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KLASA: 023-01/17-10/05 

URBROJ: 2105/04-01-18-41 

U Brtonigli, dana 30. studenog 2018. godine 

 

ZAPISNIK 

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio 

održane dana 30. studenog 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, Ezio Barnaba', dr.sc. Igor Palčić, Željko Ružić, Ivana 

Sissot. 

 Opravdano odsutni: Keti Visintin, Elena Barnaba', Olga Sabadin. 

 Od strane Općinske uprave nazočni: načelnik, Paolo Klarić, zamjenik načelnika, Neš Sinožić, 

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, 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 predlaže dodavanje jedne točke dnevnog reda pod rednim brojem 10., koja 

glasi „Odluka o izravnoj dodjeli studentske stipendije studentici Olgi Visintin“, a za koju je prije 

početka sjednice vijećnicima dodijeljen odgovarajući materijal. Slijedom navedenog, isti navodi kako 

sadašnja točka 10. dnevnog reda, postaje točka br. 11. 

 Predsjedavatelj otvara raspravu po pitanju dnevnog reda i predložene dopune istoga.  

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

slažu sa predloženim točkama i predloženom dopunom, 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 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla -Verteneglio  

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada predškolske ustanove Dječji 

vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” za pedagošku 2018/2019 godinu 

3. Prijedlog  Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Brtonigla-

Verteneglio 

4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

5. Prijedlog Proračuna Općine Brtonigla -Verteneglio za 2019. godinu – Prvo čitanje 

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne 

infrastrukture – pristupne prometnice na k.č.br. 1158/162 k.o. Nova Vas na području TP Gromače 

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

nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla- Verteneglio  za k.č.br. 296 zgr. k.o. Brtonigla 

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla-

Verteneglio 

9. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla – Verteneglio za srpanj, kolovoz, 

rujan i listopad 2018. godine 

10. Odluka o izravnoj dodjeli studentske stipendije studentici Olgi Visintin 

11.  Aktualni sat 
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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 Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Brtonigla-Verteneglio. 

 

Ad.2. 

Predsjedavatelj daje riječ Sandri Urbanek, ravnateljici Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola 

dell'infanzia Calimero. 

Sandra Urbanek detaljno izlaže prisutnima Godišnji plan i program rada predškolske ustanove 

Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” za pedagošku 2018/2019 godinu. Posebno 

ističe kako je u vrtiću trenutno upisano 61 dijete, da su djeca podijeljena u 4 odgojne skupine, navodi 

da je u vrtiću zaposleno 8 odgojiteljica, a sveukupno ima 14 djelatnika. Detaljno opisuje poslovanje 

vrtića prema sljedećim poglavljima programa: ustrojstvo rada, materijalni uvjeti rada, njega i skrb za 

tjelesni rast i zdravlje djece, odgojno-obrazovni rad, stručno usavršavanje odgojnih djelatnika, 

suradnja s roditeljima, suradnja s društvenim čimbenicima, programi  ravnateljice i stručnog suradnika 

psihologa. Posebno naglašava kako se ove godine planiraju uvesti novi jelovnici, odnosno prilagoditi 

dosadašnje, na bazi suradnje sa lokalnim OPG-ovima – domaće voće i povrće, riba. Navodi kako će se 

raditi na povećavanju instrumenata na vanjskom prostoru i da će se aplicirati projektima na natječaje 

Erasmus i e-Twinning, u suradnji sa vrtićima sa područja Europe. Navodi detaljno koji bi se projekti 

provodili i koje bi se aktivnosti realizirale, a sve prema sadržaju koji je naveden u sklopu programa. 

 

U 18:13 sjednici se pridružuje Franko Turina, predsjednik Mjesnog odbora Brtonigla. 

 

Predsjedavatelj čestita ravnateljici te otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda. 

 Vijećnik Željko Ružić navodi kako je već bio predložio da se u plan dodaje navod o suradnji 

sa udrugama sa područja Općine Brtonigla i sa Zajednicama Talijana Brtonigla i Nova Vas. Navodi 

kako traži da se plan dopuni jer vjeruje da će se i iduće godine sredstva sa humanitarne akcije tijekom 

Dana gljiva dodijeliti vrtiću. Navodi kako je tako dogovoreno sa socijalnim vijećem, da se sredstva 

koja su do sada bila dodijeljena potrebitim osobama sa područja Općine, dodjele u korist djece Dječjeg 

vrtića Kalimero. Navodi kako je ove godine prikupljeno 5.890,50 kuna i da će se taj iznos dodijeliti 

vrtiću, a ček će se formalno predati 17. prosinca tijekom priredbe u ZT-u.  

 Predsjedavatelj navodi da su on i načelnik tijekom njegovog izlaganja pregledali plan i 

program te tvrdi kako je navedena suradnja sa lokalnom zajednicom, sa udrugama, kulturnim 

ustanovama itd.  

 Ravnateljica vrtića, Sandra Urbanek zahvaljuje se Udruzi Boletus u ime svih djelatnika i djece 

vrtića za odrađenu humanitarnu akciju, na ukazanoj želji, volji i suradnji. Poziva svih na božićnu 

priredbu koja će se održati 17. prosinca u prostorijama Zajednice Talijana, na kojoj su svi dobrodošli. 

 

Ravnateljica Sandra Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero napupta sjednicu 

u 18:23 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 Odluku o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada 

predškolske ustanove Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” za pedagošku 

2018/2019 godinu. 

 

Ad.3. 

Predsjedavatelj daje riječ Marici Garić, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Brtonigla – Verteneglio. 

Marica Garić navodi kako je krajem prošle godine donesen novi Zakon o zaštiti životinja koji 

je promijenio obveze jedinica lokalne samouprave u odnosu na zaštitu životinja, ali i iznos financijskih 
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sredstava koje je potrebno izdvojiti za ispunjavanje zakonskih obveza. Navodi kako je Zakonom 

propisano da JLS-ovi svojim općim aktima uređuju način držanja kućnih ljubimaca, postupanje sa 

napuštenim, divljim i izgubljenim životinjama. Navodi kako je Ministarstvo poljoprivrede bilo jako 

aktivno oko svega toga, da je preporuka prema JLS-ovima bila da se donosi odluka kojom bi se 

propisale sve navedene obveze u jednom jedinom aktu. Stoga, navodi da su od Ministarstva 

poljoprivrede i od udruge za zaštitu životinja iz Zagreba dobiveni predlošci same odluke kojom su sve 

te zakonske obveze predviđene. Navodi kako je člankom 18. propisana obveza sterilizacije pasa i 

mačaka, da su odlukom također propisane i ovlasti komunalnog redara i kazne. Navodi kako će se 

novčana sredstva koja će se prikupljati od kazni koristiti za financiranje zaštite životinja, skloništa, itd. 

Objašnjava kako su općine i gradovi obvezni financirati skloništa i boravak životinja u njima, da je 

zakonom zabranjeno ubijanje životinja, već se one moraju čuvati u skloništa dok se ne udome, što će 

predstaviti znatan trošak za općine i gradove. Navodi kako je nacrt prijedloga odluke, sukladno 

Zakonu o pravu na pristup informacijama, bio na javnom savjetovanju, da je pristiglo samo jedno 

mišljenje iz udruge iz Osijeka, koja je pohvalila propisanu sterilizaciju. 

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda. 

Predsjednik M.O. Brtonigla, Franko Turina traži pojašnjenje oko toga koliko se dugo čuvaju 

životinje i koji je rok do kojeg Općina mora podmiriti troškove azila. 

Predsjedavatelj objašnjava kako se životinje čuvaju sve do udomljenja i da troškove snosi 

Općina, da nema rokova. 

 

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 Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području 

Općine Brtonigla-Verteneglio. 

 

Ad.4. 

Predsjedavatelj daje riječ Marici Garić, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Brtonigla – Verteneglio. 

Marica Garić navodi kako je u kolovozu stupio na snagu novi Zakon o komunalnom 

gospodarstvu kojim je propisano da se moraju uskladiti  svi opći akti jedinica lokalne samouprave, a to 

su Odluka o komunalnoj naknadi, Odluka o komunalnom doprinosu, Odluka o komunalnom redu i 

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade. Navodi kako je dosadašnjim zakonom vrijednost boda 

komunalne naknade bila propisana na mjesečnoj razini, dok je sada propisana na godišnjoj razini – 

mora biti izražena u godišnjem iznosu i JLS-ovi do 30. studenog moraju donositi Odluku o vrijednosti 

boda komunalne naknade. Navodi kako se ovom odlukom, stara odluka usklađuje sa zakonom. Navodi 

kako je dosadašnja vrijednost boda bila 0,40 kuna mjesečno, dok bi sada na godišnjoj razini ta 

vrijednost iznosila 4,80 godišnje (0,40 puta 12), objašnjavajući kako se za krajnje korisnike vrijednost 

boda komunalne naknade ne mijenja. Navodi kako sljedećih godina, ukoliko bude namjera povećavati 

vrijednost boda komunalne naknade, odluka se treba donijeti do 30.11. tekuće godine da bi stupila na 

snagu i u primjenu od 01.01. sljedeće godine. Ponavlja kako vrijednost boda komunalne naknade 

ostaje ista, da se mijenja samo to što je sada izražena u godišnjem iznosu, a ne u mjesečnom iznosu 

kao do sada.   

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 Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade. 

 

Ad.5. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla – Verteneglio, Paolu Klariću. 

Načelnik predstavlja vijećnicima prijedlog Proračuna Općine Brtonigla -Verteneglio za 2019. 

godinu te navodi koji su planirani prihodi, planirani rashodi, koje je planirano zaduživanje Općine za 

2019. godinu, koliko će iznositi višak sredstava. Navodi kako su na prihodovnoj strani navedeni svi 

projekti koji su prijavljeni na europskim i na nacionalnim fondovima, u očekivanim iznosima 
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sufinanciranja te da se također i 15 milijuna kuna rashoda odnosi na projekte koji su kandidirani. 

Objašnjava kako se razlika između cjelokupnog iznosa projekata i očekivanog sufinanciranja planirati 

pokriti putem zaduživanja, kako je detaljno prikazano u samom prijedlogu. Nadalje, navodi koji su 

ostali prihodi te koji su planirani rashodi, detaljno obrazlažući svaki poveći iznos iz prijedloga.  

Predsjedavatelj otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda. 

Vijećnik Željko Ružić pita da li je možda planirani iznos previsok, smatra kako će se 

vjerojatno uspjeti postići iznos od 15 ili 16 milijuna. 

Načelnik navodi da će realizacija proračuna ovisiti o realizaciji projekata, odnosno o 

odobrenju pojedinih projekata. Navodi kako je prosječno izvršenje u prošlih nekoliko godina od 10 do 

14 milijuna kuna. Navodi kako su proračunom obuhvaćeni svi prijavljeni projekti, a koji sveukupno 

iznose 15 milijuna kuna. 

Vijećnik Željko Ružić predlaže da se izbor za mjesne odbore održe zajedno sa europskim 

izborima, kako je već jednom napravljeno. 

Marica Garić navodi kako se to već tražilo kad su bili izbor za europski parlament, da se 

tražilo da bude jedno izborno povjerenstvo, ali da to nije dozvoljeno i da je činjenica da to bude isti 

datum bila samo dodatna komplikacija, navodi kako su bili dupli birački odbori i da nije moguće 

smanjiti troškove sa jednim biračkim odborom. 

Vijećnik Željko Ružić navodi kako je mandat mjesnih odbora istekao u svibnju i da smo sada 

bez mjesnih odbora. 

Načelnik navodi kako organizaciju izbora vodi Općina, da to nije mala zadaća za Jedinstveni 

upravni odjel, da ima dosta posla oko toga, da se mora najprije donijeti odluka vijeća o raspisivanju 

izbora i da se nakon toga, u roku od 30 dana, moraju održati izbori.  

Vijećnik dr.sc. Igor Palčić pita na što se odnosi kapitalna pomoć Razvojnoj agenciji od 

423.000 kuna. 

Načelnik navodi kako je stavka planirana na temelju njihovog zahtjeva za financiranje. 

Vijećnik dr.sc. Igor Palčić pita da li imamo Razvojnu agenciju, da li je aktivna. 

Načelnik navodi da je RAB aktivna, da nije u mirovanju. 

Vijećnik Igor Palčić navodi kako nije dostavljen program Razvojne agencije i da mu nije jasno 

kako je to moguće. 

Načelnik navodi kako će točka o programu RAB-a biti na sljedećoj sjednici Vijeća jer 

predsjednik uprave RAB-a nije mogao biti prisutan danas zbog zdravstvenih problema. Navodi 

također kako je RAB „u nekom mirovanju“ trenutno, ali da i dalje postoji kao ustanova. 

Vijećnik dr.sc. Igor Palčić pita da li je planirana neka posebna radnja, budući se planira tako 

veliki iznos. 

Načelnik navodi kako je taj iznos bio planiran proračunom za ovu godinu, ali to se u ovoj 

godini nije realiziralo, nije ostvaren program. 

 Nakon što utvrđuje da nema daljnjih pitanja niti prijedloga zaključuje predmetnu točku 

dnevnog reda.  

 

Ad.6. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla – Verteneglio, Paolu Klariću. 

Načelnik navodi kako se ovom odlukom daje suglasnost na sklapanje Ugovora o izgradnji 

komunalne infrastrukture - pristupne prometnice na k.č.br.1158/162 k.o. Nova Vas na području TP 

Gromače sa vlasnicima zemljišta – investitorima unutar TP-a Gromače. Također navodi kako se 

odlukom ovlašćuje načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio da potpiše Ugovor o izgradnji komunalne 

infrastrukture sa investitorima. Nadalje, navodi kako su vlasnici zemljišta unutar TP Grumače kao 

investitori objekta unutar TP Grumače dostavili Općini Pismo namjere u kojemu su izrazili svoju volju 

da vlastitim sredstvima financiraju izgradnju spomenute prometnice, da je jedan od investitora, Hestija 

d.o.o., financiralo izradu projektne dokumentacije i ishodovalo pravomoćnu građevinsku dozvolu za 

prometnicu i da je darovnim ugovorom darovao Općini Brtonigla zemljište na području TP Gromače. 

Nadalje, isti navodi kako se u skladu sa člankom 165. Zakona o prostornom uređenju sve to smije 

izvesti i da se takav odnos mora urediti ugovorom te dodaje kako je u sklopu prijedloga odluke 

dostavljen i prijedlog ugovora, kojim su utvrđene obveze investitora. Navodi kako je procijenjena 

vrijednost iz troškovnika za izgradnju prometnice 830.964,21 kn, da je napravljena prethodna kontrola 

troškovnika, da je dobivena ponuda od strane druge tvrtke (Cesta d.o.o. iz Pule), da se Općina 
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Brtonigla ovim ugovorom obvezuje za prijeboj troškova izgradnje prometnice s obvezom plaćanja 

komunalnog doprinosa. Na kraju, načelnik objašnjava što se dešava u slučajevima da iznos 

komunalnog doprinosa bude manji ili veći od troškova izgradnje nerazvrstane ceste. Zaključuje kako 

se sklapanje ovog ugovora temelji na pozitivnim propisima i na zakonu i da se njime ostvaruje 

pozitivan financijski rezultat za Općinu Brtonigla.    

 

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 Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o 

izgradnji komunalne infrastrukture – pristupne prometnice na k.č.br. 1158/162 k.o. Nova Vas 

na području TP Gromače. 

 

Ad.7. 

Predsjedavatelj daje riječ Marici Garić, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Brtonigla – Verteneglio. 

Marica Garić navodi kako nakon provedenog natječaja za prodaju nekretnina sa prošle 

sjednice Općinskog vijeća i nakon provedenog propisanog postupka, Općinskom se vijeću predlaže 

donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u 

vlasništvu Općine Brtonigla- Verteneglio  za k.č.br. 296 zgr. k.o. Brtonigla te dodaje da je kupac jedini 

ponuditelj, Biljana Nikolov iz Fiorina 20, Brtonigla, koja je ponudila kupoprodajnu cijenu u iznosu od 

15.600 eura po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. Ista navodi kako se ovom odlukom poništava 

dio Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla od 9. 

listopada i to u dijelu koji se odnosi na nekretninu upisanu u ZK ulošku 1426, opisana kao pašnjak. 

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 Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju 

kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla- Verteneglio  za k.č.br. 296 

zgr. k.o. Brtonigla. 

 

Ad.8. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla – Verteneglio, Paolu Klariću. 

Načelnik navodi da se predmetnom odlukom predlaže raspisivanje natječaja za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla - Verteneglio, i to (pod rednim brojem 1) za nekretninu koja 

se nalazi u naselju Kovri. Navodi kako su na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća gđi. Milki Božić 

priznata određena ulaganja te objašnjava kako se sada izlaže natječaju dio nekretnine koji nije 

otkupljen. Navodi koliko iznosi ukupna početna cijena, koliko iznosi priznato ulaganje i koja je 

razlika. Također navodi kako se pod točkom broj dva odluke nalazi 1106/38063 suvlasničkog dijela 

k.č.br. 1158/76 k.o. Nova Vas, posebno navodeći koja je površina nekretnine i koja je početna cijena 

nekretnine   

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 Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio. 

 

Ad.9. 

Predsjedavatelj navodi kako je zajedno sa materijalima za sjednicu dostavljena i Informacija o 

stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla – Verteneglio za srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2018. 

godine te otvara raspravu po predmetnoj točci dnevnog reda. 
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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 Informaciju o stanju sigurnosti na području Općine 

Brtonigla – Verteneglio za srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2018. godine. 

 

Ad.10. 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla – Verteneglio, Paolu Klariću. 

Načelnik navodi kako je zaprimljen zahtjev Studentica Olge Visintin, koja je upisana na 5. 

godini Universita' popolare di Udine, na smjer enologije i kojoj fali još dva ispita do diplome, očekuje 

da će to biti do trećeg mjeseca 2019. godine te predlaže odobravanje zahtjeva na vijeću iako prema 

natječaju ne bi udovoljavala svim uvjetima za dodjelu stipendije te navodi kako su se prošlih godina 

odobravali takvi zahtjevi, jer akademska godina u Italiji traje do trećeg mjeseca. 

Vijećnica Ivana Sissot navodi kako krajnji rok za diplomiranje istječe u ožujak, iako je 

naredna akademska godina već započela tijekom mjeseca rujna.  

Načelnik dodaje da se prošle godine na sličan način odobrio zahtjev Dionee Sirotić, kao i 

drugim studentima u proteklim godinama.    

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 Odluku o izravnoj dodjeli studentske stipendije studentici 

Olgi Visintin. 

 

Ad.11.  

Aktualni sat 

Predsjedavatelj daje riječ načelniku Općine Brtonigla – Verteneglio, Paolu Klariću. 

Načelnik navodi su počeli radovi montaže dekorativne javne rasprave povodom nadolazećih 

blagdana, da se obavilo zimsko hortikulturno uređenje rotora u Brtonigli, da je od strane istarskih cesta 

d.o.o. asfaltirana cesta od TP Marcari do naselja Grobice, da je saniran dio ceste u Bunarskoj ulici 

(asfalt koji je bio u lošem stanju), da je radi povećanja sigurnosti sudionika sportskih događaja 

nabavljena zaštitna spužva za zidove na nogometnom igralištu, da se održala vrlo uspješna 

manifestacija „16. Dani gljiva“, obavještava da je započeo s radom mobilno reciklažno dvorište 

(jednom obilazak svaka dva mjeseca) dodajući kako će se idući put bolje obaviještavati kada će biti u 

koje naselje. Također navodi kako se mobilnim reciklažnim dvorištem ne prikuplja glomazni otpad 

već samo opasni otpad, da će se akcije koje su do sada bile organizirane u suradnji sa 6. majem 

ubuduće održati samo jednom godišnje, da se pričalo kako bi se organiziralo čišćenje da se spriječi 

divlje odlaganje otpada te poziva da se prijavi ako netko uoči divlje odlaganje otpada. Nadalje, navodi 

kako su od zadnje sjednice vijeća objavljeni UPU Fiorini i UPU Brtonigla. Također poziva da se 

pogledaju web stranice Općine Brtonigla – Verteneglio, na kojoj su objavljene sve odluke koje su u 

postupku javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.   

Vijećnik Igor Palčić navodi da bi nadopunio navod načelnika da će se samo jednom godišnje  

održavati akcija Clean Up Days. Navodi kako su na sastanku bili rekli da svako kućanstvo ima pravo 

tražiti pražnjenje jednog kontejnera jedanput godišnje besplatno te predlaže da se informacija proširi 

po cijeloj Općini. 

Načelnik navodi da 6. maj ima intenciju to planski provoditi, da više kućanstva odjednom 

mogu iskoristiti tu mogućnost, da se za 3 metra kubična glomaznog otpada ostvaruje pravo besplatnog 

odvoza. Također navodi kako je reciklažno dvorište u Finidi besplatno, da se tamo može stalno i vrlo 

jednostavno odložiti glomazni otpad tijekom njihovog radnog vremena. Navodi kako se svakako može 

poslati obavijest stanovnicima oko mogućnosti odlaganja otpada u reciklažno dvorište i preuzimanja 

od strane 6. maja na kućnom pragu.  

Predsjedavatelj predlaže da se sastavi letak sa svim navedenim informacijama i da se dostavi 

svim kućanstvima. Također predlaže da se putem letka građani informiraju o obvezama oko držanja 

životinja prema odredbama prihvaćene odluke.  

Vijećnik Željko Ružić navodi kako se na upravnom odboru Lovačkog društva i Boletusa 

stavila u program za skupštinu akcija čišćenja po šumama tijekom 2. ili 3. mjeseca te navodi kako će 



 
 

7 

 

se tražiti suradnja 6. maja za odlaganje prikupljenog otpada. Navodi kako je Boletus to i prije radio, da 

u zadnjih nekoliko godina nije bilo potrebe, ali da je sada velika potreba za organiziranjem akcije i da 

će se sa gljivarima i sa lovcima dogovoriti da se tijekom jednog vikenda u 2. ili 3. mjesecu to odradi. 

Napominje kako je Udruga gljivara Boletus predala dokumente za poslovne prostore koje se nalaze u 

Brtonigli, smatra kako bi sve udruge koje koriste te prostorije trebale predati svoj program, kao što su 

oni napravili. Navodi kako su tražili da im se dodijeli još jedna prostorija, da se prostorije adaptiraju i 

da se poprave škure, da sve to oni održavaju. Zahvaljuje se Općini i Turističkoj zajednici za podršku i 

za financijsku pomoć tijekom Dane gljiva te se također zahvaljuje i župnom uredu. Navodi da 

gljivarska udruga Boletus, čiji je predsjednik, tijekom 6 godina je dodijelila sveukupno 35.000 kuna  

potrebitima sa područja Općine. Navodi kako su sva sredstva koja su dodijeljena za manifestaciju od 

strane Općine i TZ-a namjenski potrošena, da je sve pokriveno izvještajem. Navodi kako su se ove 

godine gljive morale ići brati u Gorski kotar, da je to bilo dosta problematično, ali da se svejedno 

uspjelo postići da manifestacija bude na zasluženoj razini. 

Predsjedavatelj pohvaljuje inicijativu Boletusa. 

Vijećnik Željko Ružić navodi da je Boletus jedina udruga u Hrvatskoj koja organizira sedam 

izložba gljiva na području Bujštine i Istre i jedina gljivarska udruga u Hrvatskoj koja radi humanitarne 

akcije, da je on 6 godina predsjednik udruge i da sve što radi radi s voljom da se zaista napravi nešto 

dobro. 

Vijećnik dr.sc. Igor Palčić predlaže da se po mogućnosti kontaktira Rune Adria, čiji je projekt 

usvojen, jer su bili rekli da će sa radovima krenuti relativno brzo a prošlo je već 6 mjeseci tišine, traži 

informaciju oko toga. Također postavlja pitanje vezano za 6. maj, odnosno pita kada se planira uvesti 

jeftiniji način naplaćivanja, jer sada sva kućanstva plaćaju 4 odvoza mjesečno i ljudi se bune, jer ne 

popune kontejner. Navodi kako su predstavnici 6. maj-a bili rekli da će to biti „brzo“, pa ga sada 

zanima što znači „brzo“.  

 Načelnik navodi kako nema informaciju od 6. maj-a kada bi to moglo biti, da jedino zna kako 

po zakonu imaju pravo naplaćivati 4 odvoza mjesečno. Navodi kako su visoki računi za odvoz smeća 

djelomično opravdani novim načinom prikupljanja i većih troškova za odvoz otpada, što je vezano i za 

Kaštijun, ali da također ima i puno građana koji nisu znali da trebaju ispuniti obrasce i vratiti ih u 6. 

maj i da zbog toga imaju krivo dodijeljeni spremnik, da mogu zatražiti manji i prilagoditi spremnik 

njihovim potrebama. 

   Vijećnik dr.sc. Igor Palčić navodi kako je čuo da su iz 6. maja nekome rekli da ne mogu dobiti 

manje spremnike zbog kvadrature.  

 Načelnik navodi da su cjenikom propisani određeni standardi i minimalni iznosi za određeno 

kućanstvo, objašnjavajući da se uzimaju u obzir 2 kriterija: broj članova domaćinstva i kvadratura 

objekta. Navodi kako se na temelju tih kriterija može dobiti manji spremnik, da ima korisnika kojima 

je dodijeljen spremnik koji je tri puta veći od onoga što bi mogli tražiti i da zato puno korisnika ima 

puno veće račune. Načelnik objašnjava kako korisnici mogu ići u 6. maj sa izjavom, mogu zatražiti 

pomoć referenta za ispunjavanje izjave na hrvatskom ili na talijanskom jeziku, ali također navodi kako 

je stav uprave da se svi izdani računi moraju podmiriti i da će se novo zaduženje sa novim iznosom 

fakturirati tek nakon popunjavanja izjave, ali da se stari računi moraju platiti po fakturiranom iznosu. 

 Vijećnica Marija Buršić komentira kako su računi previsoki.  

 Načelnik navodi kako je upoznat time, da neki korisnici imaju povećanje iznosa za više od 

200% u odnosu na iznos koji su do sada plaćali. Navodi kako će se po uvođenju čipa računi smanjiti, 

da naplata neće biti za 4 odvoza mjesečno, već prema koliko će se puta izložiti spremnik za pražnjenje 

– jedan je dio cijene fiksni, a drugi dio će se odnositi na broj odvoza, ta zaključuje kako će se računi 

moći smanjiti jer puno kućanstva ima kompostere i time i mogućnost smanjenja volumena otpada za 

odvoz.     

 

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

13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio u 19:20 sati ! 

 

 

Zapisničar:             Predsjednik Općinskog vijeća: 

Tea Rakar            Ezio Barnaba'  

 


