REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOTOVUN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 2163/05-02-14-2
U Motovunu, 24. srpnja 2014.

ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun, održane 24. srpnja 2014. godine u
vijećnici Općine Motovun s početkom u 20.00 sati.
Nazočni vijećnici: Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon, Anita Rabak, Samuel
Kaligari, Senad Pergar, Danijel Bon, Edi Bellini, Marčelo Kaligari, Stiven Valenta, Ivona
Vascotto, Efrem Močibob.
Odsutan: Slobodan Vugrinec.
Ostali nazočni: Načelnik Općine Motovun Tomislav Pahović, Zamjenica načelnika Valentina
Štefanić Lakošeljac, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun Karmen
Grubor, zapisničar Tea Hrvatin.
Građani: Tatjana Sutera, Petar Učkar, Vedran Šćulac, Rudolf Handjal, Igor Legović, Ana
Krnjus.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara sjednicu, pozdravlja
sve prisutne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje, te da nedostaje jedan
vijećnik – Slobodan Vugrinec.
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon daje Dnevni red na glasanje.
Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća slijedeći:
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Dnevni red
Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun,
Razmatranje i donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Motovun,
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni odluke o izradi detaljnog plana
uređenja naselja Divjaki,
Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u
2014.godini,
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Motovun,
Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude po
raspisanom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun
prikupljanjem pisanih ponuda,
Informacija o provedenim pripremnim radnjama za davanje koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika autobusom ili drugim vozilom
istog kapaciteta i karakteristika na području Općine Motovun,
Informacija o pripremi i organizaciji Motovun film festivala,
Vijećnička pitanja.

AD 0.
Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun je verificiran.
AD 1.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje riječ pročelnici
jedinstvenog upravnog odjela Karmen Grubor koja obrazlaže Odluku o izradi Urbanističkog
plana uređenja Motovun. Pravna osnova za izradu i donošenje UPU Motovun opisana je u
članku 103. Odluke o donošenju PPUO Motovun. Cilj i postupak donošenja Urbanističkog
plana mora biti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, pravilnikom o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza, sve zajedno s pripadajućim kartografskim prikazima i
tekstualnim djelom koji je kao temeljni dokument prostornog uređenja Općine. UPU Motovun
obuhvaća povijesnu urbanističku cjelinu Motovuna utvrđenu prema prostornom planu Općine
koji je donesen 2003., a izmjene 2007. godine. To područje obuhvata DPU-a Kanal, odnosno
poslovne zone „Kanal“, a točno granica obuhvata utvrditi će se u digitaliziranoj katastarskoj
podlozi koja će biti sastavni dio ove Odluke. UPU Motovun detaljno će utvrdit uvjete
prostornog razvoja naselja, da ti će osnovne prostorna funkcionalna rješenja i uvjete smjernica
oblikovanja pojedinih prostornih cjelina. Za cijeli obuhvat UPU-a izrađena je Konzervatorska
studija koja je utvrdila stanje izrađenih građevina i sve uvjete njihove zaštite i moguće
preoblikovanje, mogućnost za uređenje nekada izrađenih prostora, te uvjete za infrastrukturu,
izgradnju i opremanje naselja. Za područje nekadašnjeg Doma za starije osobe zajedno s
dodirnim dijelovima naselja predložiti će se daljnje planerske mjere za njegovo uređenje.
Posebna pažnja će se posvetiti iznalaženju prometnog rješenja unutar povijesne jezgre
Motovuna, posebice parkiranje osobnih vozila posjetitelja, osobnih vozila stanara Motovuna,
pristup dostavnim vozilima do ugostiteljskih i sl. sadržaja unutar povijesnog djela naselja.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun otvara raspravu, pošto nema pitanja
zaključuje raspravu i daje odluku na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o izradi Urbanističkog
plana uređenja Motovun.
Prilog 1. (Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Motovun)
AD 2.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ pročelnici jedinstvenog upravnog
odjela Karmen Grubor koja obrazlaže Izmjenu odluke o izradi detaljnog plana uređenja
Divjaki. Odluka je donesena 2011. godine, novim zakonom o prostornome uređenju i gradnji,
ne predviđa se donošenje detaljnog plana, nego sada je obveza izrade studije mogućeg djela
građevinskog područja, zbog toga se išlo u promjenu ove Odluke na način da bi se predvidjela

ova studija mogućeg uređenja. Ona bi sadržavala tri moguća viđenja rješenja kako bi se taj
prostor uredio, predložene izgradnje bi se smjestile sa pogledom na Motovun i na naselje
odnosno s pogledom s/ na naselje. Izrađivač bi napravio tri različite verzije u 3D formatu,
osnovni razlog zašto se išlo u izradu te studije da bi se detaljno prikazao taj dio i uređenje tog
prostora. Studija će obuhvaćati neizgrađeni dio građevnog područja naselja Divjaki. Cilj
izrade studije, istraživanje mogućeg prostora razvoja tog naselja, utvrđivanje uvjeta i oblika
korištenja prostora unutar obuhvata, način uređenja prometne i komunalne mreže. Studijom će
se između ostalog istražiti moguće vrste stambene izgradnje, razmještaj i oblik površina javne
namjene, razmještaj i oblikovanje prometne i komunalne mreže, razmještaj i oblikovanje
javnih krajobraznih površina te ostali mogući zahvati u prostoru za poboljšanje uvjeta
uređenja i života u naselju Divjaki.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu, pošto nema
pitanja zaključuje raspravu i daje odluku na glasanje.

Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o izmjeni odluke o izradi
detaljnog plana uređenja Divjaki.
Prilog 2 (Odluka o izradi detaljnog plana uređenja Divjaki )
AD 3.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun daje riječ pročelnici jedinstvenog upravnog
odjela Karmen Grubor koja obrazlaže Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun u 2014.
godini. Ovom Odlukom se raspoređuju sredstva za financiranje političkih stranaka koja su već
predviđena u proračunu za 2014. godinu. Sredstva se raspoređuju razmjerno broju članova
Općinskog vijeća. Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća pod zastupljenog spola,
pojedinoj političkoj stranci, nezavisnim članovima pripada i pravo na naknadu u visini od
10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, prema tim kriterijima u članku
3. raspoređuju se sredstva kako slijedi za Istarski Demokratski sabor (IDS) 1.335,00 kn za 5
člana, Kandidacijska lista grupe birača Tomislav Pahović 1.361,70 kn za 4 člana i 1 članicu, i
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 293,70 kn za 1 članicu. Raspoređena sredstva se
uplaćuju na žiro- račun političkih stranaka i kandidacijske grupe liste birača.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu, pošto nema
pitanja zaključuje raspravu i daje Odluku na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluku o raspoređivanju
sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Motovun u 2014. godini.
Prilog 3 (Odluka)

AD 4.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje ponovno riječ pročelnici
jedinstvenog upravnog odjela Karmen Grubor koja obrazlaže Izmjenu i dopunu Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Motovun. Radi se o Odluci koja predlaže izmjenu koeficijenta za obračun plaća
službenika/ namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, članak 3. se mijenja i glasi na
predloženi način. Mijenja se koeficijent za Višeg stručnog suradnika, nova točka 3. je Stručni
suradnik za koordinaciju poslova Jedinstvenog upravnog odjela Općinskog načelnika i
Općinskog vijeća, i mijenja se koeficijent pod 4. za Referente, na osnovu analize sa svim
drugim Općinama i Gradom Pazinom ustanovljeno je da naši referenti imaju definitivno
najnižu osnovicu naspram drugih. Naši referenti u računovodstvu rade sve stručne poslove,
nemamo nikakvih vanjskih usluga, u Gradu Pazinu to rade viši referenti sa viskom stručnom
spremom, referentica koja radi na pola radnog vremena ima VSS, a referentica koja je na
puno radno vrijeme ima SSS i obavlja sve te poslove kao i sa VSS i ovo je jedina mogućnost
kako se njih može kvalitetno platiti, odnosno da imaju plaće kao i u drugim Općinama.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon otvara raspravu.
Vijećnik Efrem Močibob: Koliko će iznositi ukupno povećanje plaća u odnosu na proračun s
obzirom na povećanje u odnosu na ovo do sada?
Pročelnica JUO Karmen Grubor: U odnosu na planiranu stavku, nema povećanja sve ostaje
isto jer se u proračunu za 2014. godinu predvidjelo malo povećanje, planirali smo uvesti
sustav nagrađivanja, međutim to je komplicirano iz razloga što se djelatnike ne može dodatno
nagrađivati ako nisu obavili neki dodatni posao, a naše djelatnice konstantno obavljaju sve
stručne poslove u računovodstvu, a imaju niske plaće u odnosu na druge općine. Napravili
smo analizu i usporedbu sa ostalim općinama, koje su slične s nama.
Vijećnik Efrem Močibob: Koliko će iznositi realni troškovi, koliko će biti veći?
Pročelnica JUO Karmen Grubor: Zaposlenica koja je na pola radnog vremena imati će
otprilike 250,00 kn, a druga zaposlenica koja je za stalno imati će 500,00 kn povećanja, do
sada je bila neto plaća 4.100,00 kn.
Vijećnik Efrem Močibob: Ukupno sam mislio, koliko će biti na godišnjoj razini to
povećanje koliko će ovisi na proračun?
Pročelnica JUO Karmen Grubor: Otprilike oko 12.000,00 kn bi bilo povećanje, to je sve
predviđeno u toj stavci.
Vijećnik Efrem Močibob: Nas zanima ova 3. Točka, stručni suradnik planira se zaposliti još
nekoga ili?
Pročelnica JUO Karmen Grubor: To je u planu, nemamo administrativnog referenta,
odnosno tajnicu koja bi vodila uredsko poslovanje i pisarnicu, a to je baza za rad. U Općini od
2007.godine ne postoji tajnica, imali smo referenticu društvenih djelatnosti koja je radila
jedan dio tih poslova, onda je ona prešla na pola radnog vremena u vrtić i kasnije na
porođajni. Već 3. godine nemamo osobu koja to radi, imali smo na stručnom osposobljavanju
do sada tri osobe i to se pokazalo dobro s jedne strane što su tu, a loše što se tiče vođenja
arhive i pisarnice. Od osobe koja je na stručnom osposobljavanju, ne može se očekivati da ona

to samostalno vodi, a to je zapravo koordinacija između svih poslova i predmeta u pisarnici.
Planirano radno mjesto nije kao administrativni referent, nego kao stručni suradnik za
poslove jedinstvenog upravnog odjela, zato jer je to klasificirano prema uredbi o radnim
mjestima u lokalnoj i područnoj samoupravi koja je donesena od strane Vlade.
Vijećnik Efrem Močibob: Da li je to predviđeno našom sistematizacijom? Stručni suradnik?
Pročelnica JUO Karmen Grubor: Da, predviđeno je.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun zaključuje raspravu i daje ovu Odluku na
glasanje.
Općinsko vijeće Općine Motovun sa 6 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA donosi Odluku o
izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun,
Prilog 4. ( Odluka)
AD 5.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon daje ponovno riječ pročelnici
jedinstvenog upravnog odjela Karmen Grubor koja obrazlaže Odluke o prihvaćanju
najpovoljnije ponude po raspisanom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Motovun prikupljanjem pisanih ponuda. Na temelju raspisanog Javnog natječaja, koji
je raspisan 03. srpnja 2014. godine, za točku 1. 2., odnosno k.č. 27 i k.č. 33/1 k.o. Kaldir.
Početna cijena je bila 255.805,50 kn i ponuđena cijena 256.000,00 kn od strane Roberta i
Inken Manner. Općinsko vijeće je to koje bi trebalo prihvatiti ovu najpovoljniju ponudu, to je
bila jedina ponuda koja je došla za navedene čestice.
Na tom natječaju bile su još neke točke, koje su pristigle ponude za točku 1.10. k.č. 57/3, 57/2
k.o. Motovun, početna cijena je bila 14.128,00 kn, a ponuđena cijena 16.000,00 kn od strane
Motovunske baštine, zatim točka 1.11. 261/2 zgr. k.o. Motovun, početna cijena 68.200,00 kn
isto je i ponuđena cijena od strane Senada Pergara, i točka 1.12. k.č. 85/2 u 1/3 dijela, početna
cijena je bila 7.000,00 kn, a ponuđena cijena je bila 7.100,00 kn od strane Zdenke Custović.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun otvara raspravu, pošto nije bilo pitanja,
zatvara raspravu i daje Odluku na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Motovun jednoglasno donosi Odluke o prihvaćanju
najpovoljnije ponude po raspisanom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Motovun.
Prilog 5. (Odluka)

AD 6.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun Elvis Linardon obrazlaže Odluku o
pokretanju postupka davanja koncesije, odnosno daje informaciju vijeću o pokretanju
postupka. Imenovano je Stručno povjerenstvo u sastavu: Elvis Linardon kao predsjednik,
Karmen Grubor i Dragan Vivoda kao članovi. Stručno povjerenstvo se sastalo prije mjesec
dana. Koncesija se namjerava dati na 5 godina, početna cijena koncesionaru ne bi bila
80.000,00 kn nego 65.000,00kn. Ovo smanjenje je zbog investicije kao što je bilo rečeno na
početku. Analiza obrađuje ciljeve koje Općina želi postići, pripremne radnje, procjenu
prihoda koncesionara kao i vrijednost koncesije, minimalne uvjete sposobnosti gospodarskog
subjekta, utjecaj na okoliš i zaštitu kulturnih dobara. Predsjednik Općinskog vijeća Općine
Motovun Elvis Linardon obrazlaže Analizu davanja koncesije za prijevoz putnika lokalnim
nerazvrstanim cestama na području Općine Motovun- procjena vrijednosti koncesije.
Prijedlog je da koncesija ipak bude na 5 godina i da početna cijena iznosi 65.000,00kn,
povjerenstvo je zaključilo da koncesionar koji dobi koncesiju, fiksno bi plaćao svih 5 godina
cijenu koja bude ponuđena, da se ne optereti budućeg koncesionara, da se godišnje ne
povećava jer je upitno kakvi će biti prihodi. Načelnik obrazlaže da nije došlo do povećanja
karte autobusa kao što se priča po Motovunu, jer kod prijašnjeg koncesionara karta u jednom
smjeru bila je 15,00kn, a povratna 20,00kn. Predsjednik Općinskog vijeća Općine Motovun
otvara raspravu.
Edi Bellini: Prije se naplaćivala povratna 15,00 kn, možda ti imaš ugovor obraća se
pročelnici, ali naplaćivala se po 15,00kn.
Pročelnica JUO Karmen Grubor: U ugovoru piše 20,00kn cijena povratne karte, ugovor je
ovdje potpisan kao i cjenik. Cijena nije promijenjena, cijena je ista.
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon: Namjera je da se natječaj raspiše u
Elektroničkom oglasniku RH u 08. mjesecu 2014.god., tako da se budući koncesionar može
pripremiti.
Edi Bellini: Zašto je zadnju minutu došlo do promjene i ne znam da li unutra piše autobus za
invalide? Jučer sam vidio kako su gurali čovjeka u kolicima po Motovunu, iz Kanala prema
gore.
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon: Za invalide će se voditi briga, kad se bude
potpisivao ugovor s budućim koncesionarom, regulirati ćemo i pitanje prijevoza invalida. A
glede ovog za zadnji trenutak što se promijenilo, obrazložio sam, mislim da su uvjeti
povoljniji za budućeg koncesionara, dakle nije 10 nego je na 5 godina, povjerenstvo se u
međuvremenu konzultiralo, i do sada je bila na 5 godina koncesija.
Marčelo Kaligari: Tko je odobrio ovaj prijevoz bez Općinskog vijeća, bez natječaja za tog
koncesionara?
Načelnik Tomislav Pahović: Dakle išlo se direktnom pogodbom, odnosno slalo se pozivni
natječaj kojim su pozvani zainteresirani prijevoznici. To je bilo jedno interventno rješenje,
zbog toga jer smo bili dovedeni u situaciju da je sezona počela, a mi nismo imali koncesionara
pa smo odabrali vršitelja usluge. Izabran je tako da se poslalo ponude na tri adrese ljudi koji
se bave prijevozom. Kako je bilo to neko razdoblje za koncesiju ti ljudi su se raspitivali,

upravo te tri firme su bile zainteresirane za koncesiju i upravo na ove tri adrese smo poslali
pozive.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun zaključuje raspravu.
Prilog 6. (Odluka i Analiza davanja koncesije)
AD 7.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ načelniku Tomislavu Pahoviću koji daje informaciju
o pripremi i organizaciji Motovun film festivala. Dakle 25. srpnja je nulti dan MFF, otvaranje
festivala je 26-og i traje do 30. srpnja 2014. u principu sve je isto kao i prošle godine, uz
jednu malu izmjenu,a to je da je ove godine kino Barbacan ukinut i otvara se novo kino u vrtu
zgrade Revije i to kino će se zvati Billy. MFF je došao s prijedlogom, mi smo ga prihvatili jer
smatramo da je bolje imati masu ljudi raspoređeno na jednom prostoru s obzirom na to da je
lakše rasporediti zaštitare i redare. Jedna mala izmjena je da će se ove godine alkohol koji se
kupuje na litre oduzimati niže, jer prošle godine smo imali neugodne situacije ispod volte
(ispod Montona Gallery kafića), osim toga imali su probleme na terasi kod konobe Mondo, jer
se puno ljudi zaustavljalo i ostavljalo puno smeća, ljudi su ležali na podu, hitna nije mogla
prolaziti, bilo je ružno za vidjeti. Ove godine smo odlučili da se alkohol oduzima kod stupića,
odnosno na parkiralištu kod kioska od Gorana Brečevića, i oduzimati će se kod volte (s
obzirom da je nakon stupića trgovina i OPG gdje se može kupiti alkohol) još jedan filter će
ipak biti kod donje volte kako bi zaista kontrolirali što ulazi u grad, jer smatramo da je i uredu
prema ugostiteljima koji skupo plaćaju javne površine za vrijeme festivala. Na otvaranje
dolazi Predsjednik, Župan tako da su mjere predostrožnosti puno veće, danas su ovdje bili iz
protokola. Puno su stroži nego prošle godine vjerojatno iz njima znanog razloga. Pripreme
teku dobro.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun otvara raspravu. Pošto se nitko ne javlja, on se
nadovezuje i daje svoje mišljenje.
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon: Pošto ste vi kao svi građani Općine
Motovunu dobili pismo od MFF, što je jako pohvalno. Lijepo su obavijestili stanovništvo i
opisali buduće događaje i želju za suradnju, s time da stanovništvo bude pozitivno, da ima
pozitivan stav prema festivalu što je jako bitno i jako pohvalno po mom mišljenju od strane
MFF da su se tako obratili stanovnicima Općine Motovun.
Predsjednik općinskog vijeća Općine Motovun zaključuje raspravu/ točku.
AD 8.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Kontejneri za krupni otpad, nema ih, da li će doći? U godinu
dana u ovom sazivu nisu bili vani.

Pročelnica JOU Karmen Grubor: Kontejneri za krupni otpad u dogovoru sa Uslugom
dolaze samo po pozivu, znači više nema prikupljanja krupnog otpada kao što se nekad
prikupljao, ako netko traži, onda moramo u dogovoru s Uslugom konkretno za osobu koja to
traži da se zna što se vozi jer više ne može voziti onako kao i prije kada smo trpali sve u te
kontejnere. Sada kreće odvojeno sakupljanje otpada, zato smo postavili „zelene otoke“, to je
tek prva faza, a trebat će razvrstavati otpad svako domaćinstvo i to je sljedeća faza, kad će
svako domaćinstvo imat kante za razvrstavanje otpada, a što se tiče krupnog otpada, za to bi
trebalo ići mobilno vozilo kojeg Usluga još nema, s obzirom da Općina Motovun ima 1004
stanovnika nije u obavezi imati reciklažno dvorište, tako da ćemo u dogovoru sa Uslugom
rješavati to pitanje.
Načelnik Tomislav Pahović: Biti će samo za građane Općine Motovun, jer su do sada vozili
i iz drugih Općina.
Pročelnica JOU Karmen Grubor: Imali smo prije desetak dana nadzor iz Ministarstva
zaštite okoliša vezano uz zbrinjavanje otpada na našem području, zatražili su svu
dokumentaciju i pregledali nam plan gospodarenja otpadom koji je napravljen, čeka se
suglasnost od Županije, te usvajanje Plana na jednom sljedećem vijeću, sve su nam pregledali,
i nije bilo nekih većih primjedbi, osim što treba nastaviti sa nabavkom kanti za razvrstavanje
otpada.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Voda kod crkve, vidim da je bio Dragan da li će to ići? Barem
prije naše fešte.
Načelnik Tomislav Pahović: Hoće. To će sada ovisiti o vodovodu. Bio je Dragan i rekao je
da postoji cijev tako da će se postaviti brojilo do tamo, o vodovodu ovisi koliko će biti brzo.
Vijećnik Marčelo Kaligari ima primjedbu: Obraća se Predsjedniku Općinskog vijeća,
imamo primjedbu na Vas i na Vaš rad, rijetko se vidimo, mislim da biste trebali dozvoliti više
pitanja i pitanja građana jer vidimo se skoro svaka tri mjeseca, i eto imamo stotine pitanja,
možemo mi telefonski ali nema smisla.
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon: Gledajte ja sam ovdje izabran kao
predsjednik vijeća i moram se držati poslovnika i statuta Općine, a i vi isto. U našem
poslovniku piše da svaki vijećnik ima pravo na dva pitanja. Ako želite povećati to, ja Vam
savjetujem da date prijedlog da se izmjeni poslovnik, taj članak pa da se stavi tri, četiri
pitanja po vijećniku.
Vijećnik Marčelo Kaligari: Neka se pusti da i građani postavljaju pitanja, ako su razumna
pitanja.
Predsjednik Općinskog vijeća Elvis Linardon: Nije problem postaviti pitanja, mislim da i u
svakodnevnom radu načelnik je dostupan, JOU, tajnica uvijek se može zvati i pitati, pismeno
poslati, ja ću se truditi da svatko dobije odgovor. Ako je stvarno neka tema jako bitna onda
ćemo organizirati zbor građana.
Vijećnik Efrem Močibob: U našoj ulici prema mrtvoj stanici je jedna parcela na kojoj piše
da je općina vlasnik, radi se o k.č. 980/1, ispod Mira Kotige. Ja se ne osudim ići posjeći, tamo
su šljive narasle metar do ceste, čije je vlasništvo?
Vijećnik Efrem Močibob: Pitati ću za košnju, vidim da se dosta kosi, troši na to. Međutim
ne vidim nigdje taj traktor da kosi prema nama, ni prema Kaldiru, Sv. Bartolu. Rečeno je da
će to biti uskoro napravljeno negdje oko festivala, pa da li će se stići prije festival ili poslije?

Načelnik Tomislav Pahović: Ovisi o vremenu, krenula je košnja. Nije istina da se ne kosi
prema Kaldiru i Sv. Bartolu. Imali smo jednu košnju koja je bila nešto niža od one klasične.
Sljedeća košnja bi trebala ići ovih dana, koncesionar gospodin Krt je ovdje. Očistio je vrh
Motovuna zbog toga jer je festival, pa će prijeći dalje na mjesne odbore. On kosi nerazvrstane
ceste.
Vijećnik Edi Bellini: Prošli put sam pitao za kamion materijala za nasipavanje, prije dva
mjeseca ali ništa još nije stiglo, a u međuvremenu je bilo obilnih kiša i rupe su velike.
Načelnik Tomislav Pahović: Bio sam vidjeti, velike su rupe. To će komunalci odraditi,
nećemo nasipavati cijelu trasu, samo rupe.
Vijećnik Edi Bellini: Sistem rada rampe ja ne razumijem, kako radi ta rampa? Po noći
otvorena, po danu zatvorena, Barbacan večeras pun, nema mjesta za parkirat. Da mi to netko
objasni?
Načelnik Tomislav Pahović: Radi se o tome da smo išli na jedan testni period od desetak
dana, na početku je bilo kvara i dobro da se pustilo testni period jer bi se bilo desilo da ljudi
ostanu zablokirani unutra, dakle radi se o testnom periodu i od sutra- prekosutra stupići će
raditi za stalno. Ovog trena je Barbacan krcat jer je i dosta ljudi iz festivala koji su ovdje u
organizaciji koji će nakon slaganja trgova maknuti s Barbacana.

Kako više nije bilo pitanja, Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je 9. sjednicu Općinskog
vijeća u 21.05 sati.
Zapisničar
Tea Hrvatin v.r.

Predsjednik
Elvis Linardon v.r.

