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ZAPISNIK 
 

sa  devete – 9 / 3 / 2014.  sjednice Općinskog vijeća  Općine Žminj 
održane dana 11.rujna 2014. godine  

u vijećnici Općine Žminj  
 
Početak u 19,00 
 
 
Prisutni vijećnici: Jordan Krajcar, Ivana Orbanić, Tomislav Zohil, Aldo 

Bančić, Ratko Jeromela, Livio Kresina, Luciano Žufić, 
Dražen Galant, Nela Pucić, Walter Folo i Željko Rudan i 
Damir Tubak 

 
Ispričani su vijećnici: Neven Žgomba i Damir Tubak (naknadno stigao) 
 
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 i 
zapisničar 

 
 
Predsjednik vijeća, gospodin Jordan Krajcar pozdravio je sve prisutne, otvorio devetu 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Žminj te pozvao načelnika da se obrati vijeću. 
 
Načelnik, Marko Križman, pozdravio je sve prisutne i izvijestio o učinjenom od posljednje 
sjednice vijeća. Kao najvažnije navodi – Bartulju, Festival pašte, napravljen je projekt 
rekonstrukcije trga ispred crkve, košnja nerazvrstanih cesta u toku je još uvijek, sada je na 
kraju redovnog, a na nekim mjestima morati ćemo i treći put pokositi. Popravljalo se je 
makadamske ceste na kojima vozi školski autobus, a urediti će se i druge ukoliko je potreba. 
Počeli smo pripremati dokumentaciju za asfaltizaciju radi kandidiranja na fondove EU. 
Vjerojatno je bilo još toga, ali ovo je najbitnije.  
  
Predsjednik vijeća zahvalio se načelniku i otvorio vrijeme za vijećnička pitanja. 
 
Prvi se za riječ javlja vijećnik Ratko Jeromela. Navodi da je bilo još nešto bitnije, a što je 
propušteno spomenuti. Ima dva pitanja pročelniku – prvo, vezano uz kredit – kada je donijeta 
odluka, za što je Općini taj kredit trebao, tko je donio odluku da se na vijeću to ne kaže, na 
koji je vremenski period taj kredit podignut, tko je donio procjenu vrijednosti nekretnine i tko 
je sve sudjelovao u donošenju odluke o podizanju kredita. Pitam pročelnika – da li ste bili 
svjesni da donosite krive odluke odnosno odluke protiv zakona? I zašto kad je već kredit 
dignut na ovoj sjednici nije dan rebalans proračuna. I drugo pitanje – kakvo je sada 
financijsko stanje Općine i kako će se odraziti nova porezna politika ove Vlade na 
financiranje gradova i općina, konkretno za našu općinu?  
Načelnik najprije odgovara na drugo pitanje. Na prigovor vijećnika Jeromele da je on pitanje 
postavio pročelniku, a ne načelniku, načelnik odgovara da vijećnik Jeromela ovo pitanje ne 
može postaviti pročelniku jer da je on (načelnik) potpisao odluku, a pročelnik nema s time 
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ništa. Da vidi da je vijećnik Jeromela informiran i više nego sam načelnik, pa je i to suvišno. 
Sve što je imao reći vijećnik Jeromela da je rekao kroz medije, a da će odgovor biti dostavljen 
pismenim putem u zakonskom roku. 
Vijećnik Jeromela naglašava da je sjednici prisutan novinar Glasa Istre kojemu da se načelnik 
ne javlja na pozive, a da misli da je javnost itekako zainteresirana za ovo pitanje, kao i da je 
načelnik dužan informirati i javnost i vijećnike, te da je dužan javiti se i novinaru, poglavito 
kad su vijećnici ta pitanja postavili, i opet ih postavljaju i ostaju bez odgovora. I cijela javnost 
ostaje bez odgovora, pa se on pita zbog čega se to skriva, s kojim pravom načelnik donosi 
takve odluke iza leđa vijeća. Vijeće itekako ima pravo i donositi odluke i sudjelovati u tim 
odlukama, ako je vijeće tu za ukras onda mogu odmah otići doma. 
Predsjednik vijeća ponavlja vijećniku Jeromeli da će odgovor biti dostavljen pisanim putem. 
Odgovor će dobiti i novinar.  
Pročelnik je zapisao pitanja, te će pripremiti pisane odgovore. Glede utjecaja porezne politike, 
vjerojatno će prihodi pasti za cca 10 %. 
  
Waler Folo pita postoji li neka projekcija otkud će se pokriti manjak koji će nastati radi 
odluke Vlade da smanji osnovicu poreza na dohodak, odnosno da poveća neoporezivi dio.  
Načelnik odgovara da će se manjak moći nadoknaditi samo iz naših prihoda – ili povećanjem 
komunalne naknade, komunalnog doprinosa, ili dizanjem prireza. Ne možemo očekivati 
pokriće na bilo koji drugi način, jer su prihodi propisani. 
Waler Folo pita jesu li popisane sve kuće za odmor odnosno jesu li prijavljeni svi vlasnici 
kuća za odmor koji stanuju izvan područja općine, odnosno plaćaju li neka davanja našoj 
općini. Neke druge općine misle na ovaj način namaknuti sredstva.  
Načelnik odgovara da će se mijenjati odluka o komunalnoj naknadi, pa će se i kuće za odmor 
riješiti na taj način. Načelnik da planira predložiti novu odluku o komunalnoj naknadi prije 
proračuna. Nekad nije bilo vikendica odnosno kuća za odmor i to je bila nebitna stvar. 
Smatram da je kuću za odmor teško kategorizirati ni kao stambeni ni kao poslovni objekt, 
tako da će se u odluci o komunalnoj naknadi naći i treća kategorija zgrada, kuća za odmor ili 
prostor za iznajmljivanje. Što se tiče gradnje blizu Folići, već se dulje vremena iznajmljuje a 
papiri nisu sređeni. Jedan ih je gost prijavio nama, a mi smo prijavu proslijedili Carini i oni su 
promptno djelovali. 
 
Nela Pucić podsjeća da je prošli put rečeno da su odobrena sredstva za nabavku kontejnera i 
zelene otoke, već je i zakonski rok prošao, 01.07., pa ju zanima što je s time.  
Načelnik odgovara da je dio kupljen odnosno da je ugovor potpisan prije cca mjesec dana i da 
će zelene otoke i kontejnere za komunalni otpad isporučiti Gradatin, dok će dio zelenih otoka 
za naše područje donirati Komunalni servis. 
Nela Pucić ponavlja pitanje vezano uz obnovu igrališta na Lukovici, budući je rečeno da će 
biti popravljeno. Dosta je hitna rekonstrukcija. 
Načelnik odgovara da je bio na terenu i da zna da su igrala i ograda uništeni. Plan je dio 
ograde koji je na portunu prenijeti na uništeni dio, a portun napraviti novi jer je jako visok i 
težak i redovito puca jer se djeca voze na njemu. Portun će se napraviti u istim gabaritima, 
samo da bude lakši da ne puca. 
 
Livio Kresina da je prije mjesec dana u tisku vidio da će se Općina Žminj kandidirati na 
sredstva fondova Europske unije za asfaltizaciju pa ga zanima jesu li obavljene pripreme i po 
kojem su kriteriju odabrane dionice, da li slučajnim odabirom ili postoji neki razlog da budu 
baš te dionice uvrštene. 
Načelnik odgovara da su prvenstveno to dionice prema selima koja još nemaju asfaltirani put 
– Stancija Žufić i Stancija Reti, planira se asfaltirati spojni put Tankovići – Jurići jer tu 
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svakodnevno prometuje školski autobus te Žminj – Balići što je i najveća dionica. Kroz 
kategorizaciju, cesta Žminj – Balići sada će biti općinska odnosno nerazvrstana, i tu je najveći 
trošak i najveća investicija, i bez vanjskih sredstava ne treba ni planirati asfaltizaciju. 
Livio Kresina pita koliko je još dionica u kilometrima ostalo za asfaltirati. Čini mu se da je 
EU počela više financirati asfaltizaciju biciklističkih staza, u nekim općinama se uz sredstva 
EU asfaltiraju i putevi kroz bošku. Smatra da bi trebalo kandidirati čim više dionica da se čim 
prije to riješi. 
Načelnik odgovara da postoji limit ukupne vrijednosti investicije, a drugo ograničenje je što 
mi sada sami moramo plaćati dokumentaciju, geodetski snimak i dr. Ti novci se kasnije 
vraćaju, ali sada ih treba imati. Smatra da je veća potreba asfaltirati Stanciju Žufić i Stanciju 
Reti koje su ostale van svega i bez asfalta. A što se tiče biciklističkih staza, mi smo se počeli 
pripremati i imamo dokumentaciju za natječaj Hrvatskih šuma za uređenje protupožarnih 
puteva, koji bi sutra mogli postati i biciklističke staze jer bi bile uređene onako kako je dio 
već uređen 2009. ili 2010.godine. 
 
Dražen Galant pita zašto se ovdje nije uvrstilo i cestu Matkići - Krculi. Nejasno mu je zašto 
će se asfaltirati županijsku cestu Žminj – Balići, a ne ovu koja je nerazvrstana. 
Načelnik odgovara da je to zato jer je ista na drugoj parceli. Još uvijek nije zatvoreno, pa 
možemo u plan dodati i ovu dionicu, da se spoji s ovom. 
 
Na sjednicu je stigao vijećnik Damir Tubak u 19,15 sati. 
 
Dražen Galant pita zašto na našim web-stranicama i na stranicama Ministarstva u 
zakonskom roku nije objavljen plan nabave i plan bagatelne nabave. 
Načelnik odgovara da on akte samo potpisuje, a da ih osobno ne objavljuje. Zašto nije bio, 
može odgovoriti slijedeći put. 
Dražen Galant pita i zašto u Planu neke stavke nisu navedene – usluge promidžbe i 
informiranja, reprezentacija, opskrba vodom, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i 
srednjih škola, manifestacije i općinske fešte, loživo ulje, uređenje naselja za Novu godinu i 
asfaltizacija parkirnih mjesta ispred pošte.  
Načelnik odgovara da će sve dobiti napismeno. 
 
Željko Rudan pita koja se širina planira za asfaltizaciju ceste Balići – Žminj, kao i koliki je 
postotak financiranja iz fondova, a koliki iz vlastitih sredstava. 
Načelnik odgovara da će se asfaltirati u postojećim gabaritima 4,5 – 5 m širine, jer bi inače 
trebalo ići na otkup zemljišta i izravnavanje, što bi trajalo više godina, a dokumentacija mora 
biti gotova do siječnja 2015. za kada je najavljeno otvaranje natječaja, i vlasništvo mora biti 
čisto naše. Financiranje ide iz fondova u 100 % iznosu. 
Željko Rudan ima pitanje vezano uz izgradnju grobnica na groblju Cere, je li izvršena 
priprema. 
Načelnik odgovara da je priprema izvršena samo u smislu da su grobnice projektirane, a 
gradnje za sada nema. Na komunalnom dijelu groblja ove godine napravilo bi se 13 novih 
zemljanih grobova, jer se je pojavio problem da nemamo slobodnih grobnih mjesta za 
prodaju. Za sada niti nemamo zahtjeva za betonske grobnice u Ceru, ali mogućnost postoji. 
Na groblju u Žminju imamo za sada dovoljno – 20 zemljanih i velik broj betonskih grobnica, 
jer je mali broj zahtjeva. 
 
Aldo Bančić ima pitanje za pročelnika – što je sa strategijom sveukupnog razvoja općine? 
Mislim da bi bilo u redu da se pozove izrađivač na vijeće. I drugo, glede LAG-a Rovinjštine – 
što je propisano za Žminj – moli pisani odgovor koji da se dostavi svim vijećnicima. 
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Načelnik odgovara da će sve odgovore dostaviti pismeno, svi će dobiti točno što je u strategiji 
LAG-a navedeno za Žminj. 
 
Luciano Žufić obavještava vijećnike da je ranije u toku dana u pisarnicu Općine od strane 
šest vijećnika predan pisani dopis načelniku kojim se traži financijsko izvješće – detaljan 
prikaz prihoda i rashoda Festivala pašte (misli se na količinu prodanih porcija, izdanih računa 
i plaćenog PDV-a) i na sličan način tražimo financijski prikaz nedavne Bartulje. Očekujemo 
odgovor do slijedeće sjednice. 
Načelnik odgovara da će odgovori biti dostavljeni pisanim putem. 
 
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. 

Na sjednici prisutno 12 od 13 vijećnika, a zbog nemogućnosti dolaska ispričao se 
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 04.rujna 2014.godine: 
 
     DNEVNI RED 

 
1. Verifikacija zapisnika sa osme (8 / 2 / 2014.) sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj, 
2. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Žminj i o osiguravanju uvjeta za 

pristup informacijama kojima raspolaže Općina Žminj, 
3. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Žminj, 
4. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Žminj, 
5. Prijedlog izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića ,,Rapčići” Žminj, 
6. Razno 
 
Prijedloga za dopunu dnevnog reda nema. 
 
Daje se dnevni red na glasovanje. 

12 – ZA 
0 – PROTIV 
0 – SUZDRŽANIH  

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na 1. točku dnevnog reda.  
 
 
1.  Verifikacija zapisnika s 8 / 2 / 2014. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj 
 
Predsjednik vijeća pitao je prisutne ima li netko neku primjedbu na zapisnik.  
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Luciano Žufić ima pohvalu, zapisnik se solidno piše u odnosu na prošlost. 
 
Vijećnik Livio Kresina prošli put imao je pitanje vezano uz Turističku zajednicu, da u 
zapisniku piše da je načelnik rekao da Turistička zajednica treba napraviti plan rada i 
financijski plan koje donosi Turističko vijeće prije nego bi mogla raspisati natječaj za 
zaposlenje, da je financijski plan gotov, a da još treba donijeti plan rada koji da će biti gotov u 
osmom mjesecu. Zanima ga kada će biti natječaj za djelatnicu ili djelatnika Turističke 
zajednice. 
Načelnik moli vijećnika da ovo pitanje postavi pod točkom razno, jer se ne radi o primjedbi 
na zapisnik. U zapisniku je napisano ono što je rečeno. 
 
Daljnjih primjedaba nema. 
Daje na glasanje. Vijećnici se izjašnjavaju dizanjem ruku. 

12 – ZA 
0 – PROTIV 
0 – SUZDRŽANIH  

Zapisnik je jednoglasno verificiran. 
 
Prelazi se na 2.točku dnevnog reda. 
 
 
2.  Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Žminj i o osiguravanju 
uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže Općina Žminj 
 
 
Predsjednik vijeća daje riječ pročelniku koji je izvjestitelj za ovu točku dnevnog reda.  
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Kristijan Benčić daje uvodno obrazloženje. 
Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama svaki građanin, fizička ili pravna osoba, bilo 
s područja Općine Žminj, bilo izvan, može postaviti upit za pristup podacima i dokumentima 
koji su javno dostupni. Oni koji nisu zakonom su klasificirani kao tajna, vojne informacije i 
sl., dok mi praktično nemamo tajni. Zakonski smo u obvezi ustrojiti taj katalog i na svaki 
zahtjev udovoljiti u zakonom propisanom roku pisanim putem. Vodi se upisnik i evidencija 
svih upita i odgovora, i jednom godišnje dostavlja se Povjereniku taj upisnik, sve prema 
Zakonu o pravu na pristup informacijama. Službenik za informiranje u Općini Žminj je 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, a svi upiti dostavljaju se službenim putem. 
 
Ratko Jeromela smatra da je ova odluka jedna najobičnija karikatura. Mi govorimo o 
običnom građaninu – kako će on doći do informacija kad to ni vijećnici ne mogu. Kad se 
donese ta odluka izgledati će kao da je općina u redu, a nije u redu, vijećnici ne mogu dobiti 
informacije koje ih se itekako tiču, i glasati će protiv jer građanin ne može do informacija. 
 
Nela Pucić primjećuje da su u odnosu na tekst odluke kakav je predložen na prethodnoj 
sjednici vijeća neke točke izbačene (članak 8.), pa ju zanima radi čega. 
Pročelnik odgovara da je to iz razloga jer je tekst odluke usklađen sa novim Zakonom o 
pravu na pristup informacijama. Ovom odlukom samo ustrojavamo katalog informacija, a 
postupati će se prema Zakonu. Sva dokumentacija biti će objavljena po usvajanju kataloga. 
 
Aldo Bančić ima primjedbu na odluku o troškovima. Piše da se naknada uplaćuje u korist 
računa općine. Zašto je to uopće tu? Prema ovome najprije moraš ići u banku platiti trošak i 
donijeti dokaz na općinu da bi ti oni nešto dali. 
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Pročelnik odgovara da je to propisano Zakonom. 
Aldo Bančić konstatira da će on glasati protiv. 
 
Dražen Galant pita odnosi li se ovo i na vijećnike, ili samo na druge građane. 
Pročelnik odgovara da se ovo ne odnosi na vijećnike, samo na građane. 
 
Walter Folo – ako je dobro razumio obrazloženje koje je dao pročelnik – vijećnici samo 
donose odluku o usvajanju kataloga, a kasnije se to nadopunjava s drugim propisima? 
Pročelnik odgovara potvrdno. Postupak ide po Zakonu, i svi obrasci su propisani. 
 
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema. 
Prijedlog Odluke se daje na glasanje. Vijećnici se izjašnjavaju dizanjem ruku. 

7 – ZA 
5 – PROTIV 
0 – SUZDRŽANIH  

Prijedlog Odluke je prihvaćen. 
 
Prelazi se na točku 3. 
 
 
3.      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. Nakon prethodne sjednice na kojoj je bilo primjedaba na 
predloženi popis, konzultirali smo druge općine, tako da smo popis dopunili. 
 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu. 
 
Nela Pucić pita zašto na popisu više nisu Žminj d.o.o. i Žminj sport d.o.o., koji su bili u 
odluci predloženoj na prošloj sjednici. Budući je općina njihov osnivač, zašto su izbačeni? 
 
Neda Kontić Orbanić pojašnjava da u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa nisu jasno 
propisani kriteriji niti određeno koje bi sve pravne osobe trebale biti na popisu pravnih osoba 
od posebnog interesa. Prema mišljenjima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa s 
kojima smo se rukovodili jer oni nadopunjuju sam Zakon koji je dosta nejasan, rečeno je da se 
treba rukovoditi javnim interesom i navesti pravne osobe koje su doista od posebnog interesa. 
Ako mi znamo da su Žminj sport i Žminj d.o.o. u fazi brisanja iz sudskog registra, a nama su 
važnije pravne osobe koje doista rade na poslovima za dobrobit stanovnika. Prvenstveno bi se 
trebalo bazirati na pravne osobe koje obavljaju javnu službu, odnosno one djelatnosti koje su 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi stavljene u djelatnost općina, pa 
smo na taj način i izradili prijedlog odluke, prema danim mišljenjima Povjerenstva za 
odlučivanje o sukobu interesa. 
 
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema. Prijedlog Izvješća se daje na glasanje.  

6 – ZA 
5 – PROTIV 
1 – SUZDRŽAN 

Prijedlog nije prihvaćen. 
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Prelazi se na točku 4. 
 
 
4.  Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Žminj  
 
 
Predsjednik vijeća daje riječ pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela kao izvjestitelju za ovu 
točku dnevnog reda.  
Pročelnik daje uvodno obrazloženje. Zakonom o predškolskom odgoju definirano je da svaka 
jedinica lokalne samouprave mora donijeti plan mreže dječjih vrtića iz razloga jer su ciljevi i 
zadaće predškolskog odgoja su usmjereni na unaprjeđivanje cjelokupnog razvoja. Neke 
jedinice imaju više vrtića, mi imamo samo jedan, ali bez obzira moramo donijeti plan mreže 
dječjih vrtića i u njemu utvrditi koje ustanove obavljaju djelatnost predškolskog odgoja na 
području jedinice lokalne samouprave. 
 
Tomislav Zohil pita da li u plan idu samo vrtići ili i druge ustanove, privatne.  
Načelnik odgovara da tu idu sve ustanove predškolskog odgoja, javni i privatni vrtići. Mi na 
svom području imamo samo jedan vrtić, općinski. 
 
Slijedeći se javlja vijećnik Aldo Bančić. Obavještava vijećnike da je kad je dobio materijale 
razgovarao s načelnikom Kanfanara, a glede dijela djece koje pokriva školska mreža Žminja, 
a u vrtiću su u Kanfanaru. Oni su lani krajem godine donijeli Plan mreže i pitao sam ga što to 
znači za naše područje. Prije je nekako neformalno bilo da su djeca jednako upisivana i tamo 
u vrtić. Smatram da ako ovo donesemo da ćemo kandidirati Žminj, što uvijek možemo. 
Načelnik Kanfanara otvoreno je rekao da u vrtiću u Kanfanaru prioritet imaju Kanfanarci, a 
tek naknadno djeca iz drugih općina, tako i naše. Pitam se kako će dijete koje u vrtić ide u 
Žminj nakon toga ići u školu u Kanfanar. Naravno da želimo da djeca idu ovdje u školu, ali 
kod nas se svlačionice pretvaraju u učionice, a u Kanfanaru par učenika spašava da se škola 
ne zatvori. Trebalo bi ostaviti mogućnost da djeca i dalje ravnopravno idu u Kanfanar. Da 
smo pod Rovinj bili bi ravnopravni, a ako ovo donesemo to je nemoguće. 
Načelnik pojašnjava da mi ovdje konstatiramo koji vrtić postoji. Kada bi netko otvarao novi 
vrtić, morao bi doći i mijenjali bi plan mreže. To da li će netko upisati dijete u Žminj ili u 
Kanfanar, i mi imamo pravilo da se najprije upisuju djeca iz Žminja a poslije vanjski. Tako 
imaju svi. 
 
Walter Folo smatra da ima i osoba koje lažiraju podatke o prebivalištu.  
Načelnik odgovara da u tom slučaju treba prijaviti ravnateljici i upravnom vijeću vrtića da 
postoji sumnja. 
Vijećnici SDP-a predlažu „pročešljati“ podatke o prebivalištu jer se priča da su podaci lažni. 
Neka se ubuduće pozove i ravnateljica ukoliko je na dnevnom redu neka točka vezana uz 
Dječji vrtić. 
Načelnik govori da se pričalo i da su potvrde o zaposlenju lažne, pa su kontrolirane. Potvrde 
su u redu, ljudi su zaposleni. To što netko doma ima firmu, pa sam sebi daje potvrdu, ne 
mijenja ništa na valjanost, jer si ti ljudi sami plaćaju doprinose i dr., i ne može se ništa. 
Dražen Galant pita da li su kontrolirana i prebivališta majke i oca, na što načelnik odgovara 
da nisu, već da su kontrolirane samo potvrde o zaposlenju. Kontrolirati će se i to. 
 
Ratko Jeromela smatra da bi ravnateljica, pročelnik i referentica za financije trebali uvijek 
biti prisutni na vijeću jer svi dobivaju plaću iz općine. Možda bi tada, od struke, dobili 
kvalitetne informacije, ne može se očekivati da će pročelnik pratiti zakone vezano uz vrtić. 
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Načelnik se slaže da bi ravnateljica trebala biti prisutna kad je točka vezana za vrtić. 
Predsjednik vijeća službeno će ju pozvati na vijeće. Vrtić na upravnom vijeću donosi odluke 
koje mi kao osnivači trebamo potvrditi. 
 
Željko Rudan pita koliko je djece ostalo neupisano u vrtić, i koliko je sveukupno djece u 
vrtiću. Smatra da bi vrtić trebalo proširiti. Aldo Bančić odgovara da je neupisano ostalo 56 
djece, a načelnik dodaje da je tih 56 neupisanih s time što se upisivalo iznad standarda. 
Upisano je 92 ili 93. Ispada da je 33 % djece vani.  
Načelnik govori da nam je za upis sve djece u skupine koje bi bile u skladu s važećim 
pedagoškim standardom, potreban još jedan ovakav vrtić, a to ujedno znači i još jedan ovakav 
financijski rashod, a što je u stvari cjelokupan proračun Općine Žminj.  
Aldo Bančić govori da bi bilo i više neupisane djece da nisu otišli u Kanfanar. Govori i da u 
Modrušane dolaze dva autobusa, četvero djece ide u školu u Žminj, a četvero u Kanfanar i 
nastaje raskol. 
Načelnik podsjeća vijećnike da je vrtić u vlasništvu Žminja d.o.o., da je trenutno u sudskom 
sporu, zalog ima Ministarstvo financija jer je nepravilno vraćan PDV i nadogradnja je 
nemoguća na ovaj način, jer se nema od koga tražiti suglasnost za gradnju na tuđem terenu, 
nemoguće je dograditi vrtić za još jednu skupinu dok se ne riješi imovinskopravna pitanja. 
Aldo Bančić ima primjedbu, jer da kad sud nešto pita, sudu treba odgovoriti. Ako je rekao da 
se u roku od 30 dana postavi nekog ovlaštenog, onda ga treba postaviti.  
Načelnik odgovara da on to službeno nije dobio, na što vijećnik Bančić pita da kako nije kada 
je on osobno donio na općinu i svi su znali. Njegova greška da je jer nije poslao službeno da 
ima dokaz i tražio da se tu urudžbira. Sudac Rabar dao je taj nalog i rok od 30 dana. 
 
Nela Pucić ima pitanje vezano uz sufinanciranje. U prijedlogu odluke da stoji da se na 
području općine Žminj mogu osnivati i novi dječji vrtići drugih osnivača, ali da Općina ne 
preuzima obvezu sufinanciranja smještaja djece u istima. Iznimno, da može ukoliko 
raspoloživi kapaciteti vrtića Rapčići nisu dostatni za prihvat djece sukladno kriterijima 
utvrđenim posebnom odlukom. Nije joj jasno to – može se, ne može se.  
Pojašnjava se da se ovim Planom ne preuzima obveza sufinanciranja, ali ako privatni vrtić 
bude osnovan, a u općinskom vrtiću nema dovoljno kapaciteta za upis, onda će se donijeti 
posebna odluka u skladu s proračunom kojom će se omogućiti sufinanciranje. Obveza nije 
preuzeta unaprijed. 
Walter Folo zaključuje da je zapravo rečeno da bi u tom slučaju, ako općinski vrtić nije 
popunjen, trebalo prvenstveno tu upisati dijete, odnosno da se ne može ostvariti sufinanciranje 
boravka u privatnom vrtiću ako javni kapaciteti nisu popunjeni.  
Načelnik odgovara da je točno to i bila intencija. 
 
Daljnjih prijavljenih nema, slijedom čega se točka daje na glasovanje. 

6 – ZA 
6 – PROTIV 
0 – SUZDRŽANIH  

Prijedlog nije prihvaćen. 
 
Prelazi se na točku 5. 
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5.  Prijedlog izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Rapčići Žminj 
 
 
Predsjednik vijeća daje riječ Nedi Kontić Orbanić kao izvjestiteljici za ovu točku dnevnog 
reda.  
Neda Kontić Orbanić daje uvodno obrazloženje. Ponovno, radi izmjena Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju dio ovlasti vrtića, i to poslovi vezani uz upis djece u 
dječji vrtić, izdavanje određenih potvrda i mišljenja, određene su kao javne ovlasti. Akti koji 
se donose u području javnih ovlasti ovjeravaju se pečatom s grbom Republike Hrvatske. Zato 
moramo mijenjati Statut, i predvidjeti pečat s grbom kako bi vrtić pečat mogao i dobiti. To da 
korištenje pečata s grbom bude predviđeno u statutu vrtića zahtjev je Ministarstva uprave, i 
svi su vrtići to mijenjali. Da bi vrtić regularno, po zakonu mogao obavljati svoju djelatnost, 
mora imati i pečat s grbom RH. U redovnom poslovanju koristiti će i dalje standardni pečat. 
 
Aldo Bančić komentira da je on o tome pitao načelnika Kanfanara i da on o tome nema 
pojma. 
 
Prijavljenih za raspravu nema, slijedom čega se točka daje na glasovanje. 

7 – ZA 
4 – PROTIV 
1 – SUZDRŽAN 

Prelazi na točku 6. dnevnog reda. 
 
                                    

6.  Razno 
 
 
Za riječ se prvi javlja vijećnik Livio Kresina. Pita kada će biti objavljen natječaj za 
Turističku zajednicu, i drugo, hoće li Općina snositi neke sankcije radi neselektiranja otpada, 
da li je definiran rok do kada se to mora napraviti.  
Načelnik odgovara da sankcija neće biti. Kod nas je bila inspektorica zaštite okoliša, svake 
godina nas posjećuje. Napravljen je plan gospodarenja otpadom i u planu su definirani rokovi. 
Na plan suglasnost daje i inspektorica. Bitno je da se na tome radi, da se je počelo sa 
selektivnim prikupljanjem, kazni sada neće biti. Zeleni otoci biti u svim većim selima, biti će 
u Ceru, Rudani, Žminju kod picerije, na Lukovici, u starom gradu, Modrušani, Pamići. 
Razradilo se da s time bude pokriveno cijelo područje, a poslije da se kraj svake kuće postavi 
kanta. Treba planirati sredstva u proračunu za 2015.godinu, jer se ni preko Fonda ne može 
nabavljati ni kandidirati ako nemamo 40 % svojih sredstava, što ove godine nismo imali.  
Što se tiče drugog pitanja, natječaj za zaposlenje djelatnika u Turističku zajednicu će biti 
javno raspisan, biti će na webu i u novinama, a kada će biti – donijeli smo odluku da će se 
donijeti plan rada i financijski plan za 2015.godinu, a na istoj sjednici skupštine i za 
2014.godinu. Teško je skupiti kvorum da se sve to može odraditi. Mi do 15.11. moramo 
donijeti financijski plan i plan rada za slijedeću godinu. Sadašnja djelatnica radi preko 
ugovora o djelu koji u ime TZ-a potpisuje Marko Križman, kao Predsjednik TZ-a. 
 
Ratko Jeromela ima pitanja za pročelnika – zanima ga kada će biti raspisan javni poziv za 
udruge da se mogu kandidirati za proračun, i zašto još uvijek nema zastava kod spomenika na 
državne blagdane, iako je obećano da će biti. 
Pročelnik odgovara da će natječaj biti slijedeći tjedan, u ponedjeljak u Glasu Istre. Načelnik 
odgovara da će zastave ubuduće biti. 
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Walter Folo pita kada će biti rebalans proračuna.  
Načelnik odgovara da će rebalans proračuna biti početkom studenog. 
 
Livio Kresina pita da li se i na koji način može prisiliti vlasnika nekretnine u Industrijskoj 
zoni da ju uredi, bez obzira što ju prodaje. Ulaz u industrijsku zonu je zarašten. 
Načelnik odgovara da se može, ali ne selektivno. Možemo donijeti odluku da se to uredi, ali i 
unutar Žminja je jako velik broj zapuštenih parcela. To se definira odlukom o komunalnom 
redu. 
 
Dražen Galant podsjeća da je obećano uređenje izlaza s Ipsilona, a da je tamo sada tamo dva 
kamiona stakla. 
Načelnik odgovara da je smeće pokupljeno prije tjedan dana, kao i da je dan zahtjev prema 
Turističkoj zajednici Istarske županije da i oni sufinanciraju dio uređenja, ali još nismo dobili 
odgovor. 
 
Nela Pucić ima primjedbu – pritužbu vezano uz održavanje tehničkog pregleda i registracije 
traktora koji organizira HAK na Malinici – tamo da je jako neuredno, ima smeća i papira, 
otpadaka od marendi... Tamo navodno netko marenda, nisam upoznata, ali rečeno mi je da je 
dosta neuredno. Trebalo bi malo počistiti, radi ljudi. Ipak se radi o općinskom prostoru. 
Načelnik odgovara da mi moramo osigurati prostor. Mora biti struja i zatvoreni prostor za 
službenike tehničkog pregleda. Bolji prostor nemamo. I on da je bio tamo na tehničkom 
pregledu i da je uspio proći. Dodaje i da prostor nije općinski nego je od banke. 
 
Željko Rudan pita što je sa zgradom Malinice. 
Načelnik odgovara da je javna dražba za prodaju na sudu zakazana za 14.10., a da je početni 
iznos 2/3 procijenjene vrijednosti. 
Željko Rudan pita koliki dio duga se time namiruje. 
Načelnik odgovara da će se s time namiriti banka. 
 
Walter Folo moli da svi vijećnici konačno počnu raditi zajedno, bez prepucavanja, bez 
dopisivanja kroz novine da se ljudi smiju, a načelnik odgovara da je on uvijek za. 
 
Daljnjih prijavljenih nema. 
 
Predsjednik vijeća zatvorio je sjednicu u 20.05 sati. 
                
 
Klasa: 021-05/14-01/05 
Urbroj: 2171/04-01-14-2 
Žminj, 11.rujna 2014. 
 
 
               ZAPISNIČAR       PREDSJEDNIK VIJEĆA  
         Neda Kontić Orbanić                                    Jordan Krajcar  
          


