ZAPISNIK
sa osme – 8 / 2 / 2014. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 12.lipnja 2014. godine
u vijećnici Općine Žminj
Početak u 19,32
Prisutni vijećnici:

Jordan Krajcar, Ivana Orbanić, Tomislav Zohil, Aldo
Bančić, Ratko Jeromela, Livio Kresina, Luciano Žufić,
Dražen Galant, Nela Pucić, Walter Folo, Željko Rudan i
Damir Tubak

Ispričan je vijećnik:

Neven Žgomba

Ostali nazočni:

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

Predsjednik vijeća, gospodin Jordan Krajcar otvorio je osmu sjednicu Općinskog vijeća
Općine Žminj i pozdravio sve prisutne te pozvao načelnika da se obrati vijeću.
Daje se riječ načelniku.
Načelnik, Marko Križman, pozdravio je sve prisutne i izvijestio o učinjenom od posljednje
sjednice vijeća. Kao najvažnije navodi završetak izgradnje kružnog toka na ulazu u Žminj.
Obavještava vijećnike i da je svim zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela spuštena
plaća za 8 %, smanjena je osnovica.
Predsjednik vijeća zahvalio se načelniku i otvorio vrijeme za vijećnička pitanja.
Prvi se za riječ javlja vijećnik Aldo Bančić. Ima pitanje u svezi Žminja d.o.o. i Žminja sport
d.o.o. Navodi da je 29.01.2014. bio na raspravi kod Trgovačkog suda za Žminj d.o.o. i rečeno
mu je da više nema pravo zastupanja Žminja d.o.o. Tada da je dan rok od 30 dana da se
imenuje novi direktor i nadzorni odbor, o čemu je on obavijestio načelnika pa ga zanima je li
nešto učinjeno. Ranije su u nadzornom odboru bili Aldo Bančić, Luciano Žufić, Renato
Maretić, Renato Jurić i Dražen Galant, imenovani su 2009. ili 2010. pa je istekom mandata
nadzorni odbor ostao bez članova. Predlaže da se u nadzorni odbor imenuju osobe koje to
imenovanje ne mogu odbiti, odnosno zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Žminj, i to: Kristijan Benčić, Rita Drandić, Martina Trošt, Neda Kontić Orbanić i Mirjana
Zenzerović.
Načelnik odgovara da je za Žminj d.o.o. pokrenut postupak brisanja radi nepredavanja
financijskih izvješća uzastopno tri godine pa da radi toga niti tijela društva više nisu važna jer
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sve odrađuje sud po službenoj dužnosti. Tamo više nema potrebe ni za nadzornim odborom ni
za direktorom.
Aldo Bančić ima pitanje i glede osnivanja Turističke zajednice. Zanima ga je li načelnik
dobio od Porezne uprave potvrdu o uplati poreza u prethodnoj godini i da li se to može dobiti
na uvid. On da je tri godine kao načelnik pokušavao doći do te potvrde, ali bezuspješno.
Načelnik odgovara da je Turistička zajednica iznova osnovana jer je bila brisana iz registra.
Dobili smo izvješća iz FINA-e, to je turistička bila dužna proknjižiti i na taj način se dođe do
članova skupštine TZ-a. Nakon toga smo proveli Skupštinu, osnovali TZ i dobili suglasnost
Ministarstva turizma na Statut i ponovno upisali Zajednicu, i da sada Turistička zajednica
legalno postoji.
Damir Tubak postavlja pitanje vezano uz računovodstvo neprofitnih udruga. Udruge se
većinom financiraju iz članarina i ostatak koji dobiju iz proračuna, a sada moraju voditi
računovodstvo kao i obrti, što je veliki izdatak. Radi li nešto Općina na ideji da se napravi
servis za računovodstvo udruga. Ako neće biti tog servisa, neka se barem napravi radionica.
Načelnik odgovara da Turistička zajednica ima računovodstvo daleko veće od računovodstva
udruga, pa ono košta samo 300,00 kn mjesečno. Radionicu će se organizirati.
Vijećnika Tubaka nadalje zanima i otkuda je uzeta „vetica“ za kružni tok, koliko je koštala i
zašto se ne nalazi na nekom podestu?
Načelnik odgovara da će se šterna podignuti za još cca 0,5 m, te da je fiksirana da ju nitko ne
ukrade. Ista da je kupljena u Antikvarijatu na Mostu Raša.
Dražen Galant pita što točno ta vetica predstavlja.
Nela Pucić pita gdje su kupljene lavande i ružmarin za kružni tok jer da sve to suši, te po
kojoj su cijeni nabavljene.
Načelnik odgovara da ćemo, ako osuše, biljke dobiti nove, a da su lavande plaćene 40 kn po
komadu.
Nela Pucić ima pitanje i vezano za školu – da ima duplih razreda pa ju zanima kako će se to
prostorno riješiti.
Načelnik odgovara da će, u dogovoru s ravnateljicom škole, jedan razred biti u „starim
svlačionicama“ koje će se spojiti u jednu prostoriju i sa školom. Na taj način će se izbjeći
uvođenje popodnevne smjene.
Ratko Jeromela ponavlja pitanje vijećnika Tubaka koje je ostalo neodgovoreno – koliko je
koštala „vetica“.
Načelnik odgovara da je koštala oko 42.000,00 kn.
Ratko Jeromela pita poduzima li se nešto glede problema pročistača.
Načelnik odgovara da je ponuda Svjetske banke bila da se napravi isti ovakav biopročistač
kakav već imamo, pri čemu bi Općina Žminj trebala dati drugi teren i platiti PDV na sve
radove i ukupan iznos cijene projektiranja, dok bi osnovicu financirali oni. Ovu ponudu nismo
prihvatili, jer ako ne funkcionira ovaj, neće ni drugi isti ovakav. Zato smo odmah potom
pokrenuli inicijativu s Komunalnim servisom da se projektira drugačiji pročistač. Raditi će se
pročistač kontejnerskog tipa, kao u Industrijskoj zoni. Dali smo dokumentaciju i sada se
priprema projekt. Izgradnja bi trebala biti gotova za 2 godine, tako je barem obećano.
Projektna dokumentacija mogla bi se riješiti i brže, ali kandidiranje projekata za dobivanje
sredstava traje dugo. Da imamo vlastita sredstva, naravno da bi bilo brže.
Vijećnik Jeromela podsjeća da je obećano vraćanje dviju bista ispred Čakavske kuće,
odnosno postavljanje novih što nije učinjeno. Spominjala se kiparska škola na Braču.

2

Ukradene biste bile su djelo vrhunskog kipara Radauša, i moglo bi se i sada naručiti odljev.
Ako imamo toliko novca za veticu, moglo se je naći i za te dvije biste.
Načelnik odgovara da ga je nakon sjednice vijeća na kojoj je obavijestio da će biti postavljene
kamene biste, nazvao tajnik Čakavskog sabora profesor Šiklić i rekao da Čakavski sabor ne
prihvaća kamene biste nego samo brončane, a da brončane koštaju cca 200.000,00 kn. Toliki
novac Općina nije spremna izdvajati, osobito ne u vrijeme kad se krade. Za kamene bi bili
spremni izdvojiti koliko treba. Kipari bi u kamenu napravili biste prema modelu koji je ranije
bio postavljen. Za grotu možemo opet pokrenuti inicijativu ako su oni suglasni. Krađu bisti
prijavili smo policiji i nitko ništa nije saznao niti to itko financijski pokriva.
Luciano Žufić pita načelnika što je sada sa gospodinom Sanjinom Dimićem Boljunčić,
načelnikovim savjetnikom? Bilo je rečeno da će on neko kraće vrijeme pomoći pročelniku, pa
pita do kada, kako i što. Da zna koji su dogovori pa ga zanima do kada će ova Općina i zašto
kada sad imamo pročelnika izdvajati 6.500,00 kn za gospodina Sanjina. U zapisniku piše 7 ili
15 dana, a već je prošlo 3 mjeseca da je tu pročelnik.
Načelnik odgovara da je ugovor sklopljen do 30.06.2014.godine.
Vijećnik Jeromela nadovezuje se i govori načelniku da ako je prošloj sjednici izričito rekao
da će Sanjin raditi još 7 – 10 dana, onda je to trebalo biti toliko i gotovo. Onda je svjesno
načelnik išao protiv svoje riječi pa ga zanima objašnjenje zbog čega, te pita što je on toliko
vrijedan i čime nas je toliko zadužio da mu se ne može reći da je dosta?
Načelnik govori da nije problem u tome da on ne može reći da je dosta jer da kad bi to bilo
tako tada ne bi ni ostalima spustio plaće, na što vijećnik Jeromela odgovara da plaća nema
veze s time i pita je li Općina Crveni križ. Beseda je beseda.
Luciano Žufić obavještava vijeće da su se u 11., 12. mjesecu sastali načelnik, predsjednik
vijeća, zamjenik načelnika i vijećnik Tomislav Zohil, s jedne strane, te s druge strane svi
vijećnici SDP-a – Dražen Galant, Walter Folo, Nela Pucić i Luciano Žufić. Da su se
dogovorili da će svi zajedno delat za dobrobit Žminja i Žminjštine, a nakon izglasavanja
proračuna ih nitko ne zove ni ne pita. Zato poziva vlast da konačno počne radit u korist
Općine, jer vijećnici SDP-a ih u ničemu ne sprječavaju, a što je IDS u proteklom mandatu
radio. Sada nudi suradnju, sve u cilju da se općinu izvuče iz propasti i agonije.
Načelnik govori da su se našli prije i nakon slanja materijala za vijeće, a onda je uslijedila
prijava Uredu državne uprave i Ministarstvu uprave za nepravilnosti. Ako me prijavljujete, ne
želite mi dobro niti mogu očekivati da ćete mi pomoći.
Luciano Žufić govori da je zaključak Ministarstva bio da je sjednica bila uredna, ali da se i
dalje materijali dostavljaju, a da vijećnici zapravo onda samo izglasavaju odluke – da je to
stara škola, da se kasnije samo naglašava „vijećnici su to izglasali“. Još neki more nekamo
poć, nudi se suradnja jer je općina totalno u kolapsu.
Načelnik odgovara da je on uvijek spreman na suradnju. Da svi vijećnici imaju kontakte od
načelnika i dr. i da mogu nazvati i pitati što ih god zanima. Sada je došla i tužba od Državnog
odvjetništva radi povrata novca za Industrijsku zonu.
Vijećnika Jeromelu zanima, ako se IDS i SDP sastaje jer je to za dobrobit Žminja, zašto
njega nitko ne zove na sastanak. Misli da je itekako svojim radom i zalaganjem pokazao tko je
za dobrobit Žminja i Žminjšćine.
Dražen Galant pita zašto nije asfaltiran spoj u Zoni, onih 200 metara.
Načelnik odgovara da nije jer nemamo dovoljno novca. Na novce koje smo dobili od
Ministarstva trebali smo platiti PDV 600.000,00 kn. To ćemo financirati, ali još 500.000,00
dodatnih nemamo.
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Dražen Galant pita je li Općina platila potporni zid uz asfaltirani dio – da se je tamo nešto
srušilo.
Načelnik odgovara da su zid zajednički izgradili tvrtka Orbanić d.o.o. i Općina Žminj. Oni su
napravili iskope i temelje, a mi smo dali zid jer je to potporni zid za cestu. Općinu je to
koštalo 200.000,00 kn.
Walter Folo pita hoće li se ove godine čistiti protupožarni putevi odnosno je li to već počelo.
Načelnik odgovara da hoće, već bi to i bilo učinjeno da nije razbijen malčer. Pokošeni su
samo pristupni putevi za Žminj. Kad dođu dijelovi, radit će se od jutra do mraka.
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 12 od 13 vijećnika, a da se
zbog nemogućnosti dolaska ispričao vijećnik Neven Žgomba.
Predsjednik vijeća je utvrdio da je prisutan kvorum te se mogu donositi pravovaljane
odluke.
Prelazi se na dnevni red.
Predsjednik vijeća čita dnevni red predložen u pozivu od 30.svibnja 2014.godine:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Verifikacija zapisnika sa sedme (7/1/2014.) sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj,
Odluka o prodaji nekretnina,
Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Žminj,
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Žminj za 2013. godinu,
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Žminj za
2013. godinu,
Izvršenje Proračuna za 2013. godinu,
Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Žminj,
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Žminj,
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Žminj i o osiguravanju uvjeta za
pristup informacijama kojima raspolaže,
Pravilnik o pravu pristupa informacijama,
Zaključak o prijemu djece u Dječji vrtić ,,Rapčići”,
Razno

Načelnik kao predlagatelj povlači s dnevnog reda točku 2. – Odluka o prodaji nekretnina u
Mačini (kuća, cisterna i dvorište) i Modrušani (škola), a radi prethodnog dogovora s lokalnim
stanovništvom.
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Vijećnik Ratko Jeromela predlaže dopunu dnevnog reda – da se u dnevni red uvrsti točka
„Rasprava o neodržavanju Sabora čakavskog pjesništva u Žminju 2014.godine“.
Predsjednik vijeća daje prijedlog za dopunu dnevnog reda na glasovanje.
6 – ZA
1 – PROTIV
5 – SUZDRŽANIH
Prijedlog dopune dnevnog reda nije prihvaćen.
Utvrđuje se slijedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa sedme (7/1/2014.) sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj,
2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Žminj,
3. Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Žminj za 2013. godinu,
4. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Žminj
za 2013. godinu,
5. Izvršenje Proračuna za 2013. godinu,
6. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Žminj,
7. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Žminj,
8. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Žminj i o osiguravanju uvjeta za
pristup informacijama kojima raspolaže,
9. Pravilnik o pravu pristupa informacijama,
10. Zaključak o prijemu djece u Dječji vrtić ,,Rapčići”,
11. Razno
Daje se dnevni red na glasovanje.
10 – ZA
1 – PROTIV
1 – SUZDRŽANIH
Dnevni red je usvojen.
Prelazi se na 1. točku dnevnog reda.
1. Verifikacija zapisnika s 7 / 1 / 2014. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
Predsjednik vijeća pitao je prisutne ima li netko neku primjedbu na zapisnik.
Aldo Bančić navodi da on nije bio na prethodnoj sjednici, ali da je načelnik trebao reći
odgovorna osoba a ne nadzorni odbor, na što je odgovoreno da u zapisnik može biti upisano
samo ono što je stvarno rečeno.
Dražen Galant pita je li se nešto poduzelo vezano uz financiranje vatrogasne djelatnosti.
Budući Općina Žminj plaća više od drugih za JVP, smatra da bi trebala dobivati više za DVD,
pa ga zanima je li se nešto pokušalo dogovoriti.
Načelnik odgovara da za sada nije.
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Vijećnik Livio Kresina – da u zapisniku piše da djelatnica Turističke zajednice dela na
temelju ugovora o djelu do 31.03., a da će nakon toga biti proveden natječaj. Nakon toga je
održana Skupština i donijet je novi Statut. Zanima ga je li proveden natječaj.
Načelnik odgovara da nije proveden natječaj, već je djelatnici produžen ugovor o djelu. Da bi
se provelo natječaj za zapošljavanje mora biti donesen financijski plan i Program rada
turističke zajednice kojega donosi Turističko vijeće, a potom se daje na potvrdu Skupštini,
tako da to još nije završeno. Financijski plan je gotov, još treba napraviti Plan rada. To će biti
gotovo u osmom mjesecu.
Daljnjih primjedaba nema.
Daje na glasanje. Vijećnici se izjašnjavaju dizanjem ruku.
11 – ZA
1 – PROTIV
0 – SUZDRŽANIH
Zapisnik je verificiran.
Prelazi se na 2.točku dnevnog reda.
2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Žminj
Predsjednik vijeća daje riječ načelniku.
Načelnik daje uvodno obrazloženje. Odluku su svi primili kao prijedlog, a u točki 3. naveden
je razlog izmjena i dopuna. Glavni razlog za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Žminj su mnogobrojni zahtjevi fizičkih i pravnih osoba za promjenu
namjene i odredbi za provođenje prostornog plana uređenja. Osim navedenog, predviđeno je i
usklađenje sa zakonskim propisima vezanim za obveze izrade prostornih planova uređenja
nižeg reda te obveze usklađivanja sa zakonskim propisima donesenim nakon donošenja Plana
te planom višeg reda, te druge izmjene od interesa za Općinu Žminj. PPU je iz 2006.godine,
izmijenili su se zakoni o gradnji više puta, a mijenja se i prostorni plan uređenja Istarske
županije s kojim ćemo se isto morati uskladiti. Vjerojatno se neki pitaju zašto se donosi ova
odluka ako već imamo jednu za istu stvar, to je zato što po novom zakonu postupak mora biti
dovršen u roku od 2 godine od donošenja odluke, a to sigurno ne bi bilo moguće po staroj
odluci.
Luciano Žufić smatra da bi Općinsko vijeće trebalo biti u radnom timu za projekt izrade
PPU-a, a sve kako se ne bi ponovila neka namještanja i proizvoljna određivanja građevinskih
područja iz prošlosti, te ga zanima tko će biti u tom timu jer isti plaćaju građani. Smatra da bi
vijećnici trebali dati svoj doprinos kako bi se sve puno kvalitetnije odradilo, da mogu
pripremati plan, a ne samo izglasati.
Načelnik odgovara da ima osobnog iskustva glede proizvoljnosti određivanja građevinskog
područja, jer je i njegov otac 1987. izgradio obiteljsku kuću na građevinskog zemljištu, da je
isto 2006. postalo poljoprivredno pa da je zato platio trostruku kaznu kod legalizacije.
Nadalje, da je njegovo mišljenje da bi to trebali biti ljudi iz struke – građevinari, arhitekti i dr.
s ovog područja, jer ti ljudi najbolje znaju koji su problemi u tekstualnom dijelu plana –
Abraham Žufić, Robi Unukić, Enco Žufić koji izdaje dozvole. Glede grafike, nacrtati će se
prijedlozi i zahtjevi pa će se raspraviti. Glede proširenja, biti će jako malo mogućnosti jer su
ograničenja svakim danom sve veća, radi zaštite okoliša i drugih razloga. Pokušat će se
ispravljati neke nelogičnosti i izuzimati vale te ispraviti oznake izgrađenog dijela
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građevinskog područja naselja budući je od 2006. puno toga izgrađeno. Trebalo bi izmijeniti i
to što po sadašnjem planu na selu nije moguće izgraditi niti garažu ni štalu, što svakako treba
ispraviti jer smo mi ipak ruralna sredina.
Aldo Bančić govori da kada je on bio načelnik pokušalo se je kandidirati nerazvrstane ceste
na pretpristupne fondove. Pokrenuo je i izradu strategije razvoja Općine Žminj kao podloge
za izradu prostornog plana. Nije bitna samo mogućnost izgradnje nego i omogućavanje
kandidiranja sada na strukturne fondove. Ta strategija mora se razložiti na vijeću i usvojiti.
Izrađivač strategije da ga je više puta nazvao govoreći da nema sluha od novog načelnika. Mi
smo imali i radionice i puno je truda uloženo.
Načelnik odgovara da on u niti jednom trenutku nije dobio završnu verziju te strategije, a da
kad ona stigne, da će ju svakako dati na vijeće. Verzija koju je Općina dobila spominje imena
drugih općina, službene, konačne verzije nema. Zvati ćemo izrađivača ponovno da dostavi tu
završnu verziju da vidimo je li to spremno.
Luciano Žufić ima primjedbe na odabir stručnog tima za izradu PPU-a koji će vjerojatno
nešto biti i plaćeni. On da nema ništa protiv Branka Orbanića ni Enca Žufića, ali smatra da
nije primjereno da u timu bude Abraham Žufić jer je i on sam nelegalni graditelj, izgradio je
nelegalne građevine i na općinskom zemljištu. Van svake pameti je da bude u timu za izradu
Prostornog plana.
Načelnik odgovara da on (Abraham Žufić) najbolje zna koje su „rupe“ odnosno nedostaci
Plana.
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.
Prijedlog Odluke se daje na glasanje. Vijećnici se izjašnjavaju dizanjem ruku.
6 – ZA
4 – PROTIV
2 – SUZDRŽANI
Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Žminj nije
prihvaćen.
Prelazi se na točku 3.
3. Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Žminj za 2013.
godinu
Načelnik daje uvodno obrazloženje. Smatra da je bolje da sami vijećnici postavljaju
konkretna pitanja glede onog što ih zanima, a da se ne čita kompletno izvješće.
Aldo Bančić ima primjedbu da predmetno izvješće o izvršenju programa nije podnijeto u
roku jer da je trebao biti do 31.03.
Načelnik odgovara da ono do tog dana treba biti upućeno vijeću, a ne i raspravljeno odnosno
izglasano, a što je potrebno učiniti unutar 3 mjeseca zakonskog roka u kojem se mora sazvati
vijeće.
Luciano Žufić želi pojašnjenje – jesu li ovdje uključene i plaće djelatnika Vlastitog pogona.
Tri djelatnika da su za svaku pohvalu, a dva su samo na broju.
Načelnik odgovara da se stavka održavanja odnosi na njih.
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Ratko Jeromela želi pohvaliti Mladena Prusića i Branka Tomišića.
Nelu Pucić zanima kada će biti postavljeni novi kontejneri na Lukovici. Također da je rečeno
i da će se sanirati igralište na Lukovici. Dolaze se djeca igrati, a razbijena je žica pa je to dosta
opasno. Iz jedne kuće koja je prazna pada krov i okoliš je neuređen, pa moli i da se nešto
poduzme po tom pitanju.
Načelnik odgovara da se je općina kandidirala na Fond za zaštitu okoliša te su odobrena
sredstva, a kontejneri će biti postavljeni cca u 8. – 9. mjesecu. Također da će na Lukovici biti
postavljen i jedan zeleni otok za selekciju otpada – papir, plastika i staklo. Jedan će biti u
Ceru, a jedan još na donjoj Žminjšćini. Biti će dostavljena i tri kontejnera za odjeću.
Glede igrališta, sanirati će se kad se riješi košnja.
U odnosu na napuštenu kuću, ne možemo naređivati ljudima da saniraju krov, radi se o
privatnom posjedu.
Walter Folo ima pitanje glede visine naknade za prikupljanje otpada, to učestalo pitaju
vlasnici kuća za odmor. U Komunalnom servisu tvrde da dolaze 2 puta tjedno, a svi znamo da
nije tako.
Načelnik odgovara da mi možemo tražiti njihov plan rada iz kojega će se točno vidjeti koje
dane su u kojem selu. Cijena je uvijek ista jer se plaća po objektu odnosno po domaćinstvu.
Tomislav Zohil odgovara da imaju zimsko i ljetno radno vrijeme – da zimi stvarno dolaze
više, te da se u svakom slučaju drže rasporeda.
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.
Prijedlog Izvješća se daje na glasanje. Vijećnici se izjašnjavaju dizanjem ruku.
6 – ZA
3 – PROTIV
3 – SUZDRŽANI
Prijedlog nije prihvaćen.
4. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini
Žminj za 2013. godinu
Predsjednik vijeća daje riječ općinskom načelniku kao izvjestitelju za ovu točku dnevnog
reda.
Načelnik predlaže da vijećnici postave pitanja ukoliko je nešto iz izvješća nejasno.
Prijavljenih nema, slijedom čega se točka daje na glasovanje.
6 – ZA
2 – PROTIV
4 – SUZDRŽANIH
Prijedlog nije prihvaćen.
5. Izvršenje Proračuna za 2013. godinu
Predsjednik vijeća daje riječ općinskom načelniku kao izvjestitelju za ovu točku dnevnog
reda.
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Načelnik predlaže da vijećnici postave pitanja ukoliko je nejasno. Smatra da je obrazloženje
dano u materijalima prilično iscrpno.
Predsjednik daje izvješće na raspravu.
Prvi se javlja vijećnik Aldo Bančić. On da je potpisao obrazac fiskalne odgovornosti do
30.06. Navodi da je prirez smanjen odlukom vijeća, pa su prihodi manji. Odluka je donesena
30.12., a u odluci stoji da stupa na snagu osam dana od dana objave u Narodnim novinama, pa
je na taj način dio prireza po 10% otišao u 2013.godinu, a izglasano proračunski je bilo 5%.
Žalosti ga minus – nema kandidiranja na nikakve fondove slijedeće godine. Trebalo je to
nekako riješiti. Zanima ga i gdje je posebno istaknut prirez.
Lucianu Žufiću nije jasan minus kojega je tako grdo vidit iako ni velik, kada nas toliki ljudi
pitaju da im se proda okućnica i sl. Na taj način mogla su se skupiti ta sredstva.
Načelnik odgovara da imamo šansu ispraviti minus do kraja godine, što je uvjeren i da će
učiniti – da li prodajom, da li uštedom. Na kraju godine moramo svakako biti u plusu.
Livio Kresina pita gdje su sredstva od prireza koja su se godinama skupljala. Ta sredstva su
strogo namjenska.
Načelnik odgovara da ih nema, čim je na završnom računu iskazan minus, ta su sredstva
potrošena nenamjenski.
Ratko Jeromela govori da je vijećnik Kresina u pravu, vijeće je davno izglasalo da ta
sredstva budu strogo namjenska – radi financiranja učešća Općine u gradnji sportske dvorane.
Na taj način je bila zatvorena financijska konstrukcija za gradnju dvorane – lokacijska
dozvola bila je dobivena, projekt izrađen; a da je ta dvorana i izgrađena sada bi bila najljepša
u Istri.
Nela Pucić pita koliko je ukupno bilo projekata za dvoranu, da je u povijesti Općine Žminj
izrađeno sedam projekata za dvoranu jer se svaki put kad se promijeni vlast radi novi projekt
za dvoranu i da se za novce koji su dani za te projekte već mogla izgraditi dvorana.
Luciano Žufić u ime vijećnika SDP-a predlaže da se zbog plaćanja radnika – neradnika i
minusa u Općinu pozove Državna revizija za 2013. i 2014. godinu, da se konačno spasi, da
nam da neke inpute, da nas opomene i pokaže kako da konačno počnemo raditi za dobrobit
Žminja i Žminjštine, da ne definitivno odemo u bankrot.
Načelnik odgovara vijećniku Lucianu Žufiću neka tada on izravno uputi taj poziv, na što
vijećnik odgovara da hoće.
Livio Kresina predlaže da se rasprava nastavi sutra, na što načelnik odgovara da za to nema
razloga.
Daljnjih prijavljenih nema, slijedom čega se točka daje na glasovanje.
6 – ZA
2 – PROTIV
4 – SUZDRŽANIH
Prelazi na točku 6. dnevnog reda:
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6. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
Žminj
Predsjednik vijeća daje riječ općinskom načelniku koji određuje Nedu Kontić Orbanić kao
izvjestiteljicu za ovu točku dnevnog reda.
Neda Kontić Orbanić daje uvodno obrazloženje. Imali smo odluku o raspolaganju
nekretninama i drugom imovinom od 1997.godine. Budući da su se zakoni nekoliko puta
promijenili, napravili smo novu odluku radi usklađenja s aktualnim stanjem.
Predsjednik daje točku na raspravu.
Dražen Galant pita koje su konkretno razlike u odnosu na prethodnu odluku.
Izvjestiteljica odgovara da je dodana mogućnost usmene javne licitacije, dodane su odredbe
kojom je obuhvaćena i ostala imovina, ne samo nekretnine pa je sada izrijekom utvrđeno da
kao što vijeće glasa o prodaji nekretnina vrjednijih od 70.000,00 kn da isto tako glasa i o
osnivanju založnog prava, uvedena je mogućnost plaćanja na rate ukoliko se to utvrdi u
javnom natječaju, kao i obveznost objavljivanja prodaje u tisku.
Daljnjih prijavljenih nema, slijedom čega se točka daje na glasovanje.
9 – ZA
1 – PROTIV
2 – SUZDRŽANA
Prelazi se na 7. točku dnevnog reda.
7. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Žminj
Predsjednik vijeća daje riječ općinskom načelniku koji određuje pročelnika Kristijana Benčića
kao izvjestitelja za ovu točku dnevnog reda.
Pročelnik daje uvodno obrazloženje. Dobili smo požurnicu od Povjerenstva za odlučivanje o
sukobu interesa radi dostave ove odluke. Bivši načelnik je Povjerenstvu odgovorio na njihov
zahtjev dostavivši popis, ali Odluka o utvrđivanju popisa nije imala potvrdu Općinskog vijeća
da bi nas oni uvrstili u svoj popis. Prema Zakonu o odlučivanju o sukobu interesa, između
ostalog, načelnici i zamjenici načelnika, ne smiju imati nikakvih privatnih interesa iz ovih
pravnih osoba. Iako i sami moraju prijaviti sukob interesa, mi moramo kao Općina dostaviti
popis onih osoba u kojima mi imamo udjele.
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu.
Vijećnika Ratka Jeromelu zanima kako je moguće da je Žminj d.o.o. na popisu pravnih
osoba od posebnog interesa za Općinu Žminj kada je malo prije načelnik rekao da je društvo u
procesu brisanja. Nije mu jasno ni kako su te pravne osobe od strateškog interesa za ovu
općinu, kada znamo što znači da je nešto strateški interes, a ova općina ni nema nikakvu
strategiju. Mi Uljaniku nismo ništa kao ni on nama, tu odluku treba izmijeniti i u naslovu i u
sadržaju.
Pročelnik odgovara da smo se savjetovali sa Trgovačkim sudom, te da, iako je društvo u
procesu brisanja, treba biti na ovom popisu budući da smo mi osnivači.
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Dražen Galant pita zašto ovdje nisu Dobrovoljno vatrogasno društvo ili nogometni klub.
Načelnik povlači ovu točku, nadopuniti će se za slijedeću sjednicu.
Prelazi se na 8. točku dnevnog reda.
8. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Žminj i o osiguravanju uvjeta za
pristup informacijama kojima raspolaže
Načelnik povlači ovu točku.
Prelazi se na 9. točku dnevnog reda.
9. Pravilnik o pravu pristupa informacijama
Načelnik povlači ovu točku.
Prelazi se na 10. točku dnevnog reda.
10. Zaključak o prijemu djece u Dječji vrtić ,,Rapčići”
Predsjednik vijeća daje riječ općinskom načelniku kao izvjestitelju za ovu točku dnevnog
reda. Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Aldo Bančić, kao član upravnog vijeća Vrtića obrazlaže da su donijeti novi pedagoški
standardi prema kojima bi se u vrtić moglo sada primiti 11 djece, a da bi se po starim
standardima primilo njih 29.
Načelnik pojašnjava da je zaključak na temu da se zapravo prolongiraju pedagoški standardi.
Ove godine bilo je 70-ak molbi za prijem djece u jaslice i vrtić, a po novim standardima
možemo primiti 11 djece. Po standardima važećim do 31.12.2013. ta je brojka 29. Zaključak
načelnika i ravnateljice Vrtića je ovakav iz razloga što si je i sama država u školstvu nove
standarde prolongirala do 2020.godine, mi smo si uzeli za pravo da to učinimo na godinu
dana. Možda se u međuvremenu i standardi promijene.
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu.
Damir Tubak pita koje su financijske posljedice odluke. Odgovara mu se da to za vrtić znači
manjak od cca 100.000,00 kn odnosno u istom iznosu veće sufinanciranje Općine. Skupine bi
bile manje, u jaslicama umjesto 16 bilo bi 12 djece što je bolje za djecu, ali ostaje veliki broj
neupisanih. Također, stalno je neko dijete bolesno pa ih je faktično manje.
Ratko Jeromela pita kada će se pokriti ona rezervna varijanta odnosno sredina zgrade vrtića
koja je u početku predviđena za dogradnju, te napominje da kada bi taj prostor bio zatvoren ne
bi bilo tih problema.
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Načelnik odgovara da je pokrenuta prodaja nekretnine vrtića radi namirenja dugova prema
Poreznoj upravi.
Ratko Jeromela pita što je učinjeno, koliko je puta načelnik radi tog problema bio u Zagrebu,
s kime je razgovarao, je li razgovarao s ministrom, i s kojim, i govori da bi on u takvom
slučaju spa pred vratima ministra i ne bi ša ća iz Zagreba dok se teret ne bi skinu. Pogotovo bi
trebalo biti otpisano kada se radi o koaliciji, poreznog tereta na vrtiću nikako ne bi smjelo biti.
On bi to svakako riješio, kao i nadogradnju i bilo bi dovoljno mjesta za svu djecu.
Načelnik odgovara da je dogovoreno s ministrom Linićem da mu se pošalje službeni dopis,
ali je on onda smijenjen. Rješavanje još jedne odgojne skupine ne bi bio velik trošak.
Dražen Galant smatra da se u slučaju izglasavanja ove odluke nikad neće nadozidati vrtić.
Predlažem da se to ne izglasa pa neka roditelji dođu na općinu pa će se nešto pokrenuti.
Načelnik odgovara da s ovom odlukom i bez nje smo u istoj poziciji prema Zagrebu.
Luciano Žufić smatra da se je možda moglo nešto učiniti da su sve stranke nastupile
zajednički. Glede ove odluke, smatra da ju treba izglasati zbog interesa roditelja i djece.
Walter Folo pita načelnika znači li načelnikovo izlaganje da ćemo danas – sutra ostati bez
vrtića.
Načelnik odgovara da je donesena odluka suda o namirenju duga sudskom prodajom.
Daljnjih prijavljenih nema, slijedom čega se točka daje na glasovanje.
9 – ZA
2 – PROTIV
1 – SUZDRŽAN
Prelazi se na 11. točku dnevnog reda.
11. Razno
Za riječ se prvi javlja vijećnik Ratko Jeromela.
Predložio je da se rasprava o neodržavanju 45. Sabora čakavskog pjesništva uvrsti u dnevni
red kao posebna točka, što nije izglasano, protiv toga je bio predsjednik IDS-a – zašto niste šli
pred građane, građani nemaju informacije. Žao mu je da nitko iz Sabora nije prisutan.
Naglašava kako se bivša vlast oko toga trudila uz pomoć Katedre i čelništva Sabora, uz
pomoć Ministarstva, na HRT-u je bio direktan prijenos 2 ure, svi su bili ponosni, a sada niki
ni ne gre pred ljude da objasni radi čega se sve to ukida. Građani se zgražaju i pitaju ča je ovoj
vlasti, ča joj je stvarno u interesu da se to zatare i zakopa. Općina je stavila pod tepih
manifestaciju u koju su ljudi uložili 45 godina, i učenici i profesori, manifestaciju koja je bila
ugledna na nivou Hrvatske. Ovo pitanje zanima mene, zanima moje birače, ča se je dogodilo?
Jer sumnjam da se financijski ni mogla organizirat ova manifestacija. A ako se nije moglo
organizacijski, onda je trebalo pitati. Ovo je sramota. Zanima ga di je općina zakazala, je li
općina zaista napravila sve ča je mogla. Ako je napravila sve, ako je to maksimum, onda ne
znan kako će bit s prostornim planom.
Načelnik odgovara da je i on pitao u čemu je problem s Čakavskim saborom. U proračun je
uvršteno onoliko koliko su iz Katedre tražili i koliko su uvijek dobivali. Miranda Damijanić
Roce, ravnateljica škole, u siječnju je dala ostavku na mjesto predsjednice Katedre jer da više
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nije u mogućnosti odrađivati taj dio, a nitko se nije želio prihvatiti tog mjesta. Problem nije
bio financijski. Katedra se međusobno nije mogla organizirati.
Ratka Jeromelu zanima, ako se je već u siječnju znalo tu informaciju, onda je načelnikov
savjet odnosno član zadužen za kulturu trebao reagirati, obavijestiti svih. Čakavski sabor
sinonim je za Žminj. Možda bi netko mogao nešto učiniti.
Načelnik odgovara da je i on sudjelovao u saboru i nije nikako želio da se ugasi.
Pročelnik pojašnjava da Katedra nije niti raspisala natječaj za radove, tako da nisu skupljeni
materijali za održavanje sabora pjesništva. Uopće niti katedra međusobno ne funkcionira ni ne
komunicira. Unazad 2 mjeseca jednostavno nije bilo mogućnosti da se to organizira. U subotu
će se održati Čakavska liga, biti će prisutni i ljudi iz Katedre.
Nelu Pucić zanima najavljeni Festival pašte sada u sedmom mjesecu – zbog čega se to radi
ako već imamo Makarunijadu? Moglo se je to spojiti u jedno.
Načelnik odgovara da ovime Makarunijada otpada.
Dražen Galant pita hoće li se održati susret harmonikaša, Armonike zat kaštela, na što
načelnik odgovara da hoće, tjedan dana nakon Festivala pašte.
Ratka Jeromelu zanima kako se može funkcionirati za organizirati novu manifestaciju, a
staru se je zakopalo.
Daljnjih prijavljenih nema.
Predsjednik vijeća zatvorio je sjednicu u 21.15 sati.
Klasa: 021-05/14-01/04
Urbroj: 2171/04-01-14-2
Žminj, 12.lipnja 2014.
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