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 KLASA: 023-01/17-10/05 

URBROJ: 2105/04-01-18-29 

U Brtonigli, dana 08. lipnja 2018. godine 

 

ZAPISNIK 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio 

održane dana 08. lipnja 2018. godine s početkom u 18:00 sati. 

 

 Sjednica se održava u službenim prostorijama Općine Brtonigla - Verteneglio. 

  

 Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Općinskog vijeća: Lorena Lubiana Belle', Franko 

Fernetić, Marija Buršić, Mauricio Veronese, Željko Ružić, Olga Sabadin, dr.sc. Igor Palčić, Ivana 

Sissot, Keti Visintin, Elena Barnaba'. 

 Opravdano odsutan: Ezio Barnaba'. 

 Od strane Općinske uprave nazočni: načelnik, Paolo Klarić, pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela, Marica Garić, komunalni redar, Ivan Štajerac, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu 

projekata za programe EU, Tea Rakar. 

 Osim navedenih, sjednici prisustvuju: Neš Sinožić, zamjenik načelnika, Franko Turina, 

Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Goran Vitasović, Predsjednik Mjesnog odbora Nova Vas. 

 Radi obrazlaganja Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Brtonigla - Verteneglio, u ime 

izrađivača Procjene, Metis d.d., sjednici prisustvuju Lidija Marohnić struč.spec.ing.sec. i Daniela 

Krajna dipl.ing.biol.-ecol.. 

 Sjednici se nisu odazvali predstavnici tiska.  

 

 Sjednicom predsjedava dr.sc. Igor Palčić, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Brtonigla - 

Verteneglio. 

 Zapisnik vodi Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za 

programe EU. 

 

 Predsjedavatelj otvara raspravu po pitanju dnevnog reda te predlaže da se 8. točka dnevnog 

reda, koja glasi „8. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Brtonigla - Verteneglio“ stavi pod 2. točkom dnevnog reda, kako bi predstavnice Metisa d.d. mogle 

napustiti sjednicu nakon izlaganja procjene. Također navodi kako se po prijedlogu načelnika predlaže 

da se Aktualni sat sa sadašnjeg rednog broja 2. stavi pod rednim brojem 13.. Predsjedavatelj navodi 

kako bi se po prihvaćanju navedenih prijedloga, redni broj svih ostalih točaka uskladio prema 

navedenim promjenama. 

 Nakon što je predsjedatelj utvrdio na nema primjedbi po pitanju dnevnog reda i da se vijećnici 

slažu sa predloženim točkama dnevnog reda i sa predloženim izmjenama dnevnog reda, daje prijedlog 

dnevnog reda na glasovanje, te se sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez 

«SUZDRŽANIH» glasova prihvaća sljedeći: 

 

DNEVNI RED 
 

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

2. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Brtonigla - 

Verteneglio 

3. Razmatranje prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Brtonigla – Verteneglio  

4. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Brtonigla – Verteneglio 

5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina  

6. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada u 

centru naselja Brtonigla – Verteneglio 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
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8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Općinu 

Brtonigla -Verteneglio u 2017. godini 

9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za 

nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla - Verteneglio 

10. Prijedlog Odluke o zamjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta  

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Marijani Jurica 

12. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla - Verteneglio za siječanj, 

veljaču, ožujak i travanj  2018. godine  

13. Aktualni sat  

14. Razno 

 

 

 AD.1.   

Predsjedavatelj otvara raspravu navodeći da je zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća 

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

poziva prisutne na davanje primjedbi.  

Vijećnik Željko Ružić navodi kako je u zapisniku, gdje je napisano o kanalicama na mjesnom 

groblju, piše da su kanalice razbijene „na crkvi“, dok bi pravilno trebalo stajati „na zidu mjesnog 

groblja“. 

Nakon što je predsjedatelj prihvatio navedenu primjedbu i utvrdio da nema daljnjih primjedbi, 

poziva vijećnike na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova 

«ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Zapisnik sa 8. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Brtonigla – Verteneglio, uz navedenu korekciju.  

 

AD.2. 

Predsjedavatelj daje riječ predstavnicama izrađivača Procjene, Metis d.d..  

Lidija Marohnić struč.spec.ing.sec. navodi kako su ona i kolegica iz Metisa d.d. izradile 

Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Brtonigla - Verteneglio te ukratko obrazlaže sadržaj iste 

procjene. Navodi na temelju kojih je zakonskih propisa i smjernica izrađena procjena, što je definirano 

procjenom, tko su članovi radnih skupina, što je obuhvaćeno procjenom, koje su analize napravljene, 

kako se dijeli procjena, koji su pokazatelji procjene, koji su rizici za Općinu Brtonigla - Verteneglio i 

njihov stupanj, koji su dodatni rizici, koje su procijenjene posljedice od velikih nesreća, koja je 

vjerojatnost pojavljivanja pojedinih nesreća, kako su rađeni scenariji najgoreg mogućeg slučaja od 

definiranih rizika, koji su rezultati za Općinu Brtonigla - Verteneglio dobiveni za svaku pojedinu 

kategoriju rizika, koji su sljedeći koraci u području zaštite, preventive i reagiranja. Ista navodi kako je 

zbirnom ocjenom za Općinu Brtonigla - Verteneglio dokazano da je prisutna visoka spremnost u 

području preventive. Također navodi kako je analiziran sustav civilne zaštite u području reagiranja, za 

svaki rizik posebno, kao i analiza snaga za svaki od rizika, te da je na kraju napravljeno vrednovanje 

svakog pojedinog područja, posebno navodeći koji su rizici tolerantni i prihvatljivi za svako pojedino 

:područje Općine. U zaključku, gđa. Marohnić navodi kako se nakon usvajanja procjene mora donositi 

plan djelovanja civilne zaštite, u roku od 6 mjeseci od usvajanja procjene.  

Predsjedavatelj otvara raspravu. 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 

Općinu Brtonigla - Verteneglio. 

 

Predstavnice Metisa d.d., Lidija Marohnić struč.spec.ing.sec. i Daniela Krajna dipl.ing.biol.-

ecol., napustile su sjednicu. 

 

AD.3. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, gosp. Paolu Klariću.  

Načelnik pozdravlja sve prisutne, navodi kako je novim Zakonom o poljoprivrednom 

zemljištu predviđeno da općine, nakon donošenja programa raspolaganju, raspolažu poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države a koje se nalazi na području jedinice lokalne samouprave. Načelnik 
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navodi kako se sukladno članku 29. Zakona raspisao poziv na javni uvid napravljenog prijedloga 

programa, a koji se mogao vršiti od 17. svibnja do 01. lipnja. Isti navodi kako nisu pristigli niti jedan 

prigovor niti primjedba, čime se zaključuje da nema primjedbi na predmetnom programu.  

Predsjedavatelj otvara raspravu te pohvaljuje cijelu općinsku upravu i načelnika što su uspjeli 

cijeli taj posao odraditi u tako kratkom roku, jer neki gradovi i općine možda neće to stići, zbog čega 

će se nadležnost prebaciti Istarskoj županiji, uslijed čega postane teže raspolagati zemljištem na 

teritoriju JLS-a. 

Načelnik navodi kako bi u slučaju ne donošenja programa, prema novom zakonu, Općina 

izgubila 65% prihoda od prodaje, zakupa i ostalih oblika raspolaganja, što su namjenski prihodi. 

Objašnjava da u slučaju ne donošenja programa na vrijeme, te bi prihode prihodovala Županija. 

Predsjedavatelj navodi kako bi i u tom slučaju Općina trebala svejedno brinuti o zakonskim 

obvezama kao što su npr. održavanje napuštenih zemljišta.  

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak kojim se utvrđuje da u tijeku javnog uvida u 

prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

za Općinu Brtonigla – Verteneglio nije podnesen ni jedan prigovor. 

 

AD.4. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, gosp. Paolu Klariću.  

Načelnik navodi kako su Zakonom određeni oblici raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

na našem području, da je predloženim programom određeno da sve poljoprivredne površine u 

vlasništvo Republike Hrvatske idu u dugoročni zakup, dok je 54 hektara osigurano za povrat, na 

temelju zaprimljenih zahtjeva. Isti također navodi da zbog kratkog roka za obradu i zbog loših 

podataka (neusklađenost zemljišnih knjiga, katastra, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, itd.), cjelokupna 

je površina predložena za zakup, mali dio je predviđen za povrat, dok je tek mala površina predviđena 

za ostale namjene, a prvenstveno za realizaciju infrastrukturnih cestovnih projekata (obilaznica, 

izgradnja ceste, zona za proširenje kod Radne zone Štrpe), a sve prema uvjetima iz zakona. Isti također 

navodi kako su se kontrolom katastarskih čestica iz programa, koja je učinjena danas, pronašao 

određeni broj katastarskih čestica za k.o. Brtonigla koje su u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu i da 

određene parcele nisu upisane u zemljišnoj knjizi, a koje bi se čestice trebale izostaviti iz predloženog 

programa, te navodi o kojim je parcelama riječ (sve k.o. Brtonigla):   

- privatne k.č.br.: 380/2, 592/19, 370, 326, 312/7, 288/3, 288/4, 2587, 2497/1, 2243/3; 

- suvlasništvo sa privatnim osobama: k.č.br. 1906/6, 1802, 1808/2; 

- k.č.br. koja nije upisana u zemljišnoj knjizi (ali u katastru da): 2293/33. 

Načelnik navodi kako je prijedlog da se sve navedene čestice izuzmu iz programa, a da se 

izuzimanjem spomenutih katastarskih čestica dolazi do manje promjene u ukupnoj površini 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Brtonigla - Verteneglio, kako 

slijedi: 

- krivo navedena površina: 1041.6942 ha,   

- nova površina: 1035.5988 ha. 

Također navodi kako se trebaju uskladiti navedene vrijednosti pod „T-2 Prikaz ukupnih površina po 

oblicima raspolaganja“, gdje se mijenjaju površine određene za zakup, kako slijedi: 

- krivo navedena površina: 493,7996 ha,   

- nova površina: 489,0036 ha. 

Također se tu usklađuje i obrazloženje: 

- krivo navedena površina: 124,3968 ha,   

- nova površina: 123,9912 ha. 

Nadalje, navodi kako u programu, nekoliko parcela, u koloni sa nazivom „napomena“, nisu imale 

navedenu vrijednost poljoprivrednog zemljišta „P2“ (vrijedno poljoprivredno zemljište) te se predlaže 

dodavanje takve oznake za sljedeće parcele: k.č.br. 1487/1, 1103 i 1063 sve k.o. Brtonigla i k.č.br. 

529/1, 1260 sve k.o. Nova Vas. Navodi kako se navedenom izmjenom ne mijenja ukupna površina, 

nego se time samo napominje da se radi o vrijednom poljoprivrednom zemljištu.  

 Načelnik još jednom navodi kako je do predloženih izmjena došlo zbog kratkog vremena na 

raspolaganju i zbog neusklađenosti dobivenih podataka. Navodi kako će se po potrebi i nakon 
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usvajanja programa i nakon dobivanja suglasnosti donositi izmjene i dopune programa, kako bi se isti 

uskladio sa stvarnim potrebama i zahtjevima poljoprivrednika i eventualnim drugim promjenama koje 

će se desiti zbog toga što nisu svi podaci dobiveni na vrijeme.  

 Predsjedavatelj dodaje kako će se program nadograđivati i prilagođavati stvarnom stanju na 

terenu. 

 Načelnik navodi kako je procedura za izmjene i dopune programa ista kao ona za donošenje, 

da program mora dobiti suglasnost Istarske županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede te da će se 

za izmjene i dopune morati isto tako zatražiti navedene suglasnosti.  

 Predsjedavatelj navodi kako se sada predlaže davanje zemljišta u zakup. 

 Načelnik potvrđuje kako su sve površine kojima se može raspolagati programom predložene 

za zakup i za povrat. Navodi kako se površinom koja je predviđena za povrat može raspolagati (davati 

u zakup), ali da se ne smiju dozvoliti dugogodišnji nasadi do rješavanja postupka. Navodi kako se 

eventualnim izmjenama i dopunama programa može predvidjeti i prodaja određenih parcela, da postoji 

ograničenje zbog toga što smo priobalno područje (izlaz na more): P1, odnosno visokovrijedno 

poljoprivredno zemljište i P2, vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište, smiju se prodavati 

isključivo do 0,2 hektara (parcele do 2000 metara). Navodi kako se ostalo poljoprivredno zemljište 

smije prodavati, do 1 hektara površine, ali da 90% programa čine P1 i P2 površine, za koje postoji 

navedeno ograničenje, a kojima se može raspolagati isključivo zakupom ako nadmaše navedenu 

površinu (25 godina, uz mogućnost produljenja). Načelnik navodi kako će se natječaji, prema opisu 

raspolaganja iz samog programa, moći raspisati tek po donošenju programa i po dobivanju svih 

navedenih suglasnosti nadležnih tijela. 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Brtonigla – Verteneglio, 

uz navedene izmjene i dopune. 

 

AD.5. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, gosp. Paolu Klariću.  

Načelnik navodi kako je temeljem čl. 10 Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Općinsko 

vijeće dužno propisati agrotehničke mjere, jer bi se propuštanjem tih mjera nanijela šteta 

poljoprivrednom zemljištu. Navodi kako je člankom 12. Zakona propisano da Općinsko vijeće 

propisuje mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (održavanje živica i međa, 

održavanje poljskih puteva, uređenje i održavanje kanala oborinske odvodnje, sprječavanje 

zasjenjivanja susjednih čestica te sadnju i održavanje vjetrobranskih pojaseva), da jedinice lokalne 

samouprave, do 31. ožujka svake godine, donose godišnje izvješće o tim mjerama nadležnom 

Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo. Isti navodi kako je 

Zakonom o poljoprivrednim zemljištem propisano za JLS-ove propisana obveza zapošljavanja 

poljoprivrednog redara, ovisno o ukupnoj površini, ali da je Općina Brtonigla ispod 5000 hektara te da 

je dopušteno imati komunalno-poljoprivrednog redara, a to je osoba koja ne treba imati završenu 

poljoprivrednu školu nego je dovoljno da ima IV. stupanj srednje škole – posao poljoprivrednog 

redara može obavljati i komunalni redar. Načelnik navodi kako je zakonom dopušteno i sklapanje 

ugovora sa susjednim JLS-ovima radi angažiranja jednog zajedničkog poljoprivrednog redara, da 

Općina ima manje od 5000 hektara zemljišta i da se može bez problema ubuduće zadužiti komunalni 

redar za poslove poljoprivrednog redara. 

Predsjedavatelj otvara raspravu. Navodi kako je to nešto što će biti obaveza Općine, da je 

dobro da se vodi račun o održavanju svega što nije u privatnom vlasništvu, da se ne može fizički 

odvojiti utjecaj obrasle parcele na kojoj se dešavaju erozije ili sl. na sve susjedne koje se obrađuju te u 

zaključku smatra da će biti puno koristi od predmetne odluke za zajednicu i za pojedince, ujedno 

navodeći kako će se troškovi za provedbu pokušati pokriti prihodima od zakupa poljoprivrednog 

zemljišta. 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje 

i održavanje poljoprivrednih rudina. 
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AD.6. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, gosp. Paolu Klariću.  

Načelnik navodi kako je intencija predložene odluke poticanje obnove fasada u centru naselja 

Brtonigla, da je predviđeno sufinanciranje Općine Brtonigla - Verteneglio i Turističke zajednice, sa 

maksimalnim iznosom od 20.000,00 kuna, od čega bi Općina osigurala 10.000,00 kuna. Također 

navodi da je Proračunom predviđen iznos od 50.000,00 kuna. Isti navodi koji su radovi koji bi se 

sufinancirali na temelju predložene odluke obnova uličnih fasada, da je odlukom propisan način 

podnošenja zahtjeva, kao i potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev. Također navodi da se 

radi o godišnjoj odluci, da je intencija da se program nastavi i ubuduće, da to bude „testna“ godina, na 

temelju koje će se kasnije moći proširiti i obuhvat područja. Navodi kako se u prilogu odluke nalazi 

također i prijedlog obuhvata zone, da su to za sada samo uži centar, glavni trg i glavna ulica naselja, s 

obzirom da bi moglo biti dosta zainteresiranih, ali također navodi kako bi se ubuduće moglo 

predvidjeti još sredstava i proširiti područje obuhvata. Također navodi koji su radovi za kojih će se 

priznavati troškovi, kako je navedeno u samom tekstu odluke i dodaje kako se odabir boja vrši u 

suglasnosti sa Općinom, uz uvjet da budu izabrane boje koje su tipične za ovo podneblje.   

Predsjedavatelj otvara raspravu. 

Vijećnica Keti Visintin pita da li Općina ima paletu boja.  

Načelnik navodi kako paleta boja nije sastavni dio odluke. 

Vijećnica Keti Visintin navodi kako se to mora napraviti, prije nego se počne bilo što drugo 

raditi po tom pitanju, jer ne može svatko raditi što hoće. Smatra kako sve boje koje su do sada 

korištene nemaju veze sa kontinuitetom, da je crkva Sv. Roka „torta“, a ne crkva, da ne zna tko je to 

birao, koju školu ta osoba ima, koje ukuse ima. Smatra da se treba sastaviti komisija stručnjaka iz te 

domene, koja bi trebala definirati paletu od 20 boja koje se mogu koristiti.  

Načelnik navodi kako se radi o godišnjoj odluci. 

Vijećnica Keti Visintin navodi da se o tome raspravlja već 18 godina. 

Načelnik navodi da je intencija bila da se konačno pokrene obnova fasada, čime bi se malo 

osvježio centar. 

Vijećnica Keti Visintin navodi kako se slaže sa navedenom intencijom, smatra kako Brtonigla 

zadnjih 10 godina ide sve na gore i da je potrebno da se napravi nešto, ali da se prije toga mora 

definirati što će se napraviti i da se moraju definirati boje – paleta boja iz koje građani mogu birati. 

Smatra kako tako rade veliki gradovi u kojima to funkcionira malo bolje. 

Načelnik navodi kako je odlukom definirana obveza da se prije farbanja boja odredi zajedno 

sa Općinom Brtonigla, da će odabir boje biti pod kontrolom Općine. Također navodi kako pri 

podnošenju zahtjeva se mora dati prikaz boje koja će se koristiti i da Općina može odbiti zahtjev uz 

obrazloženje da se ne radi o boji sa našeg podneblja ili uobičajena za ovo područje. Navodi kako se 

time htjela izbjeći potreba za dodatnim troškovima za općinu i za same korisnike tih iznosa. 

Vijećnica Keti Visintin smatra kako ne bi bio veliki trošak da se sastaje komisija radi odabira 

boja koje bi mogle pasati za svih, a to bi se rješenje primjenjivalo godinama. 

Vijećnica Ivana Sissot navodi kako se ona ne slaže sa prijedlogom o izradi palete boja, da je 

kuća njenog djeda, koja se nalazi iza trga, bila plave boje, a smatra da je teško da se takva boja odobri 

za Brtoniglu, a ako se paletom ograniči izbor boja, onda se kuća ne može farbati u izvornoj boji. 

 Predsjednik Mjesnog odbora Nova Vas mišljenja je da bi se trebala napraviti studija o 

izvornim bojama, kako su nekada bile farbane pojedine kuće, i omogućiti isključivo primjenu istih 

boja. 

Vijećnik Željko Ružić navodi kako je crkvica Sv. Roka bila žute boje. Također misli kako bi 

se trebala sastati komisija u kojemu će biti uključeni arhitekt i povjesničar. 

Vijećnica Keti Visintin navodi kako nije rečeno da se mora isključiti plava boja, ali da se mora 

odrediti tonalitet koji odgovara. 

Predsjedavatelj zaključuje kako bi prijedlog Općinskog vijeća bio da se sastavi 

povjerenstvo/komisija radi određivanja palete boja od 10-15 boja koje će biti prihvatljive. 

Vijećnica Keti Visintin navodi kako može biti to i 30 boja. 

Vijećnica Ivana Sissot smatra kako bi se trebao analizirati svaki pojedini slučaj, a ne da se 

donosi jedna ista paleta za sve kuće, da bi to opet bilo ograničavajuće, a također navodi kako je 30 

boja previše, da je to kao da se ostavi bez ograničenja. 
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Vijećnica Marija Buršić predlaže da se za ovu godinu sastavi komisija i da odredi boje, po 

zaprimanju zahtjeva, a za sljedeću godinu da se definira paleta boja, koja će biti sastavni dio odluke. 

Vijećnik Željko Ružić mišljenja je da se odluka treba dopuniti jer nije detaljno obrazložena, da 

piše „centar Brtonigle“, što smatra nedovoljnim. Nadalje, navodi kako treba dodati opis toga što se 

smatra centrom Brtonigle, odnosno navesti sve trgove i ulice (ili dijelovi ulica) koji su obuhvaćeni 

odlukom.  

Vijećnica Ivana Sissot navodi kako se u privitku nalazi izvadak iz Urbanističkog plana na 

kojemu je točno označen obuhvat.  

Vijećnik Željko Ružić također navodi kako je u prilogu odluke kopija plana, za koju smatra da 

ne prikaže adekvatno sadašnju situaciju na terenu – kod spomenika nije prikazan trg nego u opisu piše 

„voćnjak“, za lokaciju na kojoj se nalazi parkiralište naveden je opis „vrtovi“ i nije prikazan prilaz 

između Bunarske ulice i Ulice Marconi. U zaključku, navodi kako grafičkim prilogom nije prikazano 

sadašnje stanje u Brtonigli, da park nije prikazan na mapi, nego su parcele ostale kao što su nekada 

bile, što smatra da bi se trebalo ispraviti, jer bi se turisti mogli izgubiti.  

Načelnik navodi kako bi se te izmjene trebale provesti na katastru, što je i predviđeno 

Urbanističkim planom i što će se ubuduće i napraviti. 

Predsjedavatelj prihvaća prijedlog da se ubuduće katastarski prikazi usklade sa stvarnim 

stanjem.  

Načelnik također navodi kako ima i puno vlasništva za riješiti, da je katastarska čestica Glavne 

ulice uknjižena kao javno dobro, u vlasništvu RH, da se nedavno riješio Trg Sv. Zenona i da je glavna 

mjesna ulica sljedeći korak u tom smjeru. Nadalje, navodi kako je i Trg Mazzini predviđen 

Urbanističkim planom, u kojemu su površine označene prema korištenju i stvarnom stanju na terenu, 

dok su to izmjene koje se trebaju napraviti u katastru. Što se tiče obuhvata centra, navodi kako u 

prilogu odluke stoji skica na kojoj su crvenim linijama označene fasade za kojih se mogu podnijeti 

zahtjevi za sufinanciranje, a koja je sastavni dio odluke.  

Vijećnica Keti Visintin mišljenja je da bi se trebao odrediti prioritet, da kuće u lošijem stanju 

budu prioritetnije u odnosu na ostalim kućama, koje imaju fasadu koja „može proći“.  

Vijećnik Željko Ružić i dalje tvrdi da bi se trebala navesti imena trgova i ulica, da grafički 

prikaz nije dovoljan.  

Načelnik navodi kako su skicom obuhvaćene sve kuće koje mogu ostvariti takvo pravo, da su 

točno evidentirane fasade za kojih se može podnijeti zahtjev.  

Vijećnik Željko Ružić navodi kako prilikom podnošenja zahtjeva stranke će navesti adresu te 

smatra kako će se jedinom navođenjem ulica u tekstu odluke moći identificirati ako se radi o 

potencijalnom korisniku programa, što smatra da j puno jednostavnije nego da se gleda crvena crta. 

Načelnik navodi kako je na skici naveden broj katastarskih čestica, da se prilikom predaje 

zahtjeva mora priložiti i ZK izvadak sa katastarskom česticom te da će se putem skice moći odmah 

provjeriti ako je ta katastarska čestica obuhvaćena ili ne i u zaključku smatra da je to najbolje rješenje.  

Predsjedavatelj otvara raspravu po prijedlogu vijećnice Visintin da se za slučaj da se javi više 

interesenata, definira lista prioriteta sa kućama koje su u lošijem stanju. 

 Vijećnica Keti Visintin navodi kako je proračunom planirano 50.000,00 kuna, ali da u slučaju 

da se 15 interesenata, sredstva ne bi bila dostatna. 

 Načelnik navodi kako se može prijedlogom za rebalans proračuna predvidjeti i veći iznos 

sredstava za tu namjenu i udovoljiti svim zahtjevima.  

 Vijećnica Lorena Lubiana Belle' se slaže sa prijedlogom da se definiraju prioriteti i da se 

najprije udovolji zahtjevima onih koji uopće nemaju fasadu.  

 Vijećnica Olga Sabadin navodi kako bi se trebalo formirati povjerenstvo. 

 Načelnik navodi kako se može definirati koje bi fasade trebale biti prioritetne, ali da se ne 

može nekoga forsirati da napravi fasadu. Navodi da se određivanjem kuća koje imaju prioritet 

možemo „kočiti sami sebe“, smatra da bi se ove godine to trebalo pokrenuti kako je predloženo i sve 

primjedbe, kao i proširenje obuhvata, uzeti u obzir prilikom donošenja odluke za iduću godinu.  

 Vijećnica Keti Visintin također navodi kako bi se trebala odrediti boja „škura“, odnosno 

vanjske stolarije. 

 Načelnik navodi kako se ovom odlukom ne obuhvaća vanjska stolarija. 

 Vijećnica Keti Visintin navodi da bi se onda trebala napraviti posebna odluka za to jer smatra 

da škuri kao one „kod Bariće“ mogu biti umjetnost ali mogu biti i cirkus i da Brtonigli cirkus ne treba, 
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da bi se točno trebale definirati dozvoljene boje. Također navodi kako je jako ružno da su na glavnom 

trgu narančasti škuri na žutoj kući. 

 Načelnik navodi da će se taj prijedlog ukomponirati u Odluku o komunalnom redu, kojom se 

mogu regulirati takve stvari. 

 Predsjedavatelj zaključuje kako će se odluka donositi prema dostavljenom prijedlogu, sa 

predloženim područjem obuhvata, uz napomenu da je intencija da se formira povjerenstvo, koje će 

kasnije odrediti paletu boja i regulirati ostala pitanja za daljnje provođenje programa uređenja pročelja. 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja 

obnove pročelja zgrada u centru naselja Brtonigla – Verteneglio. 
 

AD.7. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - 

Verteneglio, gđi. Marici Garić.  

Pročelnica navodi kako je Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio u siječnju donijelo 

odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i o sprječavanju 

nepropisnog odbacivanja otpada, da je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano da se 

odluke o komunalnom redu moraju uskladiti sa odlukama o prikupljanju miješanog komunalnog 

otpada te da su s tim u svezi prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 

redu brisane odredbe koje se odnose na prikupljanje komunalnog otpada, a također su brisane i 

odredbe u dijelu odluke koje se odnosi na prekršajne mjere. Ista navodi kako je sve to sada propisano 

prethodno usvojenim odlukama. Također navodi kako je izmijenjen članak 33., vezano za puštanje i 

reproduciranje glazbe: pitanje radnog vremena će se regulirati posebnom odlukom o radnom vremenu, 

sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Ista navodi kako je postojala i do sada takva odluka ali 

da je u provedbi bila kontradiktorna sa Odukom o komunalnom redu i sa sadašnjim propisima te da bi 

se sada pripremala nova odluka o tome, u skladu sa zakonskim propisima.  

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 

redu. 

 

AD.8. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - 

Verteneglio, gđi. Marici Garić.  

Pročelnica navodi kako se predmetni zaključak temelji na odredbama Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom, da je Općina Brtonigla – Verteneglio krajem studenog donijela Plan 

gospodarenja otpadom i da su jedinice lokalne samouprave po istom zakonu dužne donijeti godišnje 

izvješće o provedbi PGO-a. Ista navodi kako je plan donijet na kraju kalendarske godine, da se 

zakonska obveza donošenja izvješća mora provesti, da je izvješće dosta kratko, da su pomoću 

trovačkog društva 6. maj prikupljeni podaci o količinama miješanog komunalnog otpada, da je 

detaljno navedeno koje su količine prikupljene, da su navedena evidentirana divlja odlagališta na 

području Općine i stanje koje je na njima te da je opisano ono što se poduzima za sprečavanje divljih 

deponija i općenito vezano za prikupljanje otpada. Također navodi kako će tek izvješće za 2018. 

godinu, sljedeće godine biti „pravo“ izvješće o PGO-u, sa svim stavkama koje su predviđene istim 

planom. Nadalje, navodi kako je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom potrebno dostaviti 

županiji, Ministarstvu zaštite okoliša i Agenciji za zaštitu okoliša.  

Predsjedavatelj zaključuje kako se radi o zakonskim obvezama i da je propisano donošenje 

takvog izvješća te otvara raspravu. 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom za Općinu Brtonigla -Verteneglio u 2017. godini. 
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AD.9. 

Predsjedavatelj daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - 

Verteneglio, gđi. Marici Garić.  

Pročelnica navodi kako je na prošloj sjednici Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio 

donijeta odluka o prodaji nekretnine označene kao k.č.br. 1944/269 k.o. Brtonigla, da je proveden 

natječaj za prodaju i da je odabran najpovoljniji ponuditelj za cijenu od 56.800,00 Eur i da se 

predloženom odukom predlaže prihvat najpovoljnije ponude i davanje ovlasti načelniku za sklapanje 

kupoprodajnog ugovora. 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju 

kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla - Verteneglio. 

 

AD.10. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, gosp. Paolu Klariću.  

Načelnik navodi da se radi o zamjeni dvije parcele koje su u vlasništvu Općine sa jednim 

dijelom parcele koja je u vlasništvu Župnog ureda, da se radi o bijelom parkiralištu iza župne kuće, 

blizu zgrade budućeg Centra istarskih okusa. Navodi kako je u prijašnjem mandatu vijeća to već bilo 

predloženo ali da zbog nekih administrativnih problema zamjena nije izvršena. Također navodi kako 

je zamjena predviđena u sklopu urbanističkog plana, za što je predložena nova parcelacija i da bi se to 

izvršilo odmah sada, za proširivanje višenamjenskog prostora ili parkinga za potrebe Centra istarskih 

okusa. Navodi da se radi o sljedećim nekretninama: 1/274 suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 494 

zgr. k.o. Brtonigla i 5/201 suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 493 zgr. k.o. Brtonigla zamijenili bi se 

sa nekretninom označenom kao 46/430 suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 939/1 k.o. Brtonigla, 

koja je u vlasništvu Župnog ureda. Nadalje, navodi da bi se po realizacije predložene zamjene, prostor 

mogao iskoristiti i urediti, proširiti i dobiti puno kvalitetniju površinu, a dio koji je neiskorišten 

prepustio bi se Župnom uredu.  

Predsjedavatelj otvara raspravu. 

Vijećnica Keti Visintin pita za dodatno pojašnjenje vezano za lokaciju.  

Načelnik navodi da je to tu iza, na granici između zemljišta župe i bijelog parkirališta, te 

dodaje kako bi se postojeći kameni zid premjestio za 1 metar, dok bi se mjesto gdje se inače parkirao 

traktor od općine ustupio župi. Navodi da bi se dobiveni prostor mogao koristiti za proširenje 

parkirališta ili za bilo koju drugu namjenu koja će tamo biti. 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o zamjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta. 

 

AD.11. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, gosp. Paolu Klariću.  

Načelnik navodi kako je gđa. Marijana Jurica, dana 26 ožujka 2018. godine podnijela zahtjev 

za izmjenu klauzule kupoprodajnog ugovora od 02. travnja 2009.godine, kojim je po poticajnoj 

stanogradnji kupila k.č.br. 32/4 zgr., 32/5 zgr., 32/6 i 633/3 sve k.o. Nova Vas.  Nadalje, objašnjava 

kako je tadašnjim ugovorom bila propisana zabrana davanja kupljenih nekretnina u najam ili iste 

iznajmljivati turistima, na rok od 10 godina od potpisivanja ugovora. Međutim, isti navodi kako je 

Općina 2013. godine donijela izmjene i dopune odluke i omogućila davanje u zakup ili iznajmljivanje 

turistima. Načelnik navodi kako prema tako izmijenjenim uvjetima, oni koji kupuju nekretninu u 

sklopu programa sada mogu davati u zakup ili iznajmljivati turistima, a predloženom bi se odlukom 

dala suglasnost gđi. Jurica za davanje nekretnina koje je kupila po poticajnoj stanogradnji u najam ili 

za iznajmljivanje turistima, što je dozvoljeno i kupcima koji su sa Općinom sklopili ugovor po istom 

programu nakon 2013. godine. Također informira kako njoj desetogodišnja klauzula o zabrani u 

sklopu ugovora ističe u travnju 2019. godine.   

Predsjedavatelj otvara raspravu. 

Vijećnica Keti Visintin smatra da bi se nekretnine trebale prodavati po poticajnim uvjetima 

samo kada se tako osiguraju uvjeti za stanovanje, a ne i za davanje u najam, jer u takvom slučaju se ne 

radi više o poticajnoj stanogradnji nego o običnoj kupoprodaji. Smatra kako se ne može za malo 
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novaca kupiti nešto od čega će se kasnije zarađivati putem iznajmljivanja ili daljnje prodaje. Navodi 

kako zna zbog čega i zbog koga se ta odredba programa promijenila te zaključuje kako smatra da to 

nije u redu, jer se radi o gubitku za Općinu i da to nije dobro raspolaganje nekretninama.    

Načelnik navodi kako se toj gospođi daje ta mogućnost na temelju donesenih izmjena i 

dopuna programa. 

Vijećnica Keti Visintin navodi kako razumije konkretan slučaj ali mišljenja je da bi se 

program poticajne stanogradnje trebao promijeniti jer to nije ono što su oni htjeli raditi kad se uvela 

poticajna stanogradnja, da to nije bio cilj, nego je intencija bila da se za malo novaca omogući 

mladima rješavanje stambenog pitanja.  

Načelnik navodi kako dobra strane uvedene izmjene, odnosno toga da se dopusti 

iznajmljivanje, je za slučaj kada netko kupi određenu parcelu, izgradi kuću na dva kata i da iznajmljuje 

donju stambenu jedinicu, a istovremeno gornjom stambenom jedinicom rješava vlastito stambeno 

pitanje. Smatra kako je to dobra stvar donesene odluke, kao i da to prati intenciju Općine da se razvija 

kao turistička destinacija, čijem cilju doprinosi i povećanje smještajnih jedinica. Također smatra kako 

na taj način korisnici programa mogu i pokriti dio troškova kredita, putem prihoda koji im dolaze iz 

iznajmljivanja.  

Vijećnica Lorena Lubiana Belle' navodi kako se u svakom slučaju ne bi trebala dozvoliti 

prodaja.  

Načelnik navodi kako zabrana prodaje je i dalje ograničena na 10 godina, da se to nije 

promijenilo.  

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o davanju suglasnosti Marijani Jurica. 

 

AD.12. 

Predsjedavatelj navodi kako iz dostavljenih izvještaja proizlazi da je u odnosu na stanju 

tijekom prošle godine evidentiran sličan broj prekršaja i kaznenih dijela, da je stanje stabilno i 

zahvaljujući komunalnom redaru koji drži sve pod kontrolom iako se ponekada dešavaju stvari koje 

čovjek ne može spriječiti. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda. 

Vijećnik Željko Ružić navodi kako je već u nekoliko navrata rekao kako smatra potrebnim da 

se vijeća upozna sa novim načelnikom Policijske uprave budući je prošlo već godinu dana od 

njegovog imenovanja a praksa je da se isti predstavi vijeću te dodaje kako su Švendu bili upoznali i da 

je suradnja s njime bila dobra. Isti navodi kako vijećnici imaju određena prava i dužnosti i smatra kako 

bi se to upoznavanje trebalo omogućiti. 

Načelnik navodi kako je načelnika pozvao ali da on želi poslati zamjenika, da smatra 

poželjnim da bude prisutan on osobno i da zato nije došao do sada, iako ga je pozvao u više navrata od 

kada je imenovan, na svakoj sjednici vijeća.  

Vijećnik Željko Ružić navodi kako je na svečanoj sjednici vijeća bio Žaja iz Buja i još neki iz 

Umaga, ali da smatra potrebnim da se načelnik pojavi i prezentira na sjednici vijeća.  

Vijećnica Elena Barnaba' navodi kako je prije 3 ili 4 godina bila rekla da je kod Svetog križa 

potrebno staviti ogledalo kako bi se na raskrižju moglo stati gdje je znak „stop“ jer je stanje kakvo je 

sada jako opasno. Također navodi kako bi se trebalo maknuti postojeće ogledalo koji se koristi pri 

izlasku iz ceste iz Radina, ili prilagoditi crte, koje su sada duple i koje smetaju onima koji skreću 

prema Radinima, da je dovoljan jedan izlaz.  

Načelnik navodi kako su oba dvije ceste pod nadležnošću Županijske uprave za ceste, ali da se 

ogledalo može premjestiti.  

Predsjedavatelj navodi kako se također može ŽUC-u uputiti dopis sa zahtjevima vijeća. 

Načelnik navodi kako se UPU-om planiralo drukčije rješenje po pitanju prometa u tom dijelu 

naselja, da je planiran rotor ili kružno raskrižje.  

Vijećnik Željko Ružić navodi kako je ono ogledalo postavio on osobno 1983. godine, zajedno 

sa ogledalom koji se nalazi na raskrižju prema Kršetama. 

 Predsjedavatelj zaključuje kako je prijedlog da se postavi jedno ogledalo na Svetom Križu, na 

križanju sa županijskom cestom, kako bi se povećala vidljivost iz smjera Buja, kako auti ne bi trebali 

previše izaći na cestu i da se uputi dopis ŽUC-u sa prijedlogom korekcije crta.  
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Vijećnica Olga Sabadin smatra kako bi bilo potrebno da u Karigadoru bude prisutna policija, 

pogotovo iz razloga što nakon otvaranja ceste neće biti postavljeni svi potrebni prometni znakovi i 

ležeći policajci, pa bi bilo dobro da se to drži pod kontrolom jer je jako opasno. Također navodi da bi 

se trebala postaviti signalizacija, pogotovo tamo gdje prolazi pješački, da je ta ravnina vrlo opasna i da 

bi trebalo sa Policijskom postajom dogovoriti da budu prisutni.  

Vijećnica Keti Visintin predlaže da se tamo postavi radar kao što je u Rijeci prije tunela, koji 

snima stalno.  

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 10 (deset) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Zaključak o prihvaćanju Informacija o stanju sigurnosti na 

području Općine Brtonigla - Verteneglio za siječanj, veljaču, ožujak i travanj  2018. godine. 

 

Vijećnica Ivana Sissot napušta sjednicu u 19:07 sati.  

 

AD.13. 

Aktualni sat 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, gosp. Paolu Klariću.  

Načelnik navodi koje su novosti od zadnje sjednice vijeća. Počinje izlaganje navodeći kako je  

od 14. svibnja do 14. lipnja u tijeku javna rasprava za UPU Brtonigla, da je javno izlaganje održano 

23. svibnja, da nije bio veliki odaziv ali da svi zainteresirani mogu do 14.06. i dalje dostaviti 

primjedbe i prijedloge. Poziva da se i kasnije, nakon sjednice, pogleda prijedlog plana za naselje 

Brtonigla. Nadalje, navodi kako je cesta D75 koja prolazi kroz naselje Karigador i dalje zatvorena do 

15. lipnja, da su izvođači osigurali da će od tada krenuti promet, da će se u ponedjeljak ili utorak 

postaviti zadnji sloj asfalta, pa vertikalna signalizacija i da će nakon toga ostati određeni radovi oko 

uređenja, koji neće ometati promet. Načelnik navodi kako je 18.04. od APPRRR-a dobivena odluka o 

prihvaćanju vezano za izradu strateškog plana razvoja u turizmu, za što je odobreno 119.000 kuna. 

Obaviještava kako je u suradnji sa poduzećem Urbanex krenula izrada koncepta za Centar istarskih 

okusa, koji će se sredinom srpnja ili početkom kolovoza prijaviti na natječaj Ministarstva turizma za 

dodjelu bespovratnih sredstava za dovršetak projekta te objašnjava kako će se konceptom definirati 

kako će se koristiti i kako će funkcionirati centar, kao polazna točka za cijelu turističku ponudu 

općine. Također navodi kako je 25. svibnja stupila na snagu GDPR uredba, da je Općina u postupku 

usklađivanja sa uredbom, da je za to sklopljen ugovor sa vanjskim stručnjakom (Odvjetničko društvo 

Aleksandar Puh iz Pule) za stručnu pomoć oko provedbe uredbe i usklađivanje poslovanja vezano za 

zaštitu podataka, da je cijena usluge 13.387,50 kn, da su već napravljeni određeni koraci u svrhu 

usklađenja sa GDPR-om: donesena je Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka, koja je 

zajedno sa izvješćem dostavljena Agenciji za zaštitu osobnih podataka; na web stranici je objavljena 

Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka; pripremljene su i potpisane Izjave djelatnika 

o povjerljivosti osobnih podataka; sastavljen je Registar podataka, u sklopu kojeg se vodi evidencija o 

svim osobnim podacima koji su obrađeni od strane Općine Brtonigla; sastavljen je Registar privola 

ispitanika, u sklopu kojeg se vodi evidencija svih zaprimljenih privola. Navodi kako će kasnije pozvati 

vijećnike da i oni potpišu određene privole za objavu na web stranici, za slanje poziva putem e-maila 

(ukoliko vijećnici to žele), za korištenje adresa i za podatke koji se koriste za isplatu naknada. Poziva 

Teu Rakar, koja je imenovana službenicom za zaštitu podataka, da objasni vijećnicima koje će biti 

promjene u radu vijeća. 

Tea Rakar navodi kako će se prilikom donošenja općih akata, točnije definirati koji se podaci 

traže od ispitanika, odnosno stranke koja bi mogla podnijeti zahtjev u sklopu tog akta – detaljnije će se 

definirati samim aktom što podnositelji zahtjeva trebaju dostaviti. Navodi kako je to glavna promjena 

koja se odnosi na poslovanje vijeća te dodaje kako se privolama koje će potpisati vijećnici pokriva 

korištenje imena i prezimena vijećnika tijekom vođenja sjednice, za sastavljanje zapisnika, za objavu 

podataka na službenoj web stranici Općine, da se bez privole ne bi smjela više ostaviti slika koja je 

objavljena, niti popis imena i prezimena. Nadalje, navodi kako se za sada zaključilo da su te izjave sve 

što treba u ovom trenutku ali da će možda trebati još nešto, da je općina još u postupku implementacije 

uredbe, da nije kristalno jasno što sve treba napraviti ali da će se u slučaju potrebe tražiti naknadno 

potpisivanje dodatnih privola. 
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Načelnik nastavlja sa aktualnim satom navodeći kako je 21. svibnja poslana prijava na javni 

poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno 

prikupljanje komunalnog otpada, da je zajedno sa 6. maj-em odrađena analiza o tome koje su potrebe 

za našu jedinicu lokalne samouprave po pitanju količine i litraže potrebnih kontejnera te detaljno 

navodi koje su količine tražene. Navodi kako je okvirni iznos troškova nabave spremnika, a koji se 

temelji na okvirnoj procjeni 6. maj-a 375.532,50 kuna, ali ujedno informira da će točan iznos biti 

poznat tek nakon provedbe zajedničkog postupka nabave od strane FZOEU-a te dodaje kako Općina 

Brtonigla sudjeluje sa sufinanciranjem u visini od 15%, što je oko 60.000 kuna, koje će se trebati 

osigurati rebalansom proračuna. Navodi kako je tijekom mjeseca svibnja odrađena akcija prikupljanja 

krupnog otpada „Clean up days“ u suradnji sa 6. maj-em, da je odaziv bio odličan, da je bolje da se 

otpad prikuplja na takvim akcijama nego po šumama. Navodi kako negativna vijest je da je od 

Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije dobiven je negativan odgovor vezano 

za projekt nabave mobilnog ultrazvučnog uređaja, ali da će se isti projekt ponovno prijaviti na 

županijske ili državne natječaje. Informira kako je od 27. do 28. travnja Odbor za zdravstvo, socijalnu 

skrb, školstvo i kulturu održalo preventivnu akciju za na temu zglobova i mišića, u sklopu koje su 

obavljeni pregledi i ultrazvuk te dodaje kako je odaziv bio i veći od očekivanog (sveukupno obavljeno 

59 ultrazvučnih pregleda koljena). Nadalje, navodi kako je 7. travnja u Fiorinima održana Fešta Ottava 

sa prigodnim manifestacijama, nakon nekoliko godina što se nije održavala takva fešta, iako u manjem 

izdanju. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po pitanju aktualnog sata načelnika. 

Vijećnik Željko Ružić navodi kako ima jedno pitanje za točku Razno, ali da će, budući da je 

sjednica pri kraju, sada postaviti pitanje. Navodi kako mu je žao što nije prisutan predsjednik vijeća, 

jer je većinom on odrađivao taj „cirkus“, vezano za sječu stabala na mjesnom groblju Brtonigla sa 

južne strane zida. Navodi kako je zatražio od upravnog odjela da mu se dostavi odgovori i da je 

odgovore i dobio, da je također dobio odgovore od arhitekta koji je projektirao groblje te da će nešto o 

tome pročitati. Zaključuje kako cilj nije ispunjen, da ne može jedna osoba, bez mišljenja socijalnog 

vijeća, odrediti kome će se davati drva. Također, navodi kako se prema izvještaju upravnog odjela, 

socijalno vijeće nije sastalo po pitanju ovoga predmeta, da se ne zna koja je količina drva bila, koliko 

je nekome dano i gdje su preostala drva. Nadalje, navodi kako u odgovoru upravnog odjela piše da se 

socijalno vijeće nije sastalo, da šumarija nije nadležna za ova drva jer je parcela općinska. Navodi da 

ako je netko trebalo drva, onda je trebao Općini uputiti zahtjev, koji se trebao protokolirati. Smatra 

kako se treba otkriti kome su dana drva, da je on uvijek postupio u skladu sa prisegom koja je dana 

općini i navodi kako su i danas na zidu 62 kanalice razbijene, nakon dva mjeseca i pol, što smatra 

neozbiljnim. Predlaže da netko istraži kome su dostavljena drva, da pretpostavlja da su u pitanju tri 

osobe: M.T., M.H. i S.O.. Navodi kako je po nekoj procjeni tamo bilo od 30 do 40 metara kubnih drva, 

da je M.T. dobio možda kubik drva i da nije potpisao da je dobio. Navodi kako to nije na nivou 

Općine, koja si ne smije dozvoliti da se dešavaju takve stvari. Čita izjavu arhitektice koja je 

projektirala proširenje groblja u Brtonigli, a povodom uklanjanja drvoreda hrastova uz južni zid 

groblja. U izjavi piše da navedeni drvored čini sastavni dio uređenja groblja u Brtonigli i da je isti 

obuhvaćen projektom za kojeg je izdana pravomoćna građevinska dozvola, na temelju kojeg je groblje 

i izvedeno. Arhitektica također je izjavila kako je groblje trebalo imati drvored čempresa, ali da je s 

obzirom na to da je u trenutku projektiranja već postojao kvalitetan drvored hrastova, da su se zadržala 

s vanjske strane postojeća, dragocjena stabla, koja su definirala južni rub groblja. Nadalje, čita kako je 

arhitektica ogorčena brutalnošću s kojom su ta velika stabla uklonjena i da predlaže da se vrši 

saniranje zatečenog stanja sadnjom drvoreda čempresa, koji će definirati i omeđiti južni rub groblja u 

Brtonigli. Nadalje, vijećnik Ružić navodi kako u upravni odjel nisu zaprimljeni niti jedan zahtjev ili 

prijava za prljava grobna mjesta i da se to ne može tako raditi, da je potrebno za takve stvari donositi 

odluke i zaključke te moli da vijeće shvati da je on sve to napravio u dobrobit Općine Brtonigla, a ne u 

njegovo. Navodi kako se sjeća kad se groblje napravilo, kad se sondirao i kada je arhitektica Rita 

Počekaj rekla da je šteta da ta drva ne bude u projektu, sa lijeve strane. Navodi kako je greška 

napravljena, ali da se to ne smije dogoditi, da se ne može miješati načelnik općine, koji ima izvršnu 

vlast, i predsjednik Općinskog vijeća koji predsjedava predstavničkim tijelom. U zaključku, njegov je 

prijedlog da se posade drva prema prijedlogu arhitektice i da se preispita kome su dodijeljena drva, uz 

specifikaciju o tome koliko je metara dodijeljeno svakom pojedincu; predlaže da Jedinstveni upravni 

odjel odluči da li će se za to zadužiti komunalni redar ili netko drugi, da se kod spomenutih osoba 
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preispita koliko im je dodijeljeno drva, da potpišu izjavu o tome što im je dodijeljeno i da se nakon 

toga istraži gdje je ostatak drva. Vijećnik Ružić navodi kako sve to nije napravio za svoj vlastiti 

interes, nego za interes Općine Brtonigla, jer je time napravljena velika šteta – nema više hladovine 

koja je prije dosezala do centralne staze groblja. Na kraju navodi kako je prema procjenama tamo bilo 

od 30 do 40 kubnih metara drva. U zaključku umoljava predsjedavajućeg da se sve to shvati kao 

zadnje, da je načelnik tak koji ima izvršiteljsku vlast, da odluke o svemu što se radi moraju biti 

objavljene na web stranci Općine. 

Predsjedavatelj rezimira izlaganje kako slijedi: zahtjev da se preispita gdje su otišla sva ta drva 

i prijedlog da se na groblju posadi drvored čempresa, na što vijećnik Željko Ružić dodaje da se također 

moraju pod hitno sanirati kanalice. 

Vijećnica Olga Sabadin navodi kako podržava sve što je vijećnik Željko rekao te dodaje kako 

također smatra da bi se takve odluke trebale donositi na vijeću. Također, u ulozi socijalnog radnika, 

člana socijalnog vijeća i vijećnika, smatra neprimjerenim da se koriste socijalni slučajevi, odnosno 

osobe sa imenom i prezimenom, za druge ciljeve, što joj jako smeta. Umoljava da ju se upozna kad se 

rade takve stvari, da je član socijalnog vijeća i smatra kako bi socijalno vijeće trebalo biti upoznato 

kad se koristi izraz da se „daje socijali“. Smatra sramotnim da se koriste imena na taj način i da bi se 

S.O. trebala davati mjesečna pomoć, a ne samo par metara drva, da ne shvaća zašto su M.T. dana drva, 

jer posjeduje šumu iz koje može sam sebi narezati drva i smatra da je sposoban to napraviti; za M.H. 

kaže kako su u obitelji jako bolesni i potrebni, ali smatra kako bi socijalno vijeće trebalo donositi 

odluku/prijedlog da se takvim ljudima daju drva. 

Predsjedavatelj navodi da se dopunjuje prijašnji zaključak opaskom da se takve greške ne 

smiju ponoviti, odnosno da svi takvi slučajevi moraju biti analizirani od strane socijalnog vijeća. 

Vijećnica Keti Visintin smatra kako bi se drugi put, kada se mora nešto rezat, trebala sastati 

komisija, koja će donositi odluku oko toga. Također, smatra da bi se prilikom rezanja jednog stabla, 

trebala posaditi barem pet nova stabla. 

Vijećnik Željko Ružić navodi kako udruga Bolletus i ove godine organizira humanitarnu 

akciju, da se ove godine neće dijeliti pomoći pojedincima, smatra da je bolje da se skupi novac za 

nabavu jedne sprave jer je dijeljene pomoći prekomplicirano radi provedbe plaćanja (netko nema 

račun, netko je blokiran, itd.) – skupljeni bi se novac prebacio socijalnom vijeću za daljnje 

raspoređivanje sredstava. Također navodi kako se točno mora definirati svrha humanitarne akcije i 

navesti što će se nabaviti, radi zadovoljavanja traženja Ureda državne uprave. 

Načelnik navodi kako Odbor za socijalu mora odlučiti prije nego se prijava šalje Uredu 

državne uprave što će se nabaviti sa prikupljenim novcem.  

 

Vijećnica Elena Barnaba' napušta sjednicu u 19:35 sati! 

 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 8 (osam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 

bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća Aktualni sat, zajedno sa zaključcima i nadopunama 

zaključaka koji su izloženi tijekom rasprave Aktualnog sata. 

 

AD.14. 

Razno 

  

 Predsjedavatelj navodi kako ima jednu nadopunu za točku Razno a vezano za Natječaj za 

financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla. 

Objašnjava kako je na ovogodišnji natječaj pristigla prijava Udruge Lepus, ali da dokumentacija 

zahtjeva nije bila potpuna, odnosno da nije bio priložen dokaz kako su utrošena sredstva iz prethodne 

godine. Navodi kako je vijeću podnesen izvještaj o tome kako su utrošena sredstva, uz zamolbu da se 

na temelju dostavljene dokumentacije omogući prihvaćanje njihove prijave na natječaj za 2018. 

godinu. Predsjedavatelj navodi kako se izvještaj, u odnosu na svrhu za koju je dodijeljen novac, 

razlikuje po tome što je dodijeljen iznos za dovršetak lovačke kuće utrošen za kupnju fazana, odnosno 

divljači, za što su dostavljeni dokazi. Otvara raspravu po pitanju prihvaćanja navedene zamolbe i 

donošenja odluke kojom bi se odobrio zahtjev za 2018. godinu kojim je tražena dodjela 15.000 kuna 

za dovršetak lovačke kuće. 
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 Vijećnik Željko Ružić navodi kako dodijeljenih 8.000 kuna nije korišteno za ono što se tražilo 

jer je taj dio riješen sa novcima koji su dobiveni putem kredita Istarske županije, putem kojih su se 

podmirili računi za vanjsku stolariju, dok su se sa dodijeljenim sredstvima Općine kupili fazani, 

budući da kad je trebalo nabaviti stolariju novci od Općine nisu još bili stigli, a zahvaljujući novcima 

koji su tada bili na raspolaganju dobiven je popust od 30%. Nadalje, vijećnik Ružić navodi kako se 

glavna namjena oba navedenih troškova podudara, a to je lovni turizam te također navodi kako se 

takve stvari ne bi više smjele događati te umoljava vijeće da se prihvati molba.  

  Vijećnik Željko Ružić navodi kako će se ubuduće nabavljati pastiri zbog brojnih šteta u 

poljima zbog divljih svinja. Obaviještava kako će se uskoro objaviti novi Zakon o lovstvu, prema 

kojemu će procjenu lovno-gospodarske osnove obavljati jedinice lokalne samouprave – općinska će 

vijeća odlučivati o bonitetima, a ne više županije ili Ministarstvo poljoprivrede za razdoblje od 10 

godina, kao što je bilo do sada. Također navodi kako prema novom zakonu, a vezano za prometne 

nesreće, neće se obuhvaćati osiguranjem štete koje su nastale unutar 300 metara od naselja, dok će 

općina također imati neke ingerencije po pitanju odstrela divljači. 

 Načelnik smatra kako je to dobro, jer vijeće može brže reagirati po pitanju kvota za odstrel, a  

štete zbog divljih svinja na našem području su ogromne. 

 Vijećnica Marija Buršić navodi kako je na prethodnim vijećima bilo predloženo takvo 

rješenje, po pitanju ingerencije za odstrel. 

 Vijećnik Željko Ružić navodi kako će neke stvari sigurno biti bolje jer oni sada nisu ovlašteni 

preuzeti stradalu divljač koja se nalazi na cesti, jer cesta nije lovište. 

 Načelnik navodi kako su takve životinje na teret proračuna Općine, budući da ista plaća 

veterinare koji ih dolaze pokupiti. 

 Vijećnik Željko Ružić navodi kako imaju tek 32 markica, uz nekoliko nadopuna, a da se vrši 

preko 200 odstrela na godinu. Također navodi kako postoji još puno problema oko toga. 

 

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

Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 8 (osam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i 

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluka o prihvatu prenamjene korištenja financijskih 

sredstava za projekt „Dovršetak lovačke kuće“ i o izravnom financiranju. 

 

 Vijećnik Mauricio Veronese pita koja je situacija vezano za prozore na staroj školi u Novoj 

Vasi, da li što poduzeto po tom pitanju. 

 Načelnik navodi kako je najavljen natječaj LAG-a za podmjeru 7.4.1., ali da će financijska 

sredstva na tom natječaju biti vrlo limitirana, da bi se putem prijave projekt trebao provesti kraju i da 

se narednih pet godina ne smije promijeniti namjena u sklopu ulaganja za kojeg su dobivena sredstva. 

Navodi kako bi se na školi mogli odraditi škuri, ali da se ne može tražiti sufinanciranje iz navedenog 

natječaja, jer se ne može podnijeti zahtjev samo za dio projekta, a novaca nema dovoljno za realizaciju 

cijelog projekta. Navodi kako postoje procjene – od 150.000 do 300.000 kuna – ovisno o tome da li se 

nabavljaju samo prozori ili prozori sa škurima te ovisno o bojama škura (bijeli su najjeftiniji, smeđi su 

skuplji). Navodi kako se razmatrala mogućnost da se u prvoj fazi nabave samo škuri i da se prozori 

postave tek po završetku svih radova unutar zgrade. Nadalje, načelnik navodi kako u zgradi nema 

nikakvih instalacija i da treba sve to odraditi da bi se ona stavila u funkciju.  

 Vijećnica Marija Buršić pita da li bi se škuri mogli postaviti do 10. kolovoza. 

 Načelnik navodi da ne, da je vrlo teško da se oni stignu isporučiti do 10. kolovoza, jer su svi 

ponuditelji naveli rok dostave od tri mjeseca. 

  

 Vijećnik Željko Ružić osvrće se na problem prometa u Brtonigli subotom i nedjeljom ujutro te 

predlaže da se zamoli Grad Novigrad, Grad Umag ili Grad Buje da njihov prometni redar dođe u 

Brtoniglu na sat vremena, bez potrebe da kazni, nego samo da ljudi vide da je prometni redar prisutan, 

i da isti naredi ljudima da parkiraju automobila na parkirališta, jer smatra kako bi bilo kakvo drukčije 

rješenje bilo neefikasno.  

 Načelnik navodi kako je zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o jedinicama lokalne 

samouprave uvedena mogućnost da JLS imaju zajedničke službe, ali da treba postojati obostrana volja, 

smatra da bi posudba prometnog redara mogla biti neslužbenog karaktera ii da se treba sve 

formalizirati da se može bilo što poduzeti po tom pitanju. Nadalje, navodi kako je policija svako jutro 
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u Brtonigli, zbog serije krađa koje su se desile u obližnjim naseljima, i da radi toga obilaze naselje kad 

se otvara banka. Također navodi kako ne zna da li su baš učinkoviti po pitanju prometa, da ne prate taj 

drugi dio i navodi kako će tražiti od načelnika policije da se angažiraju oko prometa i oko kažnjavanja 

nepropisnih ponašanja u prometu.  

 

 Vijećnica Marija Buršić predlaže da se definira plan za nabavu i postavljanje škura za školu u 

Novoj Vasi. 

 Načelnik navodi kako nabavna cijena škura iznosi 180.000 kuna sa PDV-om, da se do 10. 

kolovoza to neće stići odraditi ali da će se odraditi tijekom godine, u skladu sa financijskim 

mogućnostima.   

    Vijećnica Lorena Lubiana Belle' navodi kako bi se trebao riješiti barem vanjski dio, da se 

svake godine organizira fešta ispred zgrade i da svake godine Općina „dobiva po glavi“ radi toga.  

 Načelnik navodi kako se mora gledati koje su financijske mogućnosti, da je vrlo zahtjevan 

posao u financijskom smislu izrada urbanističkih planova, a sada je u tijeku izrada UPU-a Brtonigla, 

UPU-a Fiorini i UPU-a Kovri.  

 Vijećnica Marija Buršić inzistira da je jako važan i problem škura u Novoj Vasi, da se puno 

godina radilo na tome da se riješi pitanje vlasništva i da se sada mora napraviti nešto da bi se spriječilo 

daljnje propadanje zgrade, da je krov napravljen i da se još moraju zatvoriti otvori – prozori i vrata.  

 Načelnik navodi kako treba vidjeti i kako će se dalje raspolagati zgradom, da se bio napravio 

projekt za hostel ali da se poslije ispostavilo da se za hostel ne može dobiti nikakvo sufinanciranje 

europskih fondova te da je nova intencija, koja je proizašla iz razgovora sa mjesnim odborom i 

Zajednicom Talijana, da se u dio zgrade uredi društveni dom i u ostalom djelu da se urede prostorije 

za iznajmljivanje i poslovni prostori.   

 

 Vijećnica Marija Buršić navodi kako ima problema kod sabirnog mjesta kanalizacije u Novoj 

vasi, gdje se nalazi i depurator, da je upoznata time da postoji projekt kojim će se to sve riješiti, ali 

umoljava da se do tada provjere membrane na depuratoru i da se provodi nekakvo čišćenje i 

pražnjenje. 

 Vijećnica Lorena Lubiana Belle' navodi kako se prirodna jama koja se tamo nalazi zaštopala. 

 Vijećnica Marija Buršić tvrdi da zbog nastale situacije ima jako puno insekata. 

 Načelnik navodi kako je komunalno poduzeće 6. maj nadležno za kanalizacijski sustav. 

 Predsjedavajući predlaže da se uputi službeni dopis.  

 Načelnik navodi kako će se tražiti rješenje problema, kako bi sustav bio u funkciji sve do 

spajanje na sustav Novigrad.  

 

 Vijećnica Lorena Lubiana Belle' predlaže da se uputi dopis vezano za ulaz u Novu Vas sa 

državne ceste Ponte Porton – Novigrad i da se traži da se tamo posadi nešto jer je ulaz u naselje 

stvarno ružan. Također navodi da bi se trebalo tražiti da se postavi javna rasvjeta, pa makar solarna. 

Navodi da zna kako nije općina nadležna, ali predlaže da se uputi dopis Hrvatskim cestama. 

 Komunalni redar, Ivan Štajerac, navodi da je po pitanju rasvjete poslan dopis Hrvatskim 

cestama još dok je radio u Istarskim cestama, ali da ovisi o njima kada će to odobriti.  

  Vijećnica Lorena Lubiana Belle' predlaže da se svaki mjesec pošalje jedan dopis, kako bi se 

brže riješio problem.  

 Načelnik navodi kako će se HC poslati zahtjev Općine.   

 

 Vijećnica Olga Sabadin navodi kako je škola u škola u Karigadoru postala vrlo opasna 

građevina, da je tijekom nevremena prošle godine jako uništena zgrada škole, zajedno sa okolnim 

stablima, da je došlo do urušavanja jednog dijela krova na glavnoj zgradi škole, da je palo jedno 

stablo, da je ograda uništena i urušena, da su crijepovi na krovu porazbacani. Kako je zgrada u 

vlasništvu Škole Rivarela Novigrad, predlaže da se s njima urgira i da se pod hitno zatvori prilaz školi. 

Navodi kako je Općina puno ulagala u školu, da su popravljani prozori i krovovi, da su na vanjskom 

djelu postavljene ljuljačke ali da je igranje djece ispred škole postalo opasno. Predlaže da se dopisom 

traži urgentno saniranje i zatvaranje prilaza toj zgradi zbog djece koja se tamo igra i zbog narušavanja 

izgleda naselja.  
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Načelnik navodi kako je ovaj tjedan kontaktirao ravnateljicu, da je predložio da se zatvori 

prilaz zgradi i da mu je obećano da će se to napraviti, da je problem oko sanacije zgrade to što nemaju 

izvođača koji će to napraviti, ali da je dogovor da se to zatvori. 

 

Vijećnica Olga Sabadin navodi da je kao posljedica lanjskih nevremena pineta puna granja 

koje su opasne - pita da li će se očistiti općinska pineta, jer su grane pogrbljene, dodajući kako treba 

poduzeti nešto po tom pitanju. Također navodi kako je komunalni redar prisutan u Karigadoru, ali da 

se često dešava da slovenci bacaju granje pored ceste, a Općina pokupi, da svi znaju tko je to tamo 

odložio, i smatra kako bi trebalo krenuti sa kažnjavanjem. Navodi kako bacaju svoje granje kod 

susjeda. Također navodi kako je ono prema Punti ruglo smeća i da to treba pokupiti. 

Što se tiče pinete, načelnik navodi da je zatražena ponuda za sanaciju, da je cijena bila oko 

50.000 kuna za skidanje opasnih grana, da izvođač Ceste Pula d.o.o. koji je radio na cesti, viškom 

zemlje koje je ostalo će poravnati taj dio terena i pineta bi se uredila kao parkić. Također informira 

kako je od ovoga tjedna Ivanu promijenjeno radno vrijeme, da se radi o probnom radnom vremenu, 

koje će se provesti tijekom ljetnih mjeseci – subotom će biti na terenu 4 sata, a srijedom će mu radno 

vrijeme biti od 10 do 18 sati, kako bi bio prisutan i u popodnevnim satima, u svrhu sprječavanja  da se 

radi popodne i da se kazne prekršaji.  

 

Vijećnica Olga Sabadin pita da li će se u sklopu prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša 

biti naručeni i kontejneri za zeleni otpad. 

Tea Rakar objašnjava kako se kroz dodijeljeno sufinanciranje mogu nabaviti isključivo 

spremnici za kućanstva.  

Načelnik navodi kako je objavljen novi cjenik odvoza smeća. 

Predsjedavatelj dodaje kako će se do uvođenja sustava čipiranja obračunavati odvoz za 4 puta 

mjesečno.   

Načelnik navodi kako će 6. maj u prelaznom razdoblju navesti eventualne opomene na 

kontejnerima ako nalaze vrstu otpada koja bi se trebala drukčije odlagati, ali da će se poslije toga 

prekršitelji kažnjavati.  

 

Vijećnica Olga Sabadin navodi da je Općina bila kupila klupu koja je postavljena na zelenoj 

površini ispod Mikoli i da su je sada izvođači ceste uništili. 

Načelnik navodi kako je za to kriv izvođač za javnu rasvjetu te da će se zatražiti da se ista 

vrati u prvobitno stanje.  

 

Vijećnica Olga Sabadin također predlaže da se na plaži ponovno stavi kabina za presvlačenje   

ispod Mikolija, na zelenoj površini ispod Agencije Fe-Mi, jer je to dio plaže gdje se najveći broj ljudi 

kupa u Karigadoru.   

Vijećnica Olga Sabadin navodi kako se nada da marinu neće dobiti.  

 

 Ivan Štajerac navodi kako je vezano za stabla u parku razgovarao sa gospodinom iz Pavića 

koji se bavi obrezivanjem stabala i da će u ponedjeljak dati svoju okvirnu ponudu za to, u nadi da bude 

povoljnija od ranije ponude. Što se tiče škole, navodi kako je škola obaviještena, da je domar bio u 

više navrata zatvoriti ulaz ali da je njihova žica razbijena te da se radi na tome da se uklone svi 

navedeni nedostaci – kontaktirali su prošli tjedan, ubrzo bi trebali to riješiti. 

 

 Vijećnik Franko Fernetić pita koje je stanje sa šljunkom za Lukone, da su polja okolo riješena 

a naselje ne. Također navodi kako je problem što su na cesti postavljeni paleti i napravljene rube, da bi 

se oni trebali maknuti. Također navodi kako je naselje Lukoni zaokruženo poljima na kojima se nalazi 

suha trava, da on posjeduje kontejner od 5 kubika za vodu te pita kako bi on mogao, u slučaju požara, 

uzimati veliku količinu vode u kratkom roku, pita kome bi se trebao obratiti za takvo pitanje. Jer, kako 

navodi, u slučaju požara ne bi bilo vremena da se čekaju vatrogasci iz Umaga, da bi to bila velika 

opasnost za njegove štale i za goveda.  

 Načelnik navodi kako misli da hidrant mogu koristiti samo vatrogasci. 
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 Navodi kako će se onda obratiti vatrogascima da ih pita da li bi mogao imati pristup hidrantu u 

slučaju požara, jer se boji da bi bez njegove intervencije u slučaju požara sve izgorilo prije dolaska 

vatrogasaca.    

 Vijećnik Franko Fernetich ponavlja da bi se trebali provjeriti paleti koji su postavljeni na cesti. 

 Načelnik navodi kako Općina ima godišnji ugovor za održavanje nerazvrstanih cesta, na što 

Ivan Štajerac dodaje kako je Dario Šaule već upoznat sa problematikom i da će se to uskoro riješiti.  

 Vijećnik Fernetić navodi da se trebaju riješiti paleti, koji su postavljeni 3 metra izvan granice, 

što je jako ružno i problematično za prolaz. Navodi kako je parcela privatna, ali da je cesta javna, jer je 

oduvijek postojala. Radi se o nerazvrstanoj cesti Lukoni  - Radini. 

 Načelnik navodi da to može jedino geodet točno utvrditi.  

 Predsjedavatelj zaključuje kako je prijedlog da se pozove geodet radi postavljanja piketa i da 

se zaduži komunalni redar za rješavanje predmeta, odnosno za rješavanje uzurpiranog dijela ceste.    

  

 Vijećnik Željko Ružić navodi kako bi htio da se otvori voda kod špine koja se nalazi u ulici 

Sv. Križa (ispred kuće načelnika), kako bi se omogućilo biciklistima da si uzmu malo vode kada 

prolaze onuda, budući da je špina obnovljena i već druge godine za redom nema vode. Navodi da 

troškovi neće biti veliki, jer se špina aktivira na pritisak.  

 Načelnik navodi kako je problem u tome što je cijev za špinu odsječena, da se prije ta cijev 

spajala na glavni vodovod, ali da nije više tako, jer nema brojila. 

 Vijećnik Željko Ružić pita da li se može to riješiti i aktivirati špinu. 

 Načelnik navodi da se to može riješiti ali da treba prekopati javnu površinu.  

 Vijećnik Željko Ružić navodi da ako se ne može ponovno staviti u funkciju, onda neka se 

makne špina.  

 Vijećnik Željko Ružić navodi kako je špina koja se nalazi na prednjem dijelu groblja 

postavljena za pranje ruku, ali da je sada sveukupno čak 4 špina na groblju i da se ova mora eliminirati 

jer služi samo kamperima. Predlaže da se ta špina makne ili da se stavi špina sa aktivacijom na 

pritisak.  

 Po pitanju špina u ulici Sv. Križa načelnik navodi kako je bolje da se aktivira voda nego da se 

špina eliminira. 

 Predsjedavatelj zaključuje kako će se razmatrati što je sve potrebno napraviti za ponovnu 

aktivaciju špine.  

 

 Vijećnica Lorena Lubiana Belle' pita da li se riješio problem vode na groblju Nova Vas – 

Srbani, jer je špina zatvorena. 

 Načelnik navodi kako je špina zatvorena zbog velikih gubitaka vode, da se u prošlom mjesecu 

potrošilo 398 kubika vode, da su špine na groblju zatvorene. 

 Vijećnik Željko Ružić navodi kako je brojilo za groblje u Srbanima, da su radovi rađeni bez 

projekta i jako loše, da su cijevi postavljene na preplitkoj razini i da je normalno da sada ima gubitaka.  

 Ivan Štajerac navodi kako je Patrik bio tamo jer je bila pukla spojnica na vanjskom spoju 

špine, da je to premostio i složio, da dva dana nije puštala voda, ali da je nakon toga pukla cijev na 

potezu od brojila do špine na groblju te da se mora čekati da Vodovod nađe gdje je kvar i da se to 

popravi. 

 Vijećnica Marija Buršić predlaže da se uputi prigovor na račun za potrošnju vode.  

 Načelnik navodi kako ne postoji osnova za prigovor, jer ingerencija Vodovoda prestaje kod 

šahta u Serbanima, da je Općina dužna to sanirati i da se od njih može samo tražiti da nam pomognu 

ustanoviti gdje se nalazi kvar.  

 

 Zamjenik načelnika, Neš Sinožić navodi kako se u Marinčićima kopa za postavljanje struje, da 

se pripremilo postolje za postavljanje rasvjetnog stupa te navodi kako bi se to trebalo pomaknuti ili 

metar nadesno ili 5 metara naprijed jer ako se to ostavi tamo, neće moći više prolaziti traktori i 

kombajni. Objašnjava kako se radi o bijeloj cesti koja iz Marinčića ide prema Turinima. 

 Komunalni redar navodi kako je preko puta ceste postavljen hidrant te Neš Sinožić dodaje 

kako je cesta jako uska. 

 Zamjenik načelnika također pita da li će se asfaltirati cesta u Srbanima, jer su završili sa 

postavljanjem struje i vode. 



 
 

17 

 

 Komunalni redar navodi da radovi oko struje i vode nisu u potpunosti završeni, jer se mora 

napraviti još nekoliko priključaka, a sada su u tijeku pregovori sa HEP-om oko asfaltiranja. Navodi 

kako bi se cesta trebala asfaltirati i vratiti u prvobitno stanje tijekom idućeg tjedna, da su Istarske ceste 

bile na terenu na uviđaj.  

 Načelnik navodi da će se također sanirati i neki prekopi koji se trebaju riješiti po naselju 

Bronigla. 

 Vijećnica Marija Buršić predlaže da se sanira dio nerazvrstane ceste Nova vas – Špinutija, po 

ranijem prijedlogu, na dužini od otprilike 50 metara.  

 

Nakon što je Predsjedavatelj konstatirao da nema daljnjih pitanja niti prijedloga, zaključuje 9. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla u 20:28 sati ! 

 

 

Zapisničar:             Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

Tea Rakar               dr.sc. Igor Palčić  


