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ZAPISNIK

sa šesnaeste – 16 / 10 / 2018. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 31. listopada 2018. godine

u vijećnici Općine Žminj

Početak u 20,00

Prisutni vijećnici: Sanjin Stanić, Tomislav Jedrejčić, Walter Folo, Neven
Žgomba, Tomislav Zohil, Jordan Krajcar, Antonela
Grizila, Dražen Galant, Nela Pucić, Sanjin Debeljuh,
Tomislav Galant

Odsutni - ispričani: Eduard Erman, Marko Križman

Ostali nazočni: Željko Plavčić, općinski načelnik; Luciano Žufić,
zamjenik načelnika; Kristijan Benčić, pročelnik; Neda
Kontić Orbanić, zapisničar

Predsjednik vijeća, Sanjin Stanić, otvorio je šesnaestu sjednicu Općinskog vijeća
Općine Žminj i pozdravio sve prisutne. Obrazlaže hitnoću sazivanja sjednice.

Utvrđuje se da je na sjednici nazočno 11 od 13 vijećnika - postoji potrebna većina za
donošenje pravovaljanih odluka.

Predsjednik vijeća čita dnevni red predložen kao u pozivu od 26.10.2018. godine.
1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji otpadnih voda na

području Općine Žminj
2. Prijedlog Odluke o prijenosu investitorskih prava i obveza

Daje se na prihvaćanje predloženi dnevni red.
11 / 11 ZA

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Prelazi se na 1. točku dnevnog reda.

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji otpadnih
voda na području Općine Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Ovom Odlukom zapravo se samo mijenja isporučitelj javne odvodnje koji je određen
Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Općine Žminj od 16.03.2017. godine.
U ostalom dijelu ta Odluka ostaje u cijelosti i dalje na snazi. Na prijedlog izmjene
dobili smo suglasnost Hrvatskih voda.
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Aglomeracija Pazin je tek u osnivanju i u dogovoru s gradonačelnicima Paliagom i
Krulčićem ponuđeno je da se Žminj radi svog položaja pripoji Aglomeraciji Pazin.
Razlog zašto se odluku donosi po hitnom postupku je rok do kojeg je otvoren natječaj
za kanididranje projekata odvodnje - do 16.11.2018. otvoren je natječaj Fonda
ruralog razvoja - mjera 7.2.1. iz koje se financiraju 100 % ulaganja u kanalizaciju i
odvodnju. Prijavili bi se projekti Kanalizacije Lukovica - faza 1. i 2. za koje smo dobili
građevinske dozvole. Projekt za apliciranje na natječaj je u pripremi.

Daje se na raspravu. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA
Prijedlog odluke je jednoglasno prihvaćen.

Prelazi se na 2. točku dnevnog reda.

2. Prijedlog Odluke o prijenosu investitorskih prava i obveza

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Građevinske dozvole za izgradnju sanitarne odvodnje naselja Žminj - Faza 1
“Lukovica sjever” i Faza 2 “Lukovica jug” izdane su na Općinu Žminj.
One su pravomoćne i pravovaljane, ali iz razloga kandidiranja na natječaj iste moraju
glasiti na isporučitelja javne usluge javne odvodnje - u ovom slučaju je to Usluga
Odvodnja d.o.o. Pazin.

Daje se na raspravu. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA
Prijedlog odluke je jednoglasno prihvaćen.

Budući je iscrpljen dnevni red, predsjednik vijeća zatvara sjednicu u 20:15h.

KLASA: 021-05/18-01/10
URBROJ: 2171-04-01-18-2
Žminj, 31.10.2018.g.

ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK VIJEĆA
Neda Kontić Orbanić Sanjin Stanić


