ZAPISNIK
sa sedme – 7 / 1 / 2014. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 26.ožujka 2014. godine
u vijećnici Općine Žminj
Početak u 19,40
Prisutni vijećnici:

Luciano Žufić, Nela Pucić, Walter Folo, Dražen Galant,
Tomislav Zohil, Jordan Krajcar, Ratko Jeromela, Neven
Žgomba, Livio Kresina i Damir Tubak

Nisu prisutni vijećnici:

Željko Rudan, Aldo Bančić, Ivana Orbanić

Ostali nazočni:

Marko Križman, općinski načelnik Općine Žminj; Alen
Damijanić, zamjenik općinskog načelnika; Kristijan
Benčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela; Anđelo
Dagostin, novinar Glasa Istre; Neda Kontić Orbanić, viši
stručni suradnik u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Žminj i zapisničar

Predsjednik vijeća, gospodin Jordan Krajcar otvorio je sedmu sjednicu Općinskog vijeća
Općine Žminj i pozdravio sve prisutne.
Daje se riječ načelniku.
Načelnik, Marko Križman, pozdravio je sve prisutne i izvijestio prisutne o učinjenom od
posljednje sjednice vijeća. Radovi na izgradnji infrastrukture u Industrijskoj zoni izvedeni su
u skladu s ponudom i ugovorom s tvrtkom Cesta d.o.o. Pula. Zajedno sa Županijskom
upravom za ceste sudjelovali smo u izradi dokumentacije za izgradnju kružnog toka kod
Veterinarske stanice u Žminju – početak gradnje planira se za 01.travnja. U siječnju je Općinu
Žminj posjetio istarski župan sa suradnicima te se tom prigodom razgovaralo o bitnim
projektima Općine Žminj i o suradnji Općine i Županije. Izrađen je plan gospodarenja
otpadom na području Općine Žminj i uskoro će biti prezentiran kroz javnu raspravu. Zajedno
sa turističkom zajednicom radi se na organizaciji skupštine i planiraju se aktivnosti TZ-a u
2014.godini te je skupština TZ-a Žminj sazvana za 31.03. Općina se je kandidirala na natječaj
Ministarstva za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za nabavu kontejnera i opremanje
zelenih otoka na području Općine Žminj. Dovršen je postupak ishodovanja lokacijske dozvole
za naselje Lukovica. U suradnji s Udrugom umirovljenika i Turističkom zajednicom otvorena
je izložba „Alati i stari zanati“ koja se u kuli može pogledati do 18.04. Proveden je natječaj te
je zaposlen pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj, kao i natječaj da djelatnike
Vlastitog pogona koji su bili na određeno tako da su sada i oni zaposleni na neodređeno, te su
se provodile i ostale redovne aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
Predsjednik vijeća zahvalio se načelniku i otvorio vrijeme za vijećnička pitanja.
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Prvi se za riječ javlja vijećnik Luciano Žufić.
Najprije čestita novoizabranom pročelniku na imenovanju, ukazuje da je potrebno pregledati
svu infrastrukturu po selima i zaseocima tako da se zna što treba napraviti. Želi postaviti
pitanje načelniku – što je sada sa gospodinom Sanjinom Dimićem Boljunčić, načelnikovim
savjetnikom?
Načelnik odgovara da je sa Sanjinom i ranije bio dogovor da će on obavljati poslove za
obavljanje kojih nema druge kvalificirane osobe (obračun komunalnog doprinosa, obračun
kazni). Sada je tu pročelnik, neko vrijeme će mu trebati pomoć, ali to je kratko. Bio je
dogovor da neko vrijeme Sanjin pomogne pročelniku oko upravnih stvari, oko obračuna i
slično što je iz područja građevine. Koliko će to trajati, ne znam, da li sedam dana, da li
petnaest.
Luciano Žufić govori kako i oni i ljudi smatraju da je 6.500,00 kn naknade mjesečno potrebno
zaslužiti, da su ljudi apsolutno protiv toga jer da on nikad nije vidio koja je cesta za „pokrpat“,
apsolutno da je to neprimjereno.
Ratko Jeromela osvrće se na dobivene odgovore na vijećnička pitanja, i to: izvješće o Bartulji
2013., o mjesečnom sajmu i o radu DVD-a. Zanima ga na što se odnosi konzumacija jela i
pića – 36.000,00 kn? Načelnik odgovara da će donijeti kartice da se točno vidi gdje je to
potrošeno, već sada da može reći da se radilo o redarima koje je Općina angažirala (prometni
redari). Vijećnika Jeromelu zanima na što se onda odnosi stavka „ugovori o djelu“ – to je sve
plaćeno. Nadalje, glede izvješća za sajam, prihod je 113.000,00 kn, a od toga 65.000,00 kn ide
samo na redarske usluge. Taj sajam smo ogradili iz dva razloga – da se tu oslobodi promet i
da se smanji iznos za redarske usluge. Sajam bi mogli čuvati i radnici koji su zaposleni na
komunalnim poslovima, ne treba plaćati zaštitare 65.000,00 kn. Nema ekscesa tamo. Načelnik
odgovara da su se redarske usluge smanjile, prije je bilo šest redara, a nakon što je sajam
premješten u ograđeni prostor, smanjilo se je na četiri. Pokušalo se je još smanjiti, ali se je
onda javila Policija jer da kad se prijavljuje javni skup, radi osiguranja javnog reda i mira
potrebno je imati kvalificirane redare, to je uvjet MUP-a. Jeromela navodi da su se i prihodi
smanjili, jer da u njihovo vrijeme nikad nije bilo ispod 200.000,00 kn, a sada je prihod od
rezervacija 113.000,00. Načelnik odgovara da se tih 113.000,00 kn odnosi na dnevni utržak,
bez rezervacija koje budu dvaput godišnje i sveukupni prihodi su još 70 – 80.000,00 kn.
Ratko odgovara da onda podaci u izvješću nisu točni, da ispada da je sajam u minusu, a ako
smo u plusu 50-ak tisuća kuna da ne zna zašto dajemo sajam u koncesiju. Načelnik odgovara
da se htjelo dati u zakup da ne uđemo u sustav PDV-a, ali je natječaj poništen i sajam će i
dalje organizirati Općina sama. Vijećniku Jeromeli nije jasno u čemu je problem s PDV-om,
na što mu je načelnik odgovorio da komplicira knjigovodstvo.
Vijećnik Jeromela da ima pitanja i glede aktivnosti DVD-a. Također, bilo je u izvještaju da je
tu bio župan pa ste rekli da ćete zajedno gornju zgradu pretvoriti u muzej gospodarstva. U
zadnjem pak izvještaju rekli ste da ćete vi preseliti gore, pa me sada zanima, što će biti u toj
zgradi? Načelnik odgovara da će u dijelu zgrade biti muzej gospodarstva Istre, na što je
vijećnik Jeromela pitao da gdje je to gospodarstvo.
Dražen Galant pita na koji je način provedeno zapošljavanje u Turističkoj zajednici. Načelnik
odgovara da djelatnica radi na temelju ugovora o djelu koji je sklopljen do 31.03. Budući da
se od 2010.godine nije organizirala skupština, TZ Žminj je brisan iz registra, poslani su pozivi
i skupština će se održati 31.03., biti će donijet novi Statut nakon čega će biti proveden i
natječaj.
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Vijećnik Jeromela pita koliko se je puta sastao savjet načelnika u posljednja tri mjeseca
odnosno u vrijeme između dvije sjednice vijeća. Načelnik odgovara da se savjet sastaje po
potrebi, a uobičajeno je jedanput tjedno.
Ratko Jeromela navodi kako se je kod njih, u ulici Stara vrata dogodio „slučaj Štrada“. On da
nije bio na sastanku, pa ga zanimaju zaključci i povijest. Naime, pojedinci bi zatvorili
prometovanje po „Štradi“ jer da im smeta buka, no tako se prekida komunikacija između dva
dijela Žminja. Ujedno se zahvaljuje predsjedniku IDS-a, Tomislavu Zohilu koji mu je zaista
izašao u susret i saslušao ga kad ga je on (R.J.) nazvao vezano uz problem potencijalnog
zatvaranja ove prometnice.
Načelnik odgovara kako je zaključak da će se postaviti znak zabrane osim za stanare i znak
pješačke zone, odnosno ograničenje brzine na 30 km/h.
Daljnjih vijećničkih pitanja nema.
Utvrđivanje kvoruma
Predsjednik vijeća je konstatirao da je, kako bi se na sjednici mogle donositi
pravovaljane odluke, potrebno da na njoj prisustvuje barem natpolovična većina od ukupnog
broja odnosno od 13 izabranih članova za općinsko vijeće, te je pozvao službenu osobu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj da izvrši prozivku članova Općinskog vijeća radi
utvrđivanja prisutnosti i kvoruma.
Neda Kontić Orbanić izvijestila da je na sjednici prisutno 10 od 13 vijećnika, a da su
se zbog nemogućnosti dolaska ispričali vijećnici Željko Rudan, Aldo Bančić i Ivana Orbanić.
Predsjednik vijeća je utvrdio da je prisutan kvorum te se mogu donositi pravovaljane
odluke.
Predsjednik vijeća obavještava nazočne da je Kristijan Benčić dana 10.ožujka 2014.godine
stavio u mirovanje dužnost člana općinskog vijeća, jer je imenovan na mjesto pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj, odnosno na nespojivu dužnost.
Također, da je izjavu o stavljanju mandata u mirovanje iz osobnih razloga od 18.03.2014.
godine, dostavio Sanjin Dimić Boljunčić.
Kristijana Benčića, vijećnika IDS-a u vijeću zamjenjuje Livio Kresina, dok Sanjina Dimić
Boljunčić, sukladno članku 81. Zakona o lokalnim izborima zamjenjuje Damir Tubak,
neizabrani kandidat s kandidacijske liste grupe birača.
Budući da su i Kristijan Benčić i Sanjin Dimić Boljunčić bili članovi Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Žminj, to su oni stavili na raspolaganje svoj mandat u ovome tijelu
Vijeća, te se predlaže da se umjesto njih u Mandatnu komisiju izaberu vijećnici koji stupaju
na njihova mjesta, odnosno Livio Kresina za predsjednika i Damir Tubak za člana, pri čemu
bi i nadalje članom Mandatne komisije ostao Luciano Žufić.
U skladu s navedenim, predsjednik vijeća, gospodin Jordan Krajcar predlaže i dopunu
dnevnog reda, na način da se dodaju točke: Verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
Općine Žminj i Rješenje o izboru predsjednika i člana Mandatne komisije. Vijećnicima su
podijeljeni prijedlozi rješenja odnosno dopune dnevnog reda.
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Prelazi se na dnevni red prema točkama utvrđenim u pozivu od 17.ožujka 2014.godine,
upotpunjen s novopredloženim točkama :
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verifikacija zapisnika s 6 / 8 / 2013 sjednice Općinskog vijeća Općine,
Verifikacija mandata članova Općinskog vijeća Općine Žminj,
Rješenje o izboru predsjednika i člana Mandatne komisije,
Godišnje izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Žminj za 2013.
godinu,
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području
općine Žminj,
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Žminj za 2014. godinu,
Izvješće o radu Načelnika Općine Žminj za razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine,
Razno

Prijedloga za dopunu dnevnog reda nema.
Daje se dnevni red na glasovanje.
8 – ZA
0 – PROTIV
0 – UZDRŽANIH
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Prelazi se na 1. točku dnevnog reda.
1. Verifikacija zapisnika s 6 / 8 / 2013. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
Predsjednik vijeća pitao je prisutne ima li netko neku primjedbu na zapisnik.
Primjedaba nema.
Daje na glasanje. Vijećnici se izjašnjavaju dizanjem ruku.
8 – ZA
0 – PROTIV
0 – UZDRŽANIH
Zapisnik je verificiran.
Prelazi se na 2.točku dnevnog reda.
2. Verifikacija mandata članova Općinskog vijeća Općine Žminj
Predsjednik vijeća ponavlja da su pisane obavijesti o stavljanju mandata u mirovanje dostavili
Kristijan Benčić, zbog imenovanja na nespojivu dužnost odnosno mjesto pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj – kojeg zamjenjuje neizabrani kandidat s liste
Istarskog demokratskog sabora – Livio Kresina, 7.kandidat na listi IDS-a te Sanjin Dimić
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Boljunčić, nositelj kandidacijske liste grupe birača, kojeg zamjenjuje neizabrani kandidat s
liste – Damir Tubak, 3. kandidat ove liste.
S obzirom na sve navedeno konstatira se da su temeljem utvrđenih činjenica ispunjeni
zakonski uvjeti za verifikaciju mandata članova za Općinsko vijeće Općine Žminj te se
utvrđuje:
R J E Š E NJ E
o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Žminj
I.
Ovim se rješenjem verificira mandat članova Općinskog vijeća Općine Žminj, za vijećnike:
1. Livio Kresina i
2. Damir Tubak.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine Žminj”.

Predsjednik vijeća daje na glasanje Rješenje o verifikaciji mandata.
10 – ZA
0 – PROTIV
0 – UZDRŽANIH
Predsjednik vijeća utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
rješenje
o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Žminj
Nakon što im je verificiran mandat vijećnici Livio Kresina i Damir Tubak izgovaraju svečanu
prisegu na način utvrđen u članku 9. Poslovnika Općinskog vijeća.
Čita se tekst svečane prisege:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Žminj
obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike
Hrvatske, zakona i Statuta Općine Žminj, te da ću se zauzimati za svekoliki
napredak Republike Hrvatske, Istarske županije i Općine Žminj.”
Najprije je prozvan Livio Kresina, a zatim Damir Tubak koji su po prozivci ustali i izgovorili:
«Prisežem»
Predsjednik vijeća je čestitao novim vijećnicima, koji potpisuju svečanu prisegu.
Prelazi se na točku 3.
3. Rješenje o izboru predsjednika i člana Mandatne komisije
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana. Na konstituirajućoj sjednici 19.lipnja 2013.
donijeto je Rješenje o izboru predsjednika i dva člana mandatne komisije Klasa: 020-01/135

01/01, Urbroj: 2171/04-01-13-2 te su izabrani: Sanjin Dimić Boljunčić, za predsjednika,
Kristijan Benčić, za člana i Luciano Žufić, za člana.
Predlaže se da se umjesto Sanjina Dimić Boljunčić u Mandatnu komisiju izabere Livio
Kresina, a umjesto Kristijana Benčića – Damir Tubak, dok će i nadalje članom ostati Luciano
Žufić.
Prijedlog se daje na glasanje. Vijećnici se izjašnjavaju dizanjem ruku.
10 – ZA
0 – PROTIV
0 – UZDRŽANI
Prijedlog je sa 10 glasova „za“ jednoglasno prihvaćen te je donijeto
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i dva člana Mandatne komisije
I.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Žminj izabiru se:
1.

Livio Kresina

za predsjednika

2.

Damir Tubak

za člana

3.

Luciano Žufić

za člana

Prelazi na točku 4. dnevnog reda:
4. Godišnje izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Žminj za
2013. godinu
Predsjednik vijeća daje riječ općinskom načelniku kao izvjestitelju za ovu točku dnevnog
reda.
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Predsjednik vijeća daje izvješće na raspravu.
Prvi se javlja vijećnik Ratko Jeromela. Primjećuje kako se ova točka dnevnog reda zove
„Godišnje izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Žminj za 2013.
godinu“, a da se u izvješćima Općina Žminj gotovo ne spominje, osim u izvješću šumarije da
je na našem području bio jedan požar. Taj požar da čak nisu naveli u izvješću o radu DVD-a.
Zato smatra da se radi o točci koja je samo ofrlje pripremljena i da će zato biti protiv.
Dražen Galant smatra kako je žalosno da Općina Žminj izdvaja dvaput više novca za PVZ i
JVP od drugih općina bivše općine Rovinj, a da u zadnjih deset godina u PVZ ni u JVP nije
zaposlena niti jedna osoba s područja Općine, a da je u isto vrijeme s našeg područja u
mirovinu ili na neko drugo radno mjesto otišlo četiri vatrogasca. Zaposlili su samo podobne iz
Bala i Kanfanara. Zato moli odgovorne koji nas predstavljaju ispred JVP-a i PVZ-a da nešto
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učine i da se unaprijedi naš DVD, jer nije normalno da svi DVD-ovi dobivaju isto novca, a da
DVD Žminj ima 10 puta više članova, a da ne govorimo o mladeži koje imamo preko 40, a
drugi ih uopće nemaju. Stoga neka se odgovorni pobrinu da građani Žminja budu sigurni i da
sa pravednim financiranjem DVD-a opet budemo jedan od najuglednijih DVD-ova.
Tomislav Zohil odgovara da se kao predstavnik ispred JVP-a potpuno slaže sa opaskama
Dražena Galanta, da su 4 vatrogasca s područja Žminja otišli u mirovinu a da se nije niti jedan
zaposlio. Točno je da su se zaposlili samo Baljani i Kanfanarci, i ja sam postavio to pitanje te
mi je odgovoreno da se zbog sistematizacije vjerojatno i dalje neće zapošljavati. Što se tiče tih
sredstava, nažalost, moram reći da je u planu da se taj iznos našeg izdvajanja još i poveća, ne
našom voljom. Prema našem DVD-u imaju samo riječi hvale, ali po pitanju sredstava nemaju
sluha.
Marko Križman navodi da Bale i Kanfanar skupa plaćaju manje nego sama Općina Žminj, a
to je tako radi Društvenog ugovora, jer kad se je isti sklapao za PVZ uzeli su se udjeli od
Komunalnog servisa gdje je naš udio najveći. Zato plaćamo toliko više od ostalih, a nazad
dobivamo jednako decentraliziranih sredstava jer imamo DVD na istoj razini kao i oni. Da bi
se financiranje izmijenilo, sve općine morale bi potpisati.
Livo Kresina smatra kako bi bilo dobro poslati neki dopis u JVP Rovinj jer smo
marginalizirani godinama, da li zbog naše inertnosti, da li ne želimo da se naši ljudi
zapošljavaju, ne znam. Primjerice, turistička zajednica. Zapošljavamo ne samo sad vanjskoga,
odnosno s područja druge općine, nego smo i prije imali djelatnicu s područja druge općine.
Smatram da imamo dovoljno školovanog kadra i na području naše općine. Ne omalovažavam
nikoga, niti zamjeram nešto, ali mislim da se neke smjernice moraju postaviti i prema Rovinju
da se ubuduće to ne dešava.
Ratko Jeromela govori da se je u vrijeme njihove vlasti više sredstava dobivalo nego što se
uplaćivalo. Općina se mora pokrenuti i pregovarati o svojoj poziciji. Primjećuje da u
izvještaju o radu DVD-a nije naznačen prihod od prodaje starih vozila, za koje je navedeno da
su dani u otpad.
Tomislav Zohil odgovara da je to zato jer je izvješće dano za ranije razdoblje odnosno do
prosinca 2013., a da će taj prihod vjerojatno biti u slijedećem izvještaju.
Daljnjih prijavljenih nema, slijedom čega se točka daje na glasovanje.
9 – ZA
1 – PROTIV
0 – UZDRŽANIH
Ratko Jeromela moli da se izričito navede da je on bio protiv.
Prelazi na točku 5. dnevnog reda:
5. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na
području općine Žminj
Predsjednik vijeća daje riječ općinskom načelniku kao izvjestitelju za ovu točku dnevnog
reda.
Načelnik daje uvodno obrazloženje. O ovoj odluci bilo je govora na skupštini Istarskog
vodovoda u devetom mjesecu, iz razloga što je lani donijeta odluka da se ne naplaćuje
naknada za priključenje na sustav javne vodoopskrbe. Vodovod je na taj način ostao bez
prihoda za proširenje i nadogradnju sustava i zato je predložena naknada u iznosu od 1 kn po
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metru kubičnom isporučene vode. Ta bi sredstva bila isključivo prihod Istarskog vodovoda,
mi smo od njih dobili i prijedlog odluke. Isti prijedlog išao je na izglasavanje na cijelo
područje Istre odnosno područje koje opskrbljuje Istarski vodovod. Labin i Umag već su ovu
odluku izglasali, neke druge jedinice također.
Predsjednik daje izvješće na raspravu.
Prvi se javlja vijećnik Ratko Jeromela. Pita da, da li to znači da ukoliko ovo vijeće ne izglasa
odluku da Vodovod ne smije naplaćivati ovu naknadu. Načelnik odgovara potvrdno. Vijećnik
Jeromela smatra da u ovoj osjetljivoj ekonomskoj situaciji 1 kn / m3 jako puno znači, a ova
općina je što se tiče vodovoda preko 90% izgrađena pa će biti protiv ove odluke.
Luciano Žufić javlja se za riječ. Smatra da zna jako puno o vodovodnoj mreži na području
Općine Žminj. Poznavajući izgradnju od 1995.godine naovamo, da mora reći da su si Žminjci
većinom sami napravili kanale, dali besplatno ulaz u posjed i isto će biti protiv.
Walter Folo nadovezuje se na prijašnja izlaganja i ističe da su ljudi sami financirali i kanale i
plaćali priključke te je zato isto protiv ove odluke.
Damir Tubak želi znati postoji li neki aproksimativni izračun koliko bi taj iznos dodatne
naknade iznosio za prosječno kućanstvo. Načelnik odgovara da prosječno kućanstvo troši 20 –
25 m3 vode mjesečno, te da smatra da se na tu 1 kn neće obračunavati PDV.
Livio Kresina moli objašnjenje što mi dobivamo odnosno gubimo neizglasavanjem ove
odluke. Načelnik odgovara da sredstva nećemo dobiti, ali da možemo tražiti da se na nekim
ograncima zamijene salonitne cijevi, a ako se ne izglasa, ostati će i dalje staro. Popravci su i
dalje ne trošak vodovoda (tekuće održavanje), ali zamjena cijevi ne ide u tekuće održavanje.
Znam da je sada u planu zamjena za Stara vrata, planiran je novi vod od Lukovice preko
kružnog toka prema Vlašini, planira se izgradnja nove vodospreme. Mi kao općina nemamo
trenutno zahtjeva prema Vodovodu jer sva sela osim Maksi imaju vodu.
Livio Kresina pita može li se tražiti da se u svakom selu deblokira jedan hidrant. Načelnik
odgovara da to neće odobriti, može se deblokirati jedino ako stave brojilo na Općinu Žminj.
Dražen Galant ističe kako bi zakonski svi hidranti morali biti deblokirani, međutim, da nisu
već da su svi plombirani. Načelnik govori da funkcioniraju samo novopostavljeni hidranti.
Daljnjih prijavljenih nema, slijedom čega se točka daje na glasovanje.
1 – ZA
6 – PROTIV
3 – UZDRŽANIH
Tomislav Zohil moli da se navede da je on bio za.
Prelazi na točku 6. dnevnog reda:
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Žminj za 2014. godinu
Predsjednik vijeća daje riječ općinskom načelniku kao izvjestitelju za ovu točku dnevnog
reda.
Načelnik daje uvodno obrazloženje. Radi se o zakonskom raspoređivanju. Na bazi proračuna
doneseno je 8.000,00 kn za financiranje političkih stranaka, a izračun je napravljen za stranke
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koje su zastupljene u općinskom vijeću. Iznos je godišnji, a plaća se tromjesečno. Napominje
da će se odluka poslati svima na znanje radi planiranja prihoda.
Predsjednik daje izvješće na raspravu.
Prijavljenih nema, slijedom čega se točka daje na glasovanje.
10 – ZA
0 – PROTIV
0 – UZDRŽANIH
Jednoglasno.
Prelazi se na 7. točku dnevnog reda.
7. Izvješće o radu Načelnika Općine Žminj za razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine
Načelnik je izvješće dao pismeno, pa predlaže da vijećnici postave pitanja ukoliko je nešto
ostalo nejasno.
Vijećnika Kresinu zanima problem građevinskog deponija. Pita koliko nas košta sanacija
građevinskog deponija kod vrtića i da li mi na našem području imamo neku valu, neki bivši
kamenolom (Žminjske kavi ili drugo) gdje bi se moglo otvoriti neki građevinski deponij. Ima
pritužbe od građana za lokaciju iza Zahariji – kod Zamudući – tamo je jedan divlji deponij, a
vjerojatno ih ima još, dok je primjerice načelnik Barbana izjavio kako kod njih nema niti
jednog divljeg deponija. Načelnik odgovara da kroz izvješće inspektorice niti mi nemamo
divljih deponija. Sanirali smo lokaciju zad vrtića, vrh boški, poli Gržini, Švogari, Modrušani i
Pamići. Sve što se je vodilo kao divlji deponij sanirali smo. Međutim, svako malo se dogodi
da ljudi opet počnu bacati smeće. Što se tiče građevinskog deponija, napravili smo plan
gospodarenja otpadom, a jedan dio tog plana je i građevinski deponij. U dogovoru s
Mirkovićem, u eksploatacijskom polju Žagrići – Žavori napravilo bi se kontrolirani
građevinski deponij. To je planirano planom gospodarenja otpadom, a još se mora uvrstiti u
prostorni plan da bi ga se moglo legalno otvoriti.
Vijećnika Ratka Jeromelu zanima rezultat pregovora s Purisom glede nekretnina. Načelnik
odgovara da pregovori još uvijek traju. Dobili smo njihovu procjenu za kupnju zgrada.
Vijećnika Ratka Jeromelu zanima tko je zakupac prostora u Ceru i kolika je zakupnina.
Načelnik odgovara da je zakupnik Obrt „Bibi“, Vl. Ivan Kuftić, a zakupnina 3.510,00 kn
mjesečno.
Vijećnika Jeromelu zanima da li je općina sudjelovala na natječajima za sredstva IPARD-a,
Europske unije i dr. Načelnik odgovara da nije, a da se rade projekti s tvrtkom Bala
Consulting – dionice Balići – Žminj, Vidulini – Ladići – Barat u suradnji s Kanfanarom i
Jurići – Tankovići gdje vozi autobus. Ceste moraju biti kategorizirane kao nerazvrstane, a
realan rok u kojem bi mogli dobiti sredstva je dvije godine – 1 godinu dok se pripremi
dokumentacija, 1 godinu natječaj, a tek treće godine gradnja.
Načelnik da kod vijećnika Jeromele nema prolaznu ocjenu.
Livio Kresina pita što je s cestama na području Općine koje nemaju kategorizaciju. Načelnik
odgovara da su to nerazvrstane ceste i one su pod ingerencijom Općine.
Vijećnika Nevena Žgombu zanima što je s dugovima Žminja d.o.o., da u izvještaju stoji da se
pregovaralo s vjerovnicima, pa pretpostavlja da je to radi starih dugova. Načelnik odgovara da
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se radi o starim dugovima, da smo sada u postupku mirenja s Elektrocentrom Petek kod
Visokog trgovačkog suda. Dogovor nije postignut s nikim jer se radi o milijunskim dugovima,
ni sa IKB bankom, niti s drugima. Svi traže kompletan iznos u novcu, a da Općina to prihvati
na sebe moremo svi poć doma i zagasit javnu rasvjetu pet godina, na što vijećnik Jeromela
dodaje da bi trebalo razmisliti o toj opciji, a načelnik odgovara da se za to može zahvaliti
njemu i njihovoj vladavini. Dugovi su veliki, 4 godine se nije ništa poduzimalo, kamate su
samo rasle. Pokušali smo ponuditi neka zemljišta ako su vjerovnici zainteresirani, budući da
prodaja ne ide pa da barem tako nešto zatvorimo, ali svi žele novac i nije se ništa dogovorilo.
Vijećnik Žgomba govori da ćemo jednom ipak morati vratiti te dugove, na što Luciano Žufić
odgovara da nećemo nikada.
Vijećnik Dražen Galant pita da li je kuća od Prima Rovisa dana na prodaju. Načelnik
odgovara da je ta kuća sada općinska, ali da nismo dali na prodaju iz razloga što dugogodišnji
stanari nemaju kamo ići i uređuju si kuću, pa smo im produžili rok za iseljenje. Za tu kuću
smo napravili i procjenu i energetski certifikat, tako da imamo sve spremno.
Neven Žgomba pita koje područje pokriva postavljena antena za besplatni Internet. Načelnik
odgovara da je to napravljeno u suradnji s Turističkom zajednicom Istarske županije, da je
postavljena jedna antena i to na krov zgrade općine, a da pokriva krug od cca 200 m. Sad je
natječaj za dodatne lokacije, i planira se pokriti cijeli Žminj.
Daljnjih prijavljenih nema.
Prelazi se na 8. točku dnevnog reda.
8. Razno
Za riječ se prvi javlja vijećnik Ratko Jeromela. Prema novom Zakonu o udrugama da će se
sve udruge koje ostvaruju prihod u iznosu većem od 200.000,00 kn morati registrirati kao
trgovačko društvo. Prema tome da će se i NK Žminj morati voditi kao trgovačko društvo.
Smatra da dajemo previše novca nogometnom klubu – 300.000,00 kn i da moramo štediti.
Načelnik odgovara da su sada stigle ovrhe iz Jeromelina razdoblja na iznos od 150.000,00 kn
(Dukić Miroslav 50.000,00 kn, Enco Zohil 60.000,00 i Žminj Petrol 60.000,00 kn), tako da i
kad bi se planiralo 400.000,00 kn za Klub, oni će opet doć na rang sličnih. Jeromela odgovara
da to nije ni čudno kada se četiri godine nije ništa plaćalo, bivšeg načelnika nije se ticalo ništa
što nije on ugovorio. Ne može se četiri godine voditi sudske sporove jer to će nekad doći na
naplatu, i za to ne treba mene kriviti. Tomislav Zohil misli da će NK Žminj morati razmisliti o
podnošenju protutužbi radi ovih ovrha odnosno da će trebati razmatrati i privatne tužbe,
obveze sežu iz razdoblja vladavine HDZ-a i nezavisnih. Ratka Jeromelu zanima što je htio
reći s tom opaskom, npr. za Enca Zohila da je valjano potpisan ugovor, on je odradio
ugovoreno i to uopće nije sporno. Načelnik pita kakav je to ugovor napisan na trgovačkom
papiru, na ruke, da piše Troškovnik a ne ugovor i da su navedene stavke, na što Jeromela pita
kakve veze to ima je li papir bijeli ili trgovački ili drugo te da je to ugovor jer da sud ne bi
dosudio da se na temelju njega treba izvršiti isplatu kada ne bi bio valjan.
Luciana Žufića zanima pitanje nadzornog odbora Žminja d.o.o. Želi da se to riješi službeno i
da više ni on ni Dražen Galant ne budu unutra. Načelnik odgovara da smo i od suda dobili da
moramo mijenjati nadzorni odbor za trgovačko društvo. Aldo Bančić je predsjednik, Luciano,
Dražen, Renato Maretić i Renato Jurić su članovi.
Vijećnik Jeromela da je čuo da se priprema davanje nogometnog igrališta u koncesiju i pita je
li to istina. Načelnik odgovara da ne.
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Dražen Galant obavještava vijeće da se građani žale na svećenika, jer da neće raditi mise
zadušnice na dan godišnjica smrti, pa predlaže načelniku da pokuša razgovarati sa
svećenikom ili s biskupom. Naši vjernici moraju mise naručivati u drugim župama.
Walter Folo pita da li je moguće poraditi na obnovi vertikalne i horizontalne signalizacije,
odnosno obnoviti crte i putokaze barem kroz Žminj, sada počinje sezona i imamo puno
turističkih odredišta. Načelnik odgovara da su kroz Žminj sve ceste županijske, osim
Klenovice i izlaza kod vodovoda, prema Kalvariji i kroz Lukovicu, koje su naše. Dali smo
zahtjev prema ŽUC-u i oni svako malo nešto obnove. Tomislav Zohil dodaje da je i Turistička
zajednica kandidirala neke projekte, posebice zamjenu one velike table na izlazu s istarskog
ipsilona. Kandidirati će se i info punkt.
Dražen Galant predlaže da kao Općina probamo vidjeti na koji bi se način mogli poticati
obnovljivi izvori energije, kao što su i drugi gradovi (Rovinj, Pazin, Umag) raspisali natječaje
pa da i mi povučemo neke šolde za naše ljude. Načelnik odgovara da se je raspitao,
Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti raspisalo je natječaj, općine i gradovi su
se u 2013. morali javiti da bi dobili sredstva i potom raspisivali natječaje prema građanstvu.
Dok opet Ministarstvo ne raspiše natječaj da možemo mi dobiti sredstva, ne možemo ni mi
raspisivati prema građanstvu.
Livio Kresina pita koliko vremena treba proteći da se cesta koja je napravljena može uknjižiti.
Na njegovom području da su napravljene dvije ceste koje nisu nigdje zavedene, i da zbog toga
svake godine imaju problem za održavanje, a na toj cesti se odvija promet. Načelnik odgovara
da je cestu Kresini – Krničari o kojoj vijećnik govori dužna ucrtati Bina – Istra budući da su
oni presjekli postojeću cestu, ali tek su sada ucrtali glavni koridor ipsilona, tako da je pitanje
kada će ove sporedne ceste doći na red. Ovakvih cesta je posvuda, a glede održavanja nema
problema jer je ova dionica u našem programu održavanja odnosno na popisu nerazvrstanih
cesta.
Daljnjih prijavljenih nema.
Predsjednik vijeća zatvorio je sjednicu u 20.55 sati.
Klasa: 021-05/14-01/02
Urbroj: 2171/04-01-14-2
Žminj, 26.ožujka 2014.
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