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ZAPISNIK

s dvadesete – 20 / 2 / 2016. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 31. ožujka 2016. godine

u vijećnici Općine Žminj

Početak u 19,30

Prisutni vije ćnici: Jordan Krajcar, Ivana Damijanić, Tomislav Zohil, Aldo
Bančić, Livio Kresina, Luciano Žufić, Dražen Galant,
Nela Pucić, Walter Folo, Željko Rudan, Neven Ferlin,
Neven Žgomba, Ratko Jeromela

Nisu prisutni vije ćnici: nitko

Ostali nazočni: Marko Križman, općinski načelnik Općine Žminj;
Kristijan Benčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela;
Neda Kontić Orbanić, viša stručna suradnica, Damir
Novotny, ekonomski analitičar, Petra Kale asistentica,
Ani Debeljuh, zapisničar

Predsjednik vijeća, gospodin Jordan Krajcar otvorio je dvadesetu sjednicu Općinskog vijeća
Općine Žminj i pozdravio sve prisutne. Daje se riječ načelniku da se obrati vijeću.

Načelnik, Marko Križman pozdravlja sve prisutne. Izvještava vijeće da je od zadnje
sjednice dovršen Strateški plan upravljanja kulturno-povijesnom baštinom na području općine
Žminj, započeto je sa prikupljanjem prethodnih mišljenja za izradu prostornoga plana te da su
dobivena sredstva, za izradu prostornoga plana u iznosu od 230.000,00 kn. To je bio jedini
natječaj koji je bio otvoren i na koji da su se prijavili te dobili tih 230.000,00 koje se je i
tražilo. Od prošle sjednice proveden je oglas za zamjenu pravnice Nede Kontić Orbanić,
zamjena je danas prisutna, zapisničar Ani Debeljuh.

Predsjednik vijeća otvorio je vrijeme za vijećnička pitanja.

Aldo Bančić ima pitanje u svezi vlastitog pogona. Da li Malinicu i dalje koristi Općina Žminj.
Da li banka nešto potražuje, npr. struju, najamninu, itd.

Načelnik odgovara da je struja bila prenesena na plaćanje još za vrijeme kada je bio načelnik
općine Aldo Bančić. Da se plaća struja i voda te je prije mjesec dana bio direktor Milenko
Vidulin voditelj, i dogovoren je najam prostora dok se imovinskopravno pitanje ne riješi.
Potpisan je Ugovor na godinu dana.

Ratko Jeromelapita kakoće se riješiti problem pročistača otpadnih voda, te u kojoj je fazi?

Načelnik odgovara da je pitanje bilo postavljeno prošli put na sjednici.
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Ratko Jeromela dodaje kakoće sada u proljeće i ljeto problem biti sa komarcima. Kako je
zastupnik svoje stranke ljudi da pitaju i da im mora nešto odgovoriti.

Načelnik odgovara da je prošli put odgovorio. Odluka o odvodnji koja je preduvjet da bi
netko upravljao sa tom odvodnjom je poslana u Hrvatske vode. Natrag da se je dobio zahtjev
za dopunu i usklađenje, fali još jedna tablica, koju se je vratilo i sada sečeka da se jave. Nije
u pitanju samo općina Žminj već i okolne općine Kanfanar i Bale, pošto se radi o odvodnji
Rovinj, tako da bi trebalo bit riješeno samo upravljanje ali i projektiranje i zamjena postojećeg
pročistača.

Ratko Jeromela pita da li misli da prikupljanje dokumentacije malo predugo traje? Da li se
može malo ubrzati?

Načelnik da se slaže da predugo traje i da se je kanalizaciju počelo projektirat još dok je Aldo
Bančić bio općinski načelnik, ali je došlo do problema. Dodaje kako je Aldo Bančić u vrijeme
mandata pokrenuo projektiranje kanalizacije Lukovica.

Ratko Jeromela govori kako on ne govori za kanalizaciju Lukovica već za ovu tu
kanalizaciju?

Načelnik pojašnjava kako je u vrijeme kada je Ratko Jeromela bio općinski načelnik
projektiran samo onaj dio koji se spaja na Pazinsku cestu.

Ratko Jeromelagovori da ga građani njegove izborne jedinice pitaju kadaće se riješiti Ulica
9. rujna ?

Načelnik odgovara da je dobivena građevinska dozvola i daće to biti u 1. mjesecu druge
godine.Čeka se da dozvolu dovrše Vodovod i HEP i nakon toga da bi se odmah išlo u
kompletnu rekonstrukciju ulice.

Ratko Jeromelapita da što to znači cjelokupna rekonstrukcija ulice?

Načelnik objašnjava kako bi se krenulo u cjelokupnu rekonstrukciju kanalizacije, vode, struje
i da bi se asfaltiralo od trga do općine.

Ratko Jeromelapita da što je sa telekomunikcijama?

Načelnik odgovara da se iz telekomunikacija ne javljaju. Telekomunikacijska mreža trenutno
je nadzemna. Da su ih pitali, ali sa njihove strane nema interesa da se to do kraja napravi.
Dopis je također poslan.

Luciano Žufi ć ima pitanje u svezi vlastitog pogona. Danas da je dobio informaciju za koju ne
zna koliko je točna, da Branko Tomišić više nije djelatnik vlastitog pogona. Govori kako je
imao sve pohvale od naroda Žminjštine kako on tako i Mladen Prusić iz Cera. Ljudi da se
pitaju tkoće sada raditi njegov posao.

Načelnik odgovara da je istina da Branko Tomišić više ne radi u vlastitom pogonu Općine
Žminj. Govori i kako se sjeća da je Luciano Žufić prvi koji je govorio kako radi privatno.
Otišao je na bolji posao, ima na to pravo, a posao je bio napravljen i prije njega tako,a takoće
biti i nakon njega.
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Daljnjih pitanja nema.

Prelazi se na dnevni red.

Predsjednik vijeća čita dnevni red.

Prijedloga za dopunu dnevnog reda nema.

Dnevni red daje se na glasovanje.
13 – ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANI

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Utvrđuje se sljedeći dnevni red:

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnikasa 19 / 1 / 2016 sjedniceOpćinskog vijeća Općine Žminj od 28.
siječnja 2016. godine

2. PrijedlogOdlukeo donošenjuStrateškog planaupravljanjakulturno-povijesnombaštinom
na području općine Žminj 2016.-2021. godine

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Žminj za razdoblje lipanj-prosinac2015.
godine

4. Izvješće o izvršenju Programaodržavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu te ostalih komunalnih djelatnosti za 2015.
godinu u Općini Žminj

5. Izvješće o izvršenju programagradnje objekata i uređaja komunalneinfrastruktureu
Općini Žminj za 2015. godinu

6. Izvješćeo izvršenjuPlanagospodarenjaotpadomzaOpćinu Žminj u 2015.godini
7. Prijedlog Odluke o organiziranjuobavljanjaposlovacivilne zaštite na području Općine

Žminj
8. PrijedlogOdlukeo usvajanjuStanjasustavacivilne zaštite na području Općine Žminj za

2015. Godinu, Godišnjeg plana razvoja CZ i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
CZ na području Općine Žminj za 2016.-2019. godinu

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstavaza rad političkih stranakazastupljenihu
Općinskom vijeću Općine Žminj za 2016. godinu

10. PrijedlogOdlukeo ukidajusvojstvaopćegdobra- javneceste
11. Razno

Prelazi se na 1. točku dnevnog reda.

1. Verifikacija Zapisnika s 19 / 1 / 2016 sjednice Općinskog vijeća od 28. siječnja 2016.
godine

Prijavljenih za raspravu nema.
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Daje se na glasanje. Vijećnici se izjašnjavaju dizanjem ruku.
13 – ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANI

Zapisnik je jednoglasno verificiran.

Prelazi se na 2. točku dnevnog reda.

2. Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog plana upravljanja kulturno-povijesnom
baštinom na području općine Žminj 2016.-2021. godine

Načelnik daje uvodno obrazloženje. Izvjestitelj daće biti izrađivač Strateškog plana
upravljanja kulturno-povijesnom baštinom na području općine Žminj 2016.-2021.g.

Damir Novotny zahvaljuje predsjedniku vijeća i načelniku Općine Žminj. Pozdravlja
kolegicu Petru Kale. Govori kako su oni tim iz Zagreba koji su angažirani od strane općinske
uprave zbog izrade Strateškog plana upravljanja kulturno-povijesnom baštinom na području
općine Žminj. Objašnjava kako do sada u RH nije valoriziran potencijal kulturno-povijesne
baštine, uglavnom je kulturna-povijesna baština zapuštena. Trenutno da rade sa cca 30-ak
jedinica lokalne samouprave slične projekte. Objašnjava kako je problem kakoće se ta
povijesna baština revitalizirati i obnoviti te na koji način će ona biti pokretač ukupnog razvoja.
To su učinile mnoge europske zemlje. Potrebno je bilo izraditi strateški dokument, a koji je
predložen općinskoj upravi. Ako ga se usvoji bitna je implementacija kroz nekoliko koraka.
Govori kako Općina Žminj ima nevjerojatno veliki kapacitet povijesno-kulturne baštine.
Trenutno da surađuju sa Općinom Svetvinčenat, Gradom Labinom itd. U prvom koraku da se
je ponajprije vidjelo kako stvari stoje u EU. U Istri se na obali puno investiralo ali nažalost ne
i u unutrašnjosti. Govori kako mjesta poput Žminja bi trebala imati 3-4 hotela, i da bi bilo
turista neusporedivo više te bi bila veća potrošnja kao i više radnih mjesta. Govori kako
budućnost nije u velikim industrijskim pogonima, već u malim pogonima kojiće raditi
prozvode kao što su kolači i dr. Ova cjelina da se treba obnoviti i revitalizirati kako bi bila
zanimljiva turistima iz cijeloga svijeta. Danas je jeftino putovati obzirom na niske cijene
goriva. Europski fondoviće se moći koristiti u svrhu kulturne baštine kako bi se ona
revitalizirala. Kazuje kako je upravo kulturna baština jedan od najvažnijih pokretača
ekonomskog razvoja. Mora se revitalizirati u skladu sa konzervatorskim i drugim
ograničenjima. Govori kako je odluka na vijećnicima da liće se ići u taj projekt ili ne. Oni da
naglašavaju kulturni turizam kao važno područje kako bi se razmjenjivali različiti tipovi
turista. One koje žele tu vidjeti su oni koji hoće više platiti i koje ne zanima more ni sunce.
Kazuje kako na području Općine Žminj postoje dva tipa kulturne baštine - materijalna i
nematerijalna. Važno je imati prostor gdjeće se odvijati razni događaji, ali kontinuirano, kako
bi se moglo privući što veći broj posjetitelja. Bitan je i sadržaj tj. ono štoće se turistima nuditi.
Bitna je dakle, kulturna baština, dobra gastronomija, dobro vino i smještaj. Ono štoje tu
problem jest taj da nema smještaja - nema ni jednog hotela. Ima nešto privatnog smještaja. U
tom kontekstu, pozivatiće se privatne investitore dokće Općina biti regenerator razvoja.
Uključiti se mora i crkvenu zajednicu. Mora se razgovarati sa župnikom da se omogući
dolazak turista u crkve. Tu je važna i turistička zajednica, političari i sugrađani i tu da se mora
postići konsenzus jer nema razloga da se ne iskoristi ono što ovo mjesto ima. Njegova da je
preporuka da se postigne konsenzus kao što su napravili i mnogi drugi u Europi. Kazuje kako
je potrebno privući kapital i EU fondove te daće se vrlo brzo vidjeti rezultati. Govori kako u
Svetvinčentu radi na Kaštelu, te da imaju suradnju sa konzervatorima, a njihov trg da je
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najljepši renesansni trg nakon trga u Veneciji, i da su renesansa i romanika vrijedna kulturna
baština za koju se ne zna. Pojašnjava i kako imaju 5-6 crkvica. S jedne strane trebaobnoviti
kulturnu baštinu, a s druge strane prenamjeniti određene prostore. Ima i dosta prostora za
interpolacije odnosno za izgradnju novih objekata jer da Općina Žminj dosta površine. Kazuje
kako je Žminj malo mjesto ali zapravo grad ovisno o karakteristikama jer dagrad ima trg,
crkvu, vijećnicu, knjižnicu i hotel. Radi se o krasnom mjestu sa jako puno potencijala i da
predlaže da se riješi pitanje ove cjeline. Moratiće se i adaptirati prostorni plan, nekad se je to
zvalo generalni urbanistički plan, a danas urbanistički plan višega ranga. Kazuje kako treba
urediti detaljni plan uređenja prostora općine Žminj kako bi se definirali lokacijski uvjeti
odnosno uvjeti na kojima se može graditi. Za rješenje tog problema treba se uključiti
konzervatore, mišljenje zajednice i sl., ali u svakom slučaju infastruktura se treba riješiti.
Nova gradnja i hortikultura to je nešto što danas turizmu da treba. Ono što smatraju da je
potrebno kada se govori o kulturnoj baštini je prostor za događaje i to na otvorenom i
zatvorenom. To su investicije koje se treba napraviti. Ono što da je bitno jest to da se investira
u obnovu i revitalizaciju kulturne baštine. Tu ima i domaćih investitora kao što je gospodin
Gracijano Rudan, ima potencijala i iz regije ,ali i ostali investitori na međunarodnoj razini.
Prvi korak je usvajanje Plana upravljanja kulturnom baštinom do 2020.g. To da je njihov
prijedlog oni da tu vide investicije u ogromnim vrijednostima te moli vijećnike da se usuglase,
jer je to bitno za općinu. Pozdravlja prisutne te stoji na raspolaganju za pitanja.

Predsjednik vijeća zahvaljuje gospodinu Damiru Novotnyu na izlaganju.

Ratko Jeromelapita da koliko košta izrada tog projekta?

Načelnik odgovara da je cijena izrade Strateškog plana 70.000,00 kn.

Ratko Jeromela govori kako je gosp. Damira Novotnya pratio preko televizije te da se je
iznenadio kad ga je vidio ovdje. Da kada je vidio taj Plan on da je na razini srednjoškolca koji
bi to napraviočak niti ne u mjesec dana. Objašnjava i kako da sve ovo što je gosp. Novotny
govorio oni da su to iznijeli u predizbornoj kampanji, jer da je on bio načelnik od 2005.-
2009.g. Nakon njih da su se počela seoska domaćinstva pretvarati u seoski turizam. Oni da su
kada su bili na vlasti bili začetnici seoskog turizma. Nakon toga su se desila dva načelnika.
Govori kako nije protiv ovog Strateškog plana, ali da ima osjećaj da su 70% toga autori oni
kada su još bili na vlasti. Gosp. Novotny da nije otkrio ništa novo jer to da se već sve zna. Da
se pita ljude tu nitko ne zna gdje je crkva Sv. Jakova koja je devastirana. On da ne razumije
taj Strateški plan jer on da ne nudi rješenja, tkoće to sve izvršiti? Tu da je vlast koja ništa ne
radi i oni da su to morali donijeti. Za tu Strategiju nije trebalo plaćati 70.000,00 kn. Govori da
je cijenio gospodina Novotny on da je vrhunski stručnjak kada treba objašnjavati ekonomiju i
da je njemu to posao i on da tako zarađuje.

Damir Novotny govori kako predaje kreativnu ekonomiju. Odluka da je dokument koji se ne
prepisuje.

Ratko Jeromelagovori kako nije rekao da je prepisano, ali da su oni kada je on bio na vlasti
to sve imali u glavi.

Damir Novotny odgovara da moraju postojati procedure. Ono što je u glavi da nije bitno već

moraju postojati dokumenti kojiće se usvojiti. Ovo da rade sa trenutno mnogim općinama i
gradovima koji da ih plate. Govori i da ako netko ne ocijeni da je to što oni rade dobro da bi
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trebalo vidjeti šta bi to onda trebalo biti, ali ono što je bitno da se bez određenih koraka i
procedura ne može dalje.

Ratko Jeromelagovori kako neće dignuti ruku za taj Strateški plan jer da su oni to pokrenuli
još odavno i da zna da nakon tog Plana neće biti ništa napravljeno. Govori kako su u Općini
Svetvinčenat na vlasti IDS i SDP ali oni da rade i da se ne može usporedit njih i one koji su na
vlasti u Općini Žminj.

Predsjednik vijeća u 20,00 upozorava Ratka Jeromelu.

Damir Novotny govori kako nisu još doživjeli da se općinsko vijeće nije usuglasilo i da bi
Općinsko vijeće Općine Žminj bilo prvo koje se nije usuglasilo.

Ratko Jeromela govori kakoće se on usuglasiti, to da nije problem, nego da je problem to
što nakon toga ništa ne bude realizirano.

Damir Novotny govori kako je Strateški plan dokument koji je neophodan. To je procedura,
nakon toga ide akcijski plan, to je drugi korak, a to je da se konkretni projekti realiziraju i to
daće opet biti vijeću na odlučivanje. Govori kako ga politika u ovom slučaju ne zanima. Ono
što je važno jest da se vlast mijenja i da razlika između političkih stranaka ne postoji. Ovdje
da se ne radi o politici već o razvoju. Također da mu je žao što u vijeću nema više kolegica, i
da će vrlo rado odgovoriti na sva pitanja, ako treba popraviti dokument. Dodaje i da se ne
podcjenjuje rad ljudi koji su na tome radili tri mjeseca.

Predsjednik vijeća upozorava vijećnika Ratka Jeromelu te mu govori kako Općina
Svetvinčenat nije na vlasti imala HDZ koji su je toliko zadužili koliko je on Općinu Žminj.

U 20,10 Ratko Jeromela izlazi iz vijećnice.

Luciano Žufi ć govori kako ne zna da li gospodin Novotny i asistentica znaju da Općina
Žminj ima 112 sela i zaseoka. Da se za ovaj narod na Žminjštini ne radi apsolutno ništa, da
nisu samo oni krivi ali da se ne ide u Zagreb, a tamo da bi trebalo ići, a ne ovdje. Pita da kamo
će novci otići?

Predsjednik vijeća skreće pozornost vijećniku Lucianu Žufiću da ne objašnjava gosp.
Damiru Novotnyu što i kako, da ako ima pitanje neka pita u svezi Strateškog plana.

Luciano Žufi ć govori kako je što se tiče Strateškog plana skeptičan.

Aldo Bančić pohvaljuje Plan, program i izrađivače. Plan i program daće se napraviti jer da su
on i neki drugi na raspolaganju ali i da su uvijek moguće promjene. Pita da koji je odnos
spram konzervatorskom odjelu?

Damir Novotny govori kako njihova različita iskustva pokazuju kako neki konzervatorski
odjeli prihvaćaju moderne tehnologije i materijale. Ono što da je važno da se njih uključi u
proces i da kažu što se smije raditi, a što se ne smije. Oni su državna uprava, odjel
Ministarstva kulture. I oni da su rekli što žele vidjeti u ovome prostoru, a nakon togaće se
odgovarajućim prostornim planovima uređenja dati kriterije obnove, izgradnje itd. Problem je
kad konzervatori pretjeruju - to je svugdje različito, npr. Konzvrvatorski odjel u Puli dozvolio
je u Kaštelu u Svetvinčentu da se napravi nekoliko soba itd. Napominje, kako je
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Konzervatorski odjel u Puli konstruktivan tako da vjeruje da se neće imati problema što se
tiče Općine Žminj. Dodaje, u svezi pitanja vijećnika Luciana Žufića, kako ovo nisu novci iz
državnog proračuna, kojih nema, nego se ide prema EU gdje novca ima. EU nam je dala na
raspolaganje jako puno novaca. Govori i kako je točna tvrdnja da tko je prije bio bliže
proračunu da je dobivao i više novca. Sada je situacija drugačija jer u RH nema novaca zato
da se moraju tražiti novci u EU i kod privatnih investitora. Govori kako je primjer sugrađanin
gospodin Gracijano Rudan koji može nešto investirati. Dodaje kako je na području općine
Žminj vrlo vrijedna imovina te da se ne smije dozvoliti da i dalje propada i zato moli oko
konsenzusa. Svi gradovi da su u lošem stanju, sve da je išlo na obalu, ne i u unutrašnjost te da
je sada vrijeme da unutrašnjost Istre dobije šansu.

Walter Folo pita da li se je razmišljalo o okrupnjivanju toga Plana jer da su tu 3-4 male
općine sa sličnim sadržajima i to Kanfanar, Žminj, Svetvinčenat i Sv. Petar u Šumi.

Damir Novotny govori kako su sa Općinom Svetvinčenat radili i to programe revitalizacije
Kaštela. Najprije treba kulturnu baštinu pokazati, revitalizirati. Dodaje kako ovdje da ima
nešto što npr. Općina Svetvinčenat nema, a to je prostor koji bi se mogao iskoristiti za
glazbene događaje dok Svetvinčenat ima Kaštel i crkvice. Ima jako puno malih gradića, a
ključno je privući turiste. Treba osmisliti razne događaje bitno je da se uključi turistička
zajednica, a ono što je najvažnije je da novac dolazi na područje općine Žminj.

Načelnik zahvaljuje gostima te se ispričava u ime vijećnika. Govori vijećniku Lucianu Žufiću
da što se tiče Zagreba da Zagreb nema sredstava ni za svoj proračun. Ako se u Zagrebu pita
može se dobiti 200.000,00-300.000,00 kn. Natječaj za kulturnu baštinu je bio raspisan i ako se
ima projekt bitno se je javiti na natječaj i o tome ne odlučuje politika. Postoji točno propisana
procedura kako se sredstva dobivaju. Jako malo je spremnih projekata za ruralni razvojjer je
problem priprema dokumentacije. Jedini takav natječaj iz ruralnog područja bio je natječaj
711 mjera za razvojne planove. Oni da su prijavili Prostorni plan kao najskuplji i sredstva su
odobrena.

Damir Novotny govori kako će biti sada puno otvorenih natječaja negdje oko 200-tinjak
natječaja koji da vrijede nekoliko milijardi eura, ali nema “zrelih” projekata.

Aldo Bančić pita što je sa IPA programom? Što je sa prekograničnim programima?

Damir Novotny govori kako taj program nije u funkciji jer da je to pretpristupni program.
Postoji još jedan program, a to je Jadransko-jonski, ali to je za međudržavnu suradnju. Tu se
radi o velikim projektima kao što su transport, komunikacije i sl.

Prijedlog se daje na glasanje.
10 – ZA
0 – PROTIV
2 – SUZDRŽANI

Prijedlog je prihvaćen.

Prelazi se na 3. točku dnevnog reda.
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3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Žminj za razdoblje lipanj-
prosinac 2015. godine

Načelnik govori kako se o Izvješću ne glasa.

Prijavljenih za raspravu nema.

Prelazi se na 4. točku dnevnog reda.

4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti izčlanka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu te
ostalih komunalnih djelatnosti za 2015. godinu u Općini Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje. U 1. točki radi se očišćenju javnih površina u odnosu na
Plan, bilo je 84.000,00 sada je smanjeno-izvršenje je 76.000,00 kn, održavanje i opremanje
komunalne opreme isto 76.000,00 kn. Jedina stavka koja je “probijena” i to se redovno
događa je održavanje javne rasvjete iz razloga potrošnje električne energije. Da je raspisana
javna nabava za zamjenu armatura javne rasvjete sa LED rasvjetom za cijelopodručje općine
Žminj i sva sela daće dobiti zamjenu rasvjetnih tijela i time bi se uštedjelo od 70 do 80 %.
Projekt se financira iz uštede, dio ostaje Općini, dio se plaća firmi koja će to napraviti. To je
tzv. ESCHO model. Rok povrata da je pet godina. Plaćati će se 10.000,00 kn mjesečno manje
nego sada i za 8 godina je sve gotovo. Traženo jamstvo kroz javnu nabavu je 10 godina tj.
onaj tko preuzme javnu rasvjetu dužan ju je i održavati. Bitno je da je garancijai na udar
groma ali i na sve ostalo u tih 10 godina. To je još jedno smanjenje od nekih 50.000,00 kn
samo materijala, nafte, rad ljudi itd. Što se tiče izvješća jedina prekoračena stavka je -
redovno održavanje javne rasvjete iz razloga povećane potrošnje.

Aldo Bančić pita da li je održavanje bilo 20%, a ostalo ostaje neizmjenjeno? Kaže da se
govori o ciframa cca 500.000,00 kn je bila godišnja redovita potrošnja?

Načelnik odgovara da je prema ostvarenju lani bila 568.000,00 kn potrošnja, a 52.000,00 je
bilo održavanje. Sada daće se plaćati cca 480.000,00 kn i to 8 godina i nakon toga samo
stvarnu potrošnju.
Do 10 godine, one zadnje dvije godine, nema troška održavanja. Ukratko, daće se uštedjeti
200.000,00 kn godišnje tih 8 godina i nakon toga zadnje dvije godine trošakće biti cca nekih
100.000,00 kn prema specifikaciji u odnosu na sadašnjih 600.000,00 kn. Također da je
preporučljivo stavljati LED rasvjetu, a ne ponovno staru kako ne bi došlo do dodatnih
troškova.

Walter Folo govori kako je to jedan vid privatizacije javne rasvjete.

Načelnik odgovara da nije.

Walter Folo pita da li se radi o održavanju samo linija ili i rasvjetnih tijela?

Načelnik odgovara da se radi o održavanju samo rasvjetnih tijela. Armatura i nadogradnja je
njihova.

Dražen Galant pita da li se razmišljalo o sufinanciranju projekta iz EU fondova?
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Načelnik odgovara da natječaja nema, da sečeka dosta vremena. Pred godinu dana da je bilo
financiranje isključivo samo projekta, znači 40.000,00 kn, i to da se je platilo jer da se je
kasnilo sa prijavom na natječaj. Financiranja izgradnje nema, a da liće biti se ne zna. Da je
najave daće biti ovu ili drugu godinu bi sečekalo ali ovako ne. Prije se je financiralo iz EU
2012./2013.g. 60-40 %.

Daljnjih prijavljenih za raspravu nema. Prijedlog se daje na glasanje.
10 – ZA
0 – PROTIV
2 – SUZDRŽANI

Prijedlog je prihvaćen.

Prelazi se na 5. točku dnevnog reda.

5. Izvješćeo izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Op ćini Žminj za 2015. godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje. Što se tiče programa gradnje radi se o asfaltiranju
nerazvrstanih cesta. Radi se o kreditu koji se vraća 360.000,00 kn. Dokumentacija je
pripremljena. Povrat slijedi kad kandidiramo. Trošak asfaltizacije preostalih nerazvrstanih
cesta u industrijskoj zoni Općine Žminj je 1.087,00 kn to je bio popravak koji je prikazan.
Projekt za javne površine je sanitarna odvodnja ulice 9. rujan. Dobivena je građevinska
dozvola. Uređenje trga ispred crkve je 10.000,00 kn - geodetski snimak postojećega. Javna
rasvjeta-nabavka opreme i izgradnja 77.000,00 kn i najviše je bilo zamjene starih stupova, ali
se nije ništa konkretno gradilo. Energetski pregled javne rasvjete je 80.000,00 kn s time dase
tu radi o projektu. Imamo projekt rekonstrukcije i sada je za to raspisana javna nabava.
Ukupno je 839.675,00 kn tj. koliko da je bilo i planirano prema rebalansu.

Prijavljenih za raspravu nema. Prijedlog se daje na glasanje.
11 - ZA
0 - PROTIV
1 - SUZDRŽANI

Prijedlog je prihvaćen.

Prelazi se na 6. točku dnevnog reda.

6. Izvješćeo izvršenju PlanagospodarenjaotpadomzaOpćinu Žminj u
2015. godini

Načelnik daje uvodno obrazloženje. Izvješće je sastavljeno zajedno sa komunalnim servisom
pošto oni vrše odvoz otpada. O Izvješću se ne glasa. U Planu je previđeno za nove zelene
otoke, čeka se natječaj. 300.000,00 kn je planirano u proračunu. Najava natječaja je druga
polovica godine tako su rekli iz Fonda za zaštitu okoliša.

Luciano Žufi ć objašnjava kako su mještani nezadovoljni jer da se to toliko godina predviđa.
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Načelnik odgovara kako je dogovoreno za 15 dana reciklažno dvorište ispod pročistača jer je
to i obvezujući nalog inspektorice za zaštitu okoliša. Radi se o stalnom reciklažnom dvorištu
koje će biti otvoreno utorke i subote popodne. Onaj tko smeće doveze ima obvezu isto i
razvrstati sukladno propisima.

Walter Folo govori kako su bila predviđenačetiri zelena otoka. Pita da što je sa područjem
od Cera do Modrušani?Načelnik odgovara kako su imaličetiri zelena otoka koja su se kroz
Fond kupila i oni se nalaze u Žminju i Ceru tj. prema izbornim jedinicama jer ih je bilo teško
pravedno rasporediti. Do kraja godine je plan da se u svakome selu napravi jedan otok saviše
kanti u kojeće se otpad razvrstavati. Napravili bi se punktovi u selu.

Daljnjih prijavljenih nema.

Prelazi se na 7. točku dnevnog reda.

7. Prijedlog Odluke o organiziranju obavljanja poslovacivilne zaštite na
području Općine Žminj

Načelnik govori kako je obrazloženje uz Odluku.

Prijavljenih za raspravu nema. Prijedlog se daje na glasanje.
10 - ZA
0 - PROTIV
2 - SUZDRŽANI

Prijedlog je prihvaćen.

Prelazi se na 8. točku dnevnog reda.

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Žminj za 2015. godinu, Godišnjeg plana razvoja CZ i
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava CZ na području Općine
Žminj za 2016.-2019. godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje. Govori kako je to Izvješće koje nam dostavlja
Vatrogasna zajednica i to Služba za zaštitu i spašavanje za proteklu godinu.

Dražen Galant pita o financiranju PVZ-a u odnosu na druge općine?

Načelnik odgovara da se ono plaća temeljem poreznih prihoda i to određeni postotak. PVZ
se plaća 4,5 % od poreznih prihoda i tu da se plaća najviše jer da imamo i najviše poreznih
prihoda u odnosu na susjedne općine. Dražen Galant govori kako npr. Grad Pazin plaća
PZV-u dodatnih 200.000,00 kn. Načelnik govori kako se godišnje plaća PVZ-u 260.000,00
kn.

Daljnjih prijavljenih nema. Prijedlog se daje na glasanje.
11 - ZA
0 - PROTIV
1 - SUZDRŽANI

Prijedlog je prihvaćen.
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Prelazi se na 9. točku dnevnog reda.

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstavaza rad politi čkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2016. godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje. Temeljem proračuna i planiranih sredstava u proračunu
zakonska obveza je da se donese Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj kako bi se sredstva mogla isplatiti političkim
strankama. To je raspodijeljeno prema sastavu Vijeća.

Luciano Žufi ć govori kako je u novinamačitao da lokalne sredine izdvajaju puno više.

Načelnik odgovara da to ovisi o proračunu.

Aldo Bančić objašnjava kako nikad nije se puno izdvajalo za političke stranke, nekih 0,33%
od proračuna. Donesena je nakon toga Odluka na 0,8 % te je tako i ostalo.

Daljnjih prijavljenih za raspravu nema. Prijedlog se daje na glasanje.
10 - ZA

1 - PROTIV
1 - SUZDRŽANI

Prijedlog je prihvaćen.

Prelazi se na 10. točku dnevnog reda.

10.Prijedlog Odluke o ukidaju svojstvaopćegdobra - javne ceste

Načelnik daje uvodno obrazloženje. Radi se o izgrađenom nogostupu ispred zgrade Rudana
d.o.o., nasuprot OŠ. Dio parcele ide od zgrade Rudana d.o.o. na nogostup, a dio da je u
vlasništvu gosp. Gracijana Rudana. Onaj dio koji je upisan kao javno dobro da Općinsko
vijeće mora donijeti odluku o izuzimanju iz javnog dobra da bi uskladilo stanje. Napravljena
je lokacijska dozvola i idejni projekt da bi se to moglo odcijepiti. Prijedlog je da nogostup
postane vlasništvo Općine, kompletne dužine, a ostaci razlikeće se prodavati. Tu su dvije
pripadajuće parcele od kojih je jedna gosp. Gracijana Rudana tj. Rudana d.o.o., a druga je od
gosp. Željka koji ima susjednu parcelu. To je izdvojeni dio koji ide na javni natječaj.
Lokacijska dozvola i idejni projekt za nogostup su napravljeni prema postojećem stanju na
terenu.

Aldo Bančić govori kako se je Rudanu d.o.o. prodalo zemljište i naknadno je ustanovljeno da
nema dovoljno mjesta za nogostup. On i gospodin Rudan da su se o tome dogovarali, ali samo
usmeno. Što je sa tri parkirna mjesta kod DVD-a?Načelnik odgovara da je to sa druge strane.

Daljnjih prijavljenih za raspravu nema. Prijedlog se daje na glasanje.
12 - ZA
0 - PROTIV
0 - SUZDRŽANI

Prijedlog je prihvaćen.
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Prelazi se na 11. točku dnevnog reda.

11. Razno

Načelnik dodaje da prema novom Zakonu T-COM, a da koji je vlasnik infrastrukture, dužan
je, plaćati naknadu za služnost općini na čijem području se služnost nalazi. Dobiveno je
Rješenje na temelju kojeg su bili do 31.03.2016.g. dužni potpisati Ugovor. Sada sečeka da
vrate potpisani ugovor i plate nesporni iznos te da su oni prema HACOM-u dostavili koliki je
taj nesporni iznos, a do kraja 6. mjeseca da trebaju točno potvrditi koliko imaju postavljenih
cijevi na području općine Žminj. Nesporni dio je procijenjen na 140.000,00 kn godišnje i
dužni su isplatiti još za tri godine unatrag. Ovu godinu bi trebali isplatiti cca 600.000,00kn.

Dražen Galant pita kamo se ta sredstva mogu trošiti?

Načelnik odgovara u infrastrukturu.

Predsjednik vijeća Jordan Krajcar zahvaljuje vijećnicima i zatvara sjednicu u 21:00 sat.

KLASA: 021-05/16-01/02
URBROJ: 2171/04-01-16-2
Žminj, 31. ožujka 2016.g.

ZAPISNIČAR VIJEĆA PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ani Debeljuh Jordan Krajcar


