazana kroz potpisanu peticiju. Smatra da bi ovo Vijeće trebalo dati do znanja tim 

ljudima da su dio te općine, jer se ljudi u Karigadoru ne osjećaju tako, treba razgovarati sa 

njima. Smatra kako bi vijeće i načelnik trebali biti bliže ljudima, da se vidi šta se tamo dešava 

i da im se objasni situacija. Navodi kako će ljudi nju pitati i da mora prenijeti odgovor te misli 

da bi bilo u redu da se organizira sastanak i da se nešto definira. 

Načelnik navodi kako župan nije zatražio očitovanje Načelnika Općine Brtonigla te da 

nije dao nikakvo očitovanje po tom pitanju. 

Vijećnica Olga Sabadin pita da li je Skupština tražila očitovanje načelnika. 

 Načelnik navodi kako je Skupština tražila da se dostavi očitovanje Općinskog vijeća 

Općine Brtonigla. 

Vijećnica Olga Sabadin navodi kako je to bitna informacija, jer je Skupština tražila 

očitovanje Općinskog vijeća radi davanja suglasnosti na koncesiju koja je potpisana. 

Načelnik navodi kako se od vijeća ne traži suglasnost na koncesiju, nego očitovanje na 

kompletnu situaciju, jer suglasnost daje Skupština Istarske županije. 

Predsjedavatelj navodi da, kako bi se mogao donositi zajednički stav, odnosno kako bi 

vijeće donosilo pravovaljano očitovanje, mora ga imati kao točku dnevnog reda sa 

materijalima za proučavanje situacije, te pita načelnika da se izjasni oko prijedloga rokova. 

Vijećnica Olga Sabadin predlaže da se prije toga organizira tematska sjednica, 

sastanak i dogovor sa građanima Karigadora, te pita u kojem bi se roku to moglo organizirati. 

Smatra kako je vrlo važno da se čuje mišljenje ljudi iz Karigadora i da se prije donošenja 

očitovanja razgovara s njima.   

Predsjedavatelj pita načelnika kada bi se mogao zakazati sastanak sa građanima. 

Načelnik navodi da će se sjednica Općinskog vijeća za donošenje odluke sazvati u 

roku od 20 dana i da će se prije sjednice organizirati sastanak sa građanima Karigadora i sa 

predstavnicima udruge Moj lipi Karigador. 

Vijećnica Olga Sabadin navodi da je vrlo važno da sastanku prisustvuju izrađivači 

projekata i potpisnik koncesije. Također navodi kako su ljudi počeli prijetiti referendumom, 

agresijom i da klima u Karigadoru nije dobra, da se trebamo pitati ako želimo da Karigador 

ostane u toj općini. Ista navodi kako svi vide da nogostup nije pometen, da je stavljena samo 

jedna svlačionica na plaži, da je mol i dalje neuređen, i da sve to nije uopće ugodno. 

  Vijećnik Željko Ružić navodi da je na letku kojim se poziva za izjašnjenje naveden i 

predsjednik IDS-a, Franco Cattunar, da ne razumije zašto su ga naveli ali navodi da bi se i on 

trebao izjasniti ako su ga pozvali, da vjerojatno oni znaju zašto su ga naveli. 



 
 

 

 

 

Vijećnik Željko Ružić pita za koga se uređuju one dvije prostorije tu dolje, kome se 

daju u najam i da li je dato da se popravi sanitarni čvor koje se nalazi dolje, jer se to ne može 

dozvoli da bude u onom stanju, a uvijek je funkcionirao. Također smatra kako se ne bi trebalo 

dozvoliti da padaju škure sa zgrade, a za farbanje ima vremena. Navodi kako bi se trebalo 

naložiti novim zakupoprimateljima i Makovcu koji koristi wc gore, da poprave onaj wc i da se 

stavi funkciju. 

Načelnik navodi kako će zakupoprimatelj biti novoformirana udruga INAC-CIA, 

udruga koja ima u Italiji glavno sjedište. Navodi kako je glavna djelatnost udruge patronaža, 

zastupa i pomaže manjinama te pruža pomoć poljoprivrednicima. Navodi kako plaćaju najam, 

da to što su unutra uredili je njihov trošak, da se uredio dio hodnika (pola na trošak udruge, 

pola platila općina) i da preostaje još wc za urediti. Također navodi kako će se i škuri 

popraviti. 

 

 Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Franko Turina, navodi kako je u Brtonigli 

svako jutro veliki problem sa prometom kod mesnice te pita kako bi se moglo građane 

educirati da se ne parkiraju tamo.  

 Predsjedavatelj navodi kako je vijećnik Ružić već bio predložio da se napravi nešto po 

tom pitanju. 

 Vijećnik Željko Ružić navodi kako je bio predložio i neke druge stvari ali da neće više 

davati prijedloga jer nije u IDS-u. Također navodi kako će od općine tražiti da mu se 

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi dokumentacija koju će samo on 

dobiti. 

 Načelnik navodi kako po pitanju regulacije prometa, komunalni redar ne može 

kažnjavati, ali može uputiti građane na pravilno parkiranje. Mišljenja je da se tako neće 

postići ništa, da bi jedino rješenje bilo da se svakodnevno pozove policija.  

 Vijećnica Elena Barnaba' navodi da bi jedino rješenje bilo da se automobili premjeste 

prisilno do parkirališta. 

 Načelnik navodi kako bi jedino rješenje bilo da se zaposli prometni redar, koji je 

ovlašten za izdavanje kazni. Komunalni redar može samo obaviještavati i pozvati policiju na 

intervenciju. Navodi kako se sjetio da bi bilo dobro tiskati brošuru, ali da ne zna da li bi to 

imalo ikakvog efekta.  

 Vijećnica Olga Sabadin predlaže da se postave betonske vaze za cvijeće. 

 Doriano Labinjan navodi kako bi se brzo premjestili negdje drugdje.  

 Vijećnica Lorena Lubiana Belle' navodi kako bi se trebali stavljati stupići i da se dva 

centralna trga zatvore za promet. 

 Načelnik navodi kako bi bilo dobro da se napravi još jedno parkiralište i da se zatvori 

trg, ali da se time opet ne bi riješio problem malog trga. Smatra da je jedino moguće napraviti 

nešto putem distribucije letaka i pozivanjem policije kako bi kaznili nepropisna parkiranja.   

  

 Vijećnica Marija Buršić pita da li bi bilo moguće popraviti barem djelomično cestu 

kod trafostanice u Novoj Vasi, navodi kako je u vrlo lošem stanju i da to stvara probleme. 

Također pita da li bi se moglo tražiti od 6. maja da se prilikom prikupljanja smeća koristi 

manji kamion, kako se ne bi oštetila cesta. 

 Predsjedavatelj navodi kako se već popravio dio ceste, ali da su radovi izvedeni loše i 

da je cesta opet oštećena. 

 Načelnik navodi kako bi se taj dio trebao odraditi bez problema jer se radi o redovnom 

održavanju i da se može urgirati da se to naravi. 

Vijećnik Mauricio Veronese navodi kako tamo prolaze i veći kamioni sa materijalima.  



 
 

 

 

Načelnik navodi kako je ŽUC postavio prometni znak za zabranu prometa za teške 

terete za cijelo naselje Nove Vasi. Navodi kako će provjeriti sa 6. majem mogućnost 

korištenja manjih kamiona.    

Franko Turina navodi kako bi se trebala također sanirati i rupa koja se nalazi između 

parkića i Primizie, koja je također nastala zbog prolaza kamiona za odvoz smeća.   

 

Nakon što je Predsjedavatelj konstatirao da nema daljnjih pitanja niti prijedloga, 

zaključuje 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla u 20:00 sati ! 

 

 

Zapisničar:             Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

Tea Rakar               Dr.sc. Igor Palčić 

 

                  

 


