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KLASA: 023-01/17-10/05 

URBROJ: 2105/04-01-18-38 

U Brtonigli, dana 09. listopada 2018. godine 

 

ZAPISNIK 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio 

održane dana 09. listopada 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, Ivana Sissot, Željko Ružić, Ezio Barnaba', Keti Visintin. 

 Opravdano odsutni: Elena Barnaba', dr.sc. Igor Palčić, Olga Sabadin. 

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

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

projekata za programe EU, Tea Rakar. 

 Osim navedenih, sjednici prisustvuju: Sandra Urbanek, ravnateljica Dječjeg vrtića Kalimero – 

Scuola dell'infanzia Calimero, Nenad Novković dipl.ing.arh. za NOVI URBANIZAM d.o.o. Pula,  

Goran Vitasović, predsjednik Mjesnog odbora Nova Vas, Franko Turina, predsjednik Mjesnog odbora 

Brtonigla, Goran Medica, predsjednik Mjesnog odbora Radini. 

 Sjednici se nisu odazvali predstavnici tiska.  

 

 Sjednicom predsjedava Ezio Barnaba', predsjednik 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. 

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

vijećnici slažu sa predloženim točkama dnevnog reda, daje prijedlog dnevnog reda na glasovanje, te se 

sa 8 (osam) glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća sljedeći: 

 

DNEVNI RED 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 10. i 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio 

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća predškolske ustanove Dječji 

vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” Brtonigla-Verteneglio za 

pedagošku 2017/2018. godinu 

3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja 

naselja Brtonigla (UPU 1) 

4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja 

naselja Kovri 

5. Prijedlog Odluke o priznavanju izvršenih ulaganja u nekretninu na k.č.br. 312/4 zgr. 

k.o. Brtonigla i raspisivanju natječaja za neotkupljene dijelove nekretnine 

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

Brtonigla-Verteneglio 

7. Aktualni sat 

 

 

Ad.1. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda. 

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 Zapisnike sa 10. i 11. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Brtonigla-Verteneglio. 
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Ad.2. 

Predsjedavatelj, Ezio Barnaba', daje riječ Ravnateljici Dječjeg vrtića “Kalimero” – Scuola 

dell’infanzia “Calimero”, Sandri Urbanek. 

Sandra Urbanek prisutnima izlaže sadržaj Godišnjeg izvješća predškolske ustanove Dječji 

vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” Brtonigla-Verteneglio za pedagošku 2017/2018. 

godinu te tako ukratko rezimira sljedeće točke izvješća: ustrojstvo rada; materijalni uvjeti rada; rad na 

njezi, skrbi za tjelesni rast djece i brizi za njihovo zdravlje; odgojno-obrazovni rad; suradnja s 

roditeljima; suradnja s društvenim čimbenicima; stručno usavršavanje odgojnih djelatnika; izvješće o 

radu stručnog suradnika – psihologa; izvješće o radu ravnatelja; izvješće o radu programa ranog učenja 

engleskog jezika. Ravnateljica ističe kako je vrtić u pedagoškoj 2017/2018. godini polazilo 61 dijete te 

navodi u kojim su skupinama djeca raspoređena, dodaje da je otvorena još jedna jaslička skupina, 

kako bi se omogućio upis sve djece za koju je podnesen zahtjev. Također navodi kako je za program 

pred škole u listopadu raspisan poziv za vanjsku djecu, odnosno za djecu koja nisu upisana u vrtić, te 

izvješćuje kako nije bilo odaziva, budući su sva djeca već bila upisana u vrtić. Nadalje, navodi kako se 

u vrtiću održavao program ranog učenja engleskog jezika (27 djece pohađalo program), navodi koji su 

sve radovi izvršeni unutar zgrade vrtića (popis investicija po skupinama), da su u ustanovi provedena 2 

natječaja za nova radna mjesta, navodi koji su sve djelatnici zaposleni i na koliko sati, navodi koji su 

materijalni uvjeti rada. 

 

U 18:11 sati sjednici se pridružuje vijećnica Elena Barnaba'.  

 

Sandra Urbanek navodi koje su investicije napravljene također i na vanjskom prostoru vrtića 

te koja je oprema nabavljena. Također navodi kako je predmetno izvješće prihvaćeno od strane 

Upravnog vijeća vrtića. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda.    

Vijećnica Keti Visintin  pita zašto se ove godine ne može provesti program engleskog jezika 

kao lani.  

Ravnateljica Sandra Urbanek objašnjava kako je ove godine zakonom strogo zabranjeno da se 

satovi engleskog jezika provode u jutarnjim satima, dok traju aktivnosti odgojitelja. Navodi kako 

postoji mogućnost organiziranja satova engleskog jezika u popodnevnim satima, da su napravljene 

ankete u svrhu utvrđivanja zainteresiranosti po tom pitanju (za popodnevne radionice).  

Vijećnica Keti Visintin pita kada je objavljen zakon. 

Ravnateljica Sandra Urbanek navodi kako je zakon objavljen prije više od godinu dana, da se 

već u protekloj godini to nije smjelo imati u jutarnjim satima te navodi da se ta zabrana odnosi 

isključivo na engleski jezik. 

Vijećnica Keti Visintin pita da li se mogu održavati sportski satovi iako iste ne održava 

odgojitelj. navodi primjer umaškog vrtića. 

Ravnateljica Sandra Urbanek navodi da Umag ima verificirani sportski program, dok 

Brtonigla to nema. Objašnjava kako oni imaju trenera koji je verificirao program koji se može 

implementirati u program predškolske ustanove. Navodi kako i Brtonigla može verificirati program, 

ali da je potrebno imati odgojitelja koji je završio engleski jezik, da je jedina alternativa angažiranje 

vanjske udruge, ali za nastavu tijekom popodnevnih sati. Također navodi kako je u vrtiću  

zainteresiranih odgojitelja koji bi to htjeli položiti.  

Vijećnica Keti Visintin pita zašto je u vrtiću ukinuta praksa pranja zubića, iako svi vrtići u Istri 

to redovno prakticiraju.  

Ravnateljica Sandra Urbanek navodi kako je odluka donesena na roditeljskom vijeću, u 

suradnji sa HASSAP-om jer se uvidjelo da vrtić nema uvjete u kojima bi se kvalitetno mogla provoditi  

praksa pranja zubića prije spavanja, navodi da su uvjeti nehigijenski, da se to izostavilo radi zaštite 

njihovog zdravlja.  

Vijećnica Keti Visintin navodi da je došlo do problema jer su se zubići prali bez paste za zube, 

da u talijanskoj skupini koju pohađa njeno dijete nije bilo dopušteno korištenje paste za zube.  

Ravnateljica Sandra Urbanek tvrdi da se u vrtiću koristi pasta za zube, ali da će svakako 

provjeriti ako je tako. Također navodi da nije točan navod da se u svim vrtićima vrše pranje zubića, da 

u Poreču i u Puli ne postoji takva praksa i da je pranje zubića nešto što kreće od roditeljskog odgoja. 

Također dodaje kako je mišljenje stomatologa da je sasvim dovoljno da se zubići peru ujutro i navečer  
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Nakon što je predsjedatelj utvrdio da nema primjedbi, poziva vijećnike na glasovanje. 

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

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvješća predškolske 

ustanove Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” Brtonigla-Verteneglio za 

pedagošku 2017/2018. godinu. 

 

Ad.3. 

Predsjedavatelj, Ezio Barnaba', daje riječ predstavniku tvrtke NOVI URBANIZAM d.o.o. iz 

Pule, Nenadu Novkoviću dipl.ing.arh. 

Nenad Novković dipl.ing.arh prisutnima prezentira sadržaj predloženog Urbanističkog plana 

uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla (UPU 1). Pokazujući kartu plana, navodi kako je 

mjerilo različito nego za Kovri, čija se mapa nalazi odmah blizu. Što se tiče UPU-a za naselje 

Brtonigla, navodi kako je intencija bila da se napravi robustan plan kojim bi obuhvatio i promet i 

kojim bi se planirao daljnji razvoj naselja, jer je sada naselje vrlo nepravilnog oblika (kao eksplozija).  

Navodi kako je zadaća bila spojiti dijelove građevinskog područan osiguravajući sve potrebne 

pristupe, navodi da je prometni sustav Brtonigle na okosnici županijske ceste koja prolazi kroz naselje, 

navodi da je planiran plinovod koji će zaobići Brtoniglu (prema Kovrima i prema Bujama), navodi da 

su UPUom razriješeni čvorovi sa županijskom cestom i sva raskršća, da je to novije i jeftinije rješenje 

koji je ugrađen u plan, sa rotorom kod Istravinove vinarije, da je ulaz u Brtoniglu od Ulice Svetog 

Križa također dobio mali rotor i da je na cesti za Kršete smješten još jedan rotor, budući se radi o  

cestama koje se križaju sa važnim prometnicama lokalnog i županijskog značaja. Pokazuje na karti 

pojedine zone naselja i navodi što je planirano UPU-om. Navodi da je prema Novoj Vasi nađeno 

mjesto za spojnicu u promet – između ceste prema Novoj Vasi, preko državnog zemljišta – predviđa 

da će se jednoga dana to zemljište vjerojatno staviti u Prostorni plan kao okvir za promet. Navodi kako 

je jedna površina ugrađena u prostorni plan a koja je u naravi državno vlasništvo, sa namjenom 

infrastrukturne površine, kako bi se mogla tražiti dodjela zemljišta od države. Novković u zaključku 

navodi kako je sve manje-više postojeće i prepoznatljivo (hotel, vinarija, uljara, nogometno igralište, 

društvena namjena), da su identificirane potencijalne lokacije za parking, da je skicirano okretište 

autobusa kod dječjeg igrališta, da je na županijsku cestu dana forma za parking, da je na nekim 

parcelama definirana lokacija za autobusno stajalište, da je lokacija za benzinsku stanicu na izlazu iz 

Brtonigle južno te da su sve ostalo su mješovite (pretežito stambene i pretežito poslovne) i stambene 

zone. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda. 

Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Franko Turina pita zašto kod područja ispod podruma 

nije napravljena ravna crta dodajući teren koji je ostao vani građevinskog područja, kako bi granice 

bile ravne.  

Nenad Novković dipl.ing.arh. navodi kako nije u nadležnosti ovog plana da se to riješi.  

Prostorni plan definira građevinska područja Općine, a ne ovaj plan, navodi kako je ovim planom  

detaljnije definirano sve ono što je delimitirano Prostornim planom. Također navodi kako bi bilo 

logično da se granice „ravnaju“, da je za očekivati kako će to jednoga dana biti tako i napravljeno.   

Predsjedavatelj, Ezio Barnaba', navodi kako je odluka za izmjenu Prostornog plana donesena 

te da se u sklopu istoga treba definirati nova situacija, dok se UPU mora bazirati na postojeće. 

Vijećnik Željko Ružić također komentira kako za određeni dio plana (put u obliku mola) 

izgleda kao da je napravljeno ciljano iz nekog određenog interesa pojedinca.  

 Nenad Novković dipl.ing.arh. navodi kako je sve to nastalo na temelju nečijeg traženja, da 

ljudi daju zahtjev i da se zahtjevi razmatraju te većinom usvoje te dodaju kako je tako u Prostornom 

planu nastalo puno sličnih konfiguracija. Također navodi kako je većina takvih „rogova“ uz neku 

prometnicu i da nisu slučajni.  

Vijećnik Mauricio Veronese navodi kako u drugim mjestima, poput Vodnjana, kružni tokovi 

su puno veći, a ne tako mali kao što su ovi u planu za Brtoniglu. Smatra kako tako mali kružni tokovi 

nisu povoljni za promet i da bi se ulaz u Općinu trebao bilježiti većim rotorom.   

Nenad Novković dipl.ing.arh. navodi kako nema dovoljno prostora i da se planiralo najbolje 

moguće rješenje.    
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Vijećnik Mauricio Veronese navodi kako su mali rotori (poput postojećih na području Općine) 

problem za šlepere, da se to u drugim državama različito radi.   

Nenad Novković dipl.ing.arh. navodi kako su različite škole po tom pitanju i da ima svega, da 

državne ceste poput one u Vodnjanu imaju više mjesta te da se na njima mogu graditi veći rotori.  

Vijećnica Keti Visintin postavlja pitanje vezano za parking prema vrtiću koji će se namijeniti 

za autobuse, odnosno pita kako će autobusi stići do tamo.  

Nenad Novković dipl.ing.arh. navodi kako će se cijeli prometni sustav promijeniti i prilagoditi 

tome, da je to samo jedna mogućnost ali da je bilo nužno to postaviti, jer je to državno zemljište - 

Općina će mu morati dati namjenu i moći će tražiti vlasništvo. Navodi kako je to vrlo dobra lokacija 

za svašta, javno i korisno za općinu, smatra kako to predstavlja potencijal. 

Vijećnica Keti Visintin pita koja je svrha rotora prema nogometnom igralištu. 

Nenad Novković dipl.ing.arh. navodi da kad ne bi bilo rotora ne bi bilo moguće izaći iz 

naselja, bilo bi preopasno, jer je planirana cesta koja bi prolazila ispod naselja, koja će stići do lokacije 

na kojoj se planira rotor. Također navodi kako je tamo planiran starački dom i da će rotor služiti za 

pristup toj zgradi, kao i sportskoj zoni sa suprotne strane. Navodi kako je pristup zabranjen sa parcela 

direktno sa županijske ceste i da će se zato graditi prometnica sa zadnje strane. Navodi kako je sve to 

plan za budućnost, da ne postoji sada, ali da se sve to treba planirati i predvidjeti za budućnost. 

Zaključuje kako u onom području ima puno nepreglednosti.   

Načelnik Paolo Klarić nadoveže se na pitanje vijećnika Željka Ružića i objašnjava kako se 

ovim planom ne definira građevinsko područje, da se ne definiraju granice nego namjene parcela, 

prometnice i infrastruktura. Navodi kako se građevinska područja definiraju Prostornim planom. 

Vijećnica Ivana Sissot pita da li će se graditi parking tamo gdje je sada sportsko igralište kod 

stare škole, budući da smatra kako fali parkirališta ali da to ne bi imalo smisla zbog preuskih ulica koje 

se nalaze na toj lokaciji.  

Načelnik Paolo Klarić Paolo navodi kako je to plan za ubuduće da se napravi, da se parking 

mora napraviti na tom području jer je svugdje okolo jako gusta gradnja i da nema dovoljno parkirnih 

mjesta. Također navodi kako bi se stavljanjem u funkciju stare škole to predstavilo veliki problem. 

Navodi kako bi se onaj parking rezervirao isključivo za stanare i korisnike zgrada koje se nalaze na 

tom području. Također dodaje kako bi uvjet za realizaciju parkinga bio da se pronađe druga lokacija za 

dječje i sportske sadržaje koji se sada tamo nalaze (polivalentno igralište). 

Predsjednik Općinskog vijeća, Ezio Barnaba' predlaže sljedeći amandman: da se u prvi stavak 

članka 48. na kraju rečenice dodaju riječi „ (…), te se ne dozvoljavaju ravni krovovi.“, čime se ne bi 

dozvolili ravni krovovi unutar starogradske jezgre.  

Vijećnica Keti Visintin predlaže da se cijelo naselje Brtonigle obuhvati ovim amandmanom. 

Vijećnica Ivana Sissot se ne slaže sa navedenim prijedlogom, jer smatra kako je to stvar 

ukusa, da se nekome to sviđa a nekome ne. Također smatra kako nije nigdje definirano koje su granice 

starogradske jezgre.   

Vijećnica Keti Visintin navodi kako starogradsku jezgru čine tri ulice, da je naselje Brtonigla 

premalo da se limitira na starogradsku jezgru, da je cijelo naselje ujedno i starogradska jezgra i da se 

svugdje treba limitirati način gradnje na isti način. Također navodi kako ima puno arhitektonskih 

grešaka oko nas i da se iste trebaju limitirati.  

Vijećnica Ivana Sissot mišljenja je da je to stvar različitih ukusa, da se ne radi o greškama. 

Navodi kako ne postoji istarski stil kamenih kuća, da se to ne smije toliko ograničiti.  

Vijećnica Keti Visintin navodi kako je Novigrad tipični primjer koji se ne bi trebao imitirati, 

da postoji svakakvih kuća, svakakvih boja i da se na blogovima često piše kako je Novigrad tipični 

primjer loše arhitekture.  

Predsjedavatelj navodi kako su planom detaljno limitirani visina i ostali građevinski uvjeti, 

pita da li ima još amandmana.  

Vijećnica Elena Barnaba' navodi kako je najružniju kuću u Brtonigli izgradila Općina, da je 

fasada zgrade u kojoj se nalazi zubarica, na strani prema Zajednici Talijana, odvratna, da je to tipični 

primjer kako se uništava naselje.  

 

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

za prihvaćanje njegovog amandmana. Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio sa 9 (devet) 

glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova prihvaća amandman 
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prijedloga Odluke, kojim se u prvi stavak članka 48. prijedloga Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla (UPU 1), na kraju 

rečenice dodaju riječi: „ (…), te se ne dozvoljavaju ravni krovovi.“. 
 

Nenad Novković dipl.ing.arh. objašnjava kako obzirom da plan nije išao na suglasnosti izvan 

regularne procedure, ne treba ponoviti taj postupak budući da je plan van zaštitnog pojasa, što znači da 

se plan može prihvatiti uz navedeni amandman.  

 

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

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

bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja 

građevinskog područja naselja Brtonigla (UPU 1). 
 

Ad.4. 

Predsjedavatelj, Ezio Barnaba', daje riječ predstavniku tvrtke NOVI URBANIZAM d.o.o. iz 

Pule. 

Nenad Novković dipl.ing.arh. navodi kako je naselje Kovri na županijskoj cesti, da se išlo u 

izradu plana jer su se trebali riješiti prometni problemi unutar postojećeg naselja, a kasnije se desilo i 

proširenje građevinskog područja, kada je donesen novi Prostorni plan, zbog čega je došlo i do 

proširenja obuhvata UPU-a. Navodi kako je planom predložena parcelacija na ovome području, da su 

dvija parcele predviđene za višestambenu gradnju, dok su sve ostalo obiteljske kuće sa najviše 3 

jedinice. Isti navodi kako se državna parcela definirala kao zelena površina, da je promet definiran 

tako da se naselje može i dalje širiti i definirati, da je predviđen rotor koji bi poslužio kao spoj na 

lokalnu cestu za Karigador, a jedan bi krak rotora jednoga dana omogućio i ulaz u Kovre - novi ulaz 

kako bi se sadašnji ulaz zatvorio zbog opasne brzine. Što se tiče namjene parcela, navodi kako postoji 

stambena i mješovita izgradnja, ali pretežno stambena. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda. Navodi kako je održana 

javna rasprava, na kojoj su sudjelovali ljudi iz Kovrija, čije su primjedbe prihvaćene.  

Nenad Novković dipl.ing.arh. pokazuje gdje se planira izgradnja plinovoda i kako je on 

planiran. Navodi kako bi ranije planirana trasa plinovoda bila ugrozila stanare zbog zabrane gradnje na 

udaljenosti do 30 metra od plinovoda, dok je zadnja informacija da će se plinovod graditi preko ceste, 

s druge strane.  

 

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

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

«SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja 

građevinskog područja naselja Kovri. 
 

Ad.5. 

Predsjedavatelj, Ezio Barnaba', daje riječ načelniku Općine Brtonigla – Verteneglio, Paolu 

Klariću. 

Načelnik Klarić navodi kako se prijedlogom odluke iz predmetne točke dnevnog reda utvrđuje 

da je Ugovorom o kupoprodaji stana nad kojim postoji stanarsko pravo s obročnom otplatom cijene od 

04. svibnja 1995. godine, pok. Božić Ana iz Kovri, kao kupac, kupila od Općine Brtonigla - 

Verteneglio, kao prodavatelja, stan – dio kuće nad kojim postoji stanarsko pravo, zajedno sa 

zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade u Kovrima, sagrađenoj na k.č.br. 312/4 zgr. k.o. Brtonigla. 

Navodi da je to još jedan slučaj u kojemu nije otkupljena cijela površina nekretnine te da je utvrđeno 

kako neotkupljeni dio u ovom slučaju iznosi 18,91 metra, a sve prema procjeni Stalnog sudskog 

vještaka graditeljske struke Lenko Matejčić, koji je procijenio da je tržišna vrijednost 12.214,58 EUR, 

da je procjena uloženih sredstava 10.211,40 EUR i da izračun razlike između vrijednosti tih dijelova i 

uloženih sredstava u njima iznosi 2.003,18 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Isti navodi kako je gđa. 

Milka Božić pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju stekla pravo otkupa. Navodi kako se radi o kući 

u naselju Kovri i da se ovom odlukom predlaže priznavanje izvršenih ulaganja, uz definiranje 

preostalog iznosa za otkup kuće. Također navodi kako će vijeće raspisati odluku o raspisivanju 
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natječaja jer iznos premašuje iznos kojim on kao načelnik može raspolagati (gleda se iznos cjelokupne 

vrijednosti neotkupljenih dijelova – 12.000 Eura).   

 

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

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

«PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova donosi Odluku o priznavanju izvršenih ulaganja u 

nekretninu na k.č.br. 312/4 zgr. k.o. Brtonigla i raspisivanju natječaja za neotkupljene dijelove 

nekretnine. 
 

 

Ad.6. 

Predsjedavatelj, Ezio Barnaba', daje riječ načelniku Općine Brtonigla – Verteneglio, Paolu 

Klariću. 

Načelnik Paolo Klarić navodi kako se predmetnom odlukom predlaže raspisivanje natječaja za 

prodaju sljedećih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla:  

- U Donjim Srbanima: 1136/38063 suvlasničkog dijela k.č.br. 1158/76 k.o. Nova Vas, parcela 

identificirana slovom F, površine dijela 1136 m²,  po početnoj kupoprodajnoj cijeni predmetne 

nekretnina u iznosu od 43.905,81 Eur u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja; 

- U Fiorinima: k.č.br. 296 zgr. k.o. Brtonigla, ukupne površine 77 m², za početnu cijenu od 15.471,21 

Eur u kunama prema srednjem tečaju HNB.  

Isti navodi kako za nekretninu u Srbanima postoji napomena da nekretnina izložena prodaji, sukladno 

prostorno-planskoj dokumentaciji nema pristup prometnici već će kupac biti dužan osigurati pristup 

putem upisa prava služnosti, provoza i prolaza na teret k.č.br. 1468/3 i 1468/4 k.o. Nova Vas. 

Načelnik korigira tekst natječaja – umjesto „k.o. Brtonigla“ za zadnju spomenutu parcelu, treba 

ispravno stajati „k.o. Nova Vas“. Navodi kako je na navedenim parcelama predviđa prometnica i 

dijelom parkiralište, a te dvije parcele su u vlasništvu Republike Hrvatske.    

 

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

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

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

vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio. 

 

Ad.7. 

Aktualni sat 

 

Predsjedavatelj, Ezio Barnaba', daje riječ načelniku Općine Brtonigla – Verteneglio, Paolu 

Klariću. 

Načelnik Paolo Klari navodi koje su sve novosti nastupile nakon zadnje sjednice Općinskog 

vijeća te tako nabraja sljedeće: poslana je suglasnost Istarskom vodovodu za prijavljeni projekt 

izgradnje vodovodnog ogranka Nova Vas - Srbani (temeljem odluke koja je donesena od strane 

Vijeća), poslana je prijava na LAG natječaj za izgradnju nogometnog igrališta u sportskoj zoni u 

Brtonigli, ponovno je prijavljen projekt na natječaj Regione Veneto za investicije koje je potrebno 

napraviti da bi se restaurirana drvena skulptura vratila u Brtoniglu (i ove godine partner projekta je 

Zajednica Talijana Brtonigla, traženo 75% investicije), na javnom pozivu Ministarstva turizma 21.09. 

poslana je prijava za projekt Centar istarskih okusa i vinske tradicije (traženo 800.000 kuna za radove 

izgradnje i nabavu lifta, investicija iznosi 1 milijun kuna), u naselju Karigador dovršeni su zeleni 

otoci, izvršeno je hortikulturno uređenje naselja te su orezana stabla u parku, trenutno se održava javno 

savjetovanje za Odluku o držanju kućnih ljubimaca kojom se propisuje kastracija mačaka kao kontrola 

za nekontrolirano razmnožavanje, od 17. rujna do 17. listopada održava se javna rasprava za UPU 

naselja Fiorini te je 3. listopada održano javno izlaganje za isti plan.  

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda. 

Vijećnica Marija Buršić pita da li ima novosti vezano za prijavu vrtića.  

Načelnik navodi kako još nema informacija, da je projekt prijavljen 7. kolovoza i da se rezultati 

očekuju do kraja godine, ali također napominje kako se sa europskim fondovima nikad ne zna kada će 

točno biti objavljeni rezultati, za rezultate prvog natječaja čekalo se godinu dana. Navodi kako je za 
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Radnu zonu Štrpe prijava poslana 22.09.2017. godine i da još nije objavljen rezultat natječaja, da 

nema još nikakvih informacija o ishodu natječaja.  

Vijećnik Željko Ružić obavještava da Boletus 27. i 28. održava manifestaciju u Brtonigli, da su 

pripreme za manifestaciju gotove, da će se humanitarna akcija ove godine posvetiti predškolskom 

odgoju budući da će se neto prihodima akcije nabaviti sprave i igračke za djecu u vrtiću. Navodi kako 

se za to čeka rješenje državne uprave, jer su se ranije prihodi prikupljali za Odbor za socijalnu skrb, 

dok će se sada izmijeniti korisnik (vrtić). Također navodi kako novac neće biti isplaćen na račun 

vrtića, već će udruga prikupljenim novcem podmiriti dobavljače. Napominje kako se ova manifestacija 

organizira već 16 godina, da je udruga Boletus proslavila svoju 18. godinu postojanja, i da se nada da 

će i dalje biti takva suradnja sa Općinom i sa ostalim subjektima na području Općine. Zahvaljuje se 

svima, a posebno Turističkoj zajednici i zajednicama Talijana Brtonigla i Nova Vas, u nadi da će i ove 

godine biti dosta posjetitelja.  

Vijećnica Elena Barnaba' predlaže da se provjeri ako bi se stare sprave za djecu koje se nalaze u 

parkiću ispred bivšeg vrtića u Karigadoru mogle premjestiti kod vrtića u Brtonigli, ako su u vlasništvu 

Općine Brtonigla. 

Načelnik navodi kako će se provjeriti što se može napraviti po tom pitanju, navodi da je zemljište 

u vlasništvu Osnovne škole Rivarella Novigrad te da će se provjeriti tko je vlasnik sprava.   

Vijećnica Elena Barnaba' predlaže da ako su sprave u vlasništvu škole, neka oni to preuzmu i 

iskoriste, jer je šteta da stoje tamo i da ih nitko ne koristi.   

Načelnik navodi kako je park zatvoren iz sigurnosnih razloga ali da je zato izgrađen novi parkić 

gore u naselju. Također navodi kako je park iza škole uređen i da će se dodatno urediti nasipavanjem 

zemljišta, kako bi ga građani mogli koristiti.   

Vijećnica Elena Barnaba' pita da li bi se „tu iza“ mogla postaviti jedna lampadina, iako nije iz 

većinske stranke, budući da je ta ulica već 25 godina u mraku.  

Načelnik Paolo Klarić potvrđuje da će se postaviti lampadina.  

Goran Medica, predsjednik Mjesnog odbora Radini pita da li bi se u Radinima mogao izgraditi 

parkić za djecu, kako je bilo obećano.   

Goran Medica pita kako se moglo prodati zemljište na kojemu se nalazi vodovod u Radinima i 

time dopustiti da se to zatvori, da su takvi spomenici svugdje obnovljeni dok je tamo sve obraslo i u 

ružnom stanju. Također navodi kako su u Radinima veliki problem magarci, da se po tom pitanju mora 

nešto poduzeti, da ih sada ima 80, da ljudima jedu masline i da su mu razbili bočni retrovizor auta.  

Goran Vitasović, predsjednik Mjesnog odbora Nova Vas, pita da li se nadgledavaju životinje 

putem čitača mikročipa, jer ima puno psa i životinja po Novoj Vasi koji su na slobodi, grizu i laju. 

Načelnik navodi kako postoji obveza mikročipiranja za pse, da za mačke još ne postoji takva 

obveza, da se kod psa može utvrditi vlasništvo i da će se organizirati akcija čitanja mikročipa i 

hvatanja, u suradnji sa komunalnim redarom. Navodi kako je kazna 300 kuna, ali da također mora biti 

prisutan veterinar za hvatanje pasa. Navodi kako će se akcija organizirati bez prethodne najave. 

Vijećnica Keti Visintin pita kada se planira organizirati sastanak vezano za Karigador, navodeći 

da se to planira već godinu dana.  

Predsjedavatelj navodi kako će se tijekom ovoga tjedna koordinirati i da će uskoro dobiti odgovor 

na to pitanje. Također navodi kako nisu ispravni navodi iz zapisnika sa predzadnje sjednice Vijeća, da 

su oni organizirali sastanak, kako je obećano i da su pozivnice poslane pisanim putem, da su pozvani 

svi članovi mjesnog odbora, predsjednik mjesnog odbora i vijećnica Olga Sabadin. Nadalje, navodi 

kako je na sastanak došlo 50 ljudi, koji su ih napali, što smatra nepravednim i nedopustivim. Navodi 

kako je poziv poslan i da je sastanak organiziran.  

Vijećnica Keti Visintin navodi kako je bilo dogovoreno da će se organizirati sastanak kojemu bi 

sudjelovali svi članovi Općinskog vijeća i oni, odnosno da će se organizirati tematska sjednica Vijeća.   

Predsjedavatelj navodi da se tematska sjednica trebala organizirati nakon što se problematika 

razjasni s njima. Također navodi kako je sada problem u tome što je Mjesnom odboru istekao mandat i 

da se stoga neće više kontaktirati, dodajući kako ostanu samo Olga i Vijeće za sastanak, jer Mjesni 

odbor nema više nikakvo pravo. 

Vijećnica Marija Buršić pita da li su se našli stari građevinski dokumenti za staru školu u Novoj 

Vasi. 

Načelnik navodi kako su skice postojećeg stanja škole sastavni dio projekta za hostel.  
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Vijećnica Marija Buršić predlaže da se onda organizira sastanak u Novoj Vasi sa predstavnicima i 

sa vijećnicima, kako bi se definiralo što dalje raditi po tom pitanju. 

Vijećnica Lorena Lubiana Belle' predlaže da se razmatra mogućnost da se u sklopu zgrade urede 

uredski prostori ili nešto drugo, da se napravi nešto.  

Načelnik navodi kako će se Proračunom za 2019. godinu planirati sredstva za projektnu 

dokumentaciju.  

Vijećnica Marija Buršić predlaže da se sa Alenom vidi što bi se moglo napraviti. 

Vijećnica Lorena Lubiana Belle' pita da li ima novosti vezano za Društveni dom Špinutija. 

Načelnik navodi kako su tamo u pitanju veliki iznosi jer zgrada ima više od 500 m2, da je 

proračunom planirana prodaja ali da za sada nema zainteresiranih. 

Načelnik obaviještava sve prisutne da će se 7. prosinca u Zajednici Talijana održati predavanje za 

ekološku poljoprivrednu proizvodnju, s početkom u 18:00 sati. Navodi kako predavanje organizira 

Istarska županija.    

Vijećnica Ivana Sissot predlaže da se prije održavanja pogreba kapela na groblju sredi i počisti te 

da bi se trebali također i obojati zidovi. Također navodi kako puno groblja ima posebne kontejnere za 

lampione (za plastiku), te pita da li bi se takav kontejner mogao nabaviti i za naša groblja.   

Komunalni redar, Ivan Štajerac, navodi kako je kontejner za lampione bio postavljen, ali da je 

nestao nakon što je par puna pražnjen.  

Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Franko Turina pita gdje se nalazi restaurirani kip Blažene 

Djevice Marije i što se sve treba napraviti da se vrati u Brtoniglu.  

Vijećnica Keti Visintin navodi kako je upravo za to poslana prijava na natječaj Regione Veneto te 

da ako se odobri financiranje kip će se vratiti ovdje.  

Predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla, Franko Turina, pita zašto se svejedno ne napravi to. 

Vijećnica Keti Visintin navodi kako to košta puno novaca, jer je potrebno nabaviti posebnu 

komoru.  

Načelnik navodi kako je kip restauriran, da se isti čuva u Porečkoj bazilici u Poreču u posebnim 

uvjetima i da je potrebno oko 23.000 Eura da se ona vrati ovdje. 

Franko Turina pita koliko košta čuvanje kipa u Porečkoj bazilici. 

Načelnik navodi kako se ta usluga ne plaća. Također navodi kako je plan da se kip vrati u crkvu u 

Brtoniglu, dok će se za crkvu na groblju napraviti kopija reljefa.   

   

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

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio u 19:34 sati ! 

 

 

Zapisničar:             Predsjednik Općinskog vijeća: 

Tea Rakar            Ezio Barnaba'  


