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ZAPISNIK 
 

sa  desete – 10 / 4 / 2014.  sjednice Općinskog vijeća  Općine Žminj 
održane dana 26.rujna 2014. godine  

u vijećnici Općine Žminj  
 
Početak u 19,00 
 
 
Prisutni vije ćnici: Jordan Krajcar, Luciano Žufić, Walter Folo, Nela Pucić, 

Dražen Galant, Livio Kresina, Željko Rudan, Tomislav 
Zohil, Damir Tubak, Aldo Bančić, Ratko Jeromela 

 
Ispri čani: Neven Žgomba i Ivana Orbanić  
 
Ostali nazočni:  Marko Križman, općinski načelnik; Kristijan Benčić, 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela; Rita Drandić, 
rukovoditeljica Odsjeka za proračun i financije, Martina 
Trošt, savjetnica za proračun i financije; Neda Kontić 
Orbanić, zapisničar 
naknadno stigao: Davor Šišović, novinar Glasa Istre 

 
 
Predsjednik vijeća, gospodin Jordan Krajcar pozdravio je sve prisutne i otvorio desetu 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Žminj.  
 
Budući je od prethodne sjednice općinskog vijeća proteklo vrlo kratko vrijeme, načelnik ne 
daje izvješće. 
 
Predsjednik vijeća otvara vrijeme za vijećnička pitanja. 
 
Prvi se za riječ javlja vijećnik Luciano Žufi ć. Pita načelnika koji je status gospodina Sanjina 
Dimić Boljunčić. Vijećnici da svakodnevno dobivaju upite od građana općine Žminj što on 
svakog dana radi u općini. Osobno da je u petak, 19.09.2014. kada je radno vrijeme Općine do 
13,00 sati, u 14,15 sati vidio Sanjina kako ulazi u općinu, ima svoj ključ, pita se tko mu ga 
daje. Istog dana, u 19,00 sati, ponovno da ulazi u općinu – u kojoj funkciji i u kojem statusu i 
što nam on konkretno pomaže? 
Načelnik odgovara da Sanjin ima ugovor o djelu, da je ugovor jednak već 4 godine, otkad ga 
je prethodna vlast dovela u općinu, tako da se zna što radi. Ključ ima otkad mu ga je dao bivši 
načelnik. Da i svi službenici imaju ključ i da on nikome nije oduzeo ključ.  
Luciano Žufi ć naglašava da on nikada nije imao ključ općinske zgrade i ponovno pita što to 
Sanjin radi, jer da u općini postoje zaposleni službenici za sve poslove, na što načelnik 
odgovara da radi sve što god treba.  
  
Nela Pucić nema pitanje, već prijedlog da se na web-stranici općine objave zapisnici sa 
sjednica općinskog vijeća kako bi ljudi mogli vidjeti što se tu radi, o čemu vijećnici 
raspravljaju i dr. Da se objave svi zapisnici od početka godine.  
Načelnik odgovara da nema problema, zapisnici će se objaviti nakon verifikacije. 
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Dražen Galant – početkom srpnja da je načelnik od Ministarstva uprave dobio predstavku na 
rad Sanjina Dimić Boljunčić, pa ga zanima što je na tu predstavku odgovorio, budući da 
vijećnici nisu dobili nikakav odgovor. 
Načelnik odgovara da su vijećnici predstavku uputili Ministarstvu, a Općini na znanje. 
Ministarstvo je od Općine zatražilo pisano očitovanje, što je i poslano. Odgovor još nije 
stigao. Ministarstvo će odgovoriti i općini i vijećnicima. 
 
Aldo Bančić pita zašto nema novinara. 
Načelnik odgovara da su materijali za novine spremni, da su uredno pozvani. 
 
Nela Pucić ima pitanje vezano uz energetsku učinkovitost – da li općina sudjeluje u projektu 
vezanom uz sufinanciranje novih fasada i dr. 
Načelnik odgovara da će prema dostupnim informacijama natječaj biti raspisan u ožujku, 
pročelnik je razgovarao s jednom tvrtkom koja se bavim poslovima savjetovanja, koja bi za 
nas obavila nekoliko savjetovanja, ovisno o broju zainteresiranih, kako bi se ljudima pojasnilo 
na koji način mogu sudjelovati u natječaju, kako bi si ljudi pripremili dokumentaciju. Mi smo 
samo servis prema Fondu, najbitnije je da ljudi znaju kako si pripremiti dokumentaciju. 
Nela Pucić – navodno da država financira 60 % investicije, i općina jedan manji postotak. Da 
ima puno zainteresiranih. Načelnik odgovara da država financira 40 %, a općine u pravilu 
oko 3.000,00 kn – samo da se pokrije izrada dokumentacije za natječaj. 
 
Ratko Jeromela da nije zadovoljan s odgovorom u vezi Sanjina Dimić Boljunčić. Da je 
rečeno da ima ugovor i da radi sve što treba. Načelnik da je već dvaput izigrao vijeće s tim 
ugovorom, da je rekao da će biti na dva mjeseca, pa tri, pa je ponovno produžen. Želi da 
načelnik odgovori koju funkciju, koji zadatak u toj općini on ima, da svi znaju koju funkciju 
ima, koja su njegova primanja i da li mi bez njega možemo ili ne možemo. Mi smo otkad 
postoji općina sufinancirali našu mladež da se školuje, i sada ne možemo tu nikoga naći. On 
je tu kao neka magla, niki ne zna ča dela, on je tu činjenica, sada znamo da je i treći put 
produžen ugovor, pa da konačno znamo tko je i što je. 
Načelnik odgovara da je ugovor produžen ponovno. Ugovorom o djelu se ne definira funkcija 
nego poslovi koje će osoba obavljati. Za slijedeći put vijećnicima će se kopirati ugovor u 
kojem se vidi koje poslove obavlja i za koju naknadu. Poslovi su isti od prvog dana do danas. 
Naknada mu je 6.000,00 kn, za sve ča rabi – komunalnog referenta nemamo, ako treba sadi 
rožice na kružnom toku, sve što treba. 
 
Aldo Bančić reagira da je načelnik rekao da je ugovor uvijek isti, što nije, jer da je on Sanjina 
angažirao jedan dan u tjednu. 
Načelnik da će provjeriti, sada je cijeli tjedan. 
 
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 11 od 13 vijećnika, a zbog nemogućnosti dolaska ispričali su se 
vijećnici Ivana Orbanić i Neven Žgomba.  

Predsjednik vijeća je utvrdio da je prisutan kvorum te se mogu donositi pravovaljane 
odluke. 
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Prije prelaska na dnevni red predsjednik vijeća čita prijedlog za proširenje dnevnog reda 
upućen predsjedniku vijeća - prijedlog vijećnika SDP-a, Nezavisne liste Alda Bančića i HDZ-
a o uvrštenju i proširenju Dnevnog reda pod broj 2.: „Mi vije ćnici gore navedenih stranaka 
suglasni smo da se proširi dnevni red desete sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj i da se 
na mjesto broj 2. stavi točka – smanjenje naknade predsjedniku Općinskog vijeća Općine 
Žminj i zamjeniku općinskog načelnika Općine Žminj. Naime, upravo na 10.sjednici, a u 
prigodi slijedeće svečane sjednice Općinskog vijeća kada će se dodijeliti naše priznanje tvrtki 
Rudan d.o.o. koja se usput rečeno bavi uštedama, suglasni smo da bi i mi morali dati svoj obol 
uštedama Općini, poglavito kada znamo da je općina u milijunskim dugovima, tako da 
smatramo da ćemo i ovim kraćenjem troškova pridonijeti stabiliziranju općinskih financija. 
Naš prijedlog je da naknada predsjedniku Općinskog vijeća iznosi 710,00 kuna, a zamjeniku 
općinskog načelnika Općine Žminj 330,00 kuna.“ Potpisani su vijećnici – Luciano Žufić, 
Dražen Galant, Nela Pucić, Walter Folo, Aldo Bančić i Ratko Jeromela. 
 
Na sjednicu je stigao Davor Šišović, novinar Glasa Istre. 
 
Predsjednik vijeća ponovno obavještava vijećnike da je jučer, dana 25.09.2014. u pisarnicu 
Općine Žminj predano pismeno nazvano „prijedlog vijećnika SDP-a, Nezavisne liste Alda 
Bančića i HDZ-a o uvrštenju i proširenju Dnevnog reda pod broj 2.“ Iz navedenog da se 
zaključuje da je predložena izmjena dnevnog reda za današnju sjednicu, prijedlogom 
smanjenja naknada predsjedniku općinskog vijeća i zamjeniku općinskog načelnika općine 
Žminj. Nadalje, budući je prijedlog predan jučer, samo dan prije održavanja sjednice, 
zaključuje se da vijećnici predlažu donošenje akta po hitnom postupku – prema čl. 39. 
Poslovnika. Međutim, hitnost donošenja odluke nije obrazložena odnosno nisu navedeni 
nikakvi osobito opravdani razlozi uslijed kojih bi nedonošenje akta o smanjenju naknada 
uzrokovalo znatniju štetu općini. U svakom slučaju, podnositelji prijedloga upućuju se da 
prijedlog sastave u skladu s odredbama Poslovnika, odnosno čl. 29., kojim je propisano da 
prijedlog akta sadrži – pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga s obrazloženjem i tekst 
odredaba važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje. Također, vijećnicima se ukazuje i 
na njihovo pravo iz članka 8. Poslovnika, prema kojem upravno tijelo Općine – Jedinstveni 
upravni odjel – obavlja stručne poslove za vijeće i dužno je pružiti pomoć vijećniku u 
obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koji podnosi. Dakle, budući da se 
ovdje ne radi o prijedlogu akta u formi pogodnoj da bi se o njemu moglo raspravljati, već o 
inicijativi radi ušteda, predsjednik vijeća pozvao je vijećnike predlagatelje da u daljnjem roku 
od 15 dana sami ili uz pomoć službenika Jedinstvenog upravnog odjela usklade prijedlog s 
odredbama Poslovnika kako bi se o njemu moglo raspravljati i valjano ga uvrstiti u dnevni red 
slijedeće sjednice općinskog Vijeća Općine Žminj. Predsjednik vijeća napomenuo je i da 
osnovicu i koeficijente za obračun plaće načelnika i zamjenika određuje odlukom 
predstavničko tijelo jedinice u kojoj obnašaju dužnost, a na prijedlog načelnika, dok je vijeće 
ovlašteno odlučivati o naknadama vijećnika, predsjednika vijeća i njegovih zamjenika. 
Dodaje da su među potpisanim vijećnicima dva bivša načelnika i jedan zamjenik načelnika, 
koji su imali jako puno vremena za štednju, i misli da su jako puno uštedjeli, prvi gospodin 
Jeromela je ovu Općinu doveo u najveći dug. 
 
Ratko Jeromela glasno negoduje. 
 
Predsjednik vijeća Jordan Krajcar  upozorava vijećnika. Dobiti će riječ kasnije. Nastavlja, 
da je on, gospodin Jeromela imao viziju koju da je ne jedanput spominjao na vijeću, da ima 
viziju i ima šolde, da su šoldi u Zagrebu, međutim, šoldi su i dan danas u Zagrebu.  
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Ratko Jeromela nastavlja negodovati. 
 
Predsjednik vijeća Jordan Krajcar  nastavlja da su drugi potpisani bivši načelnik, Aldo 
Bančić i zamjenik Luciano Žufić, toliko između sebe napravili „sprdačina“ da je sramota da 
se ljudi dan danas smiju. 
 
Ratko Jeromela, Aldo Bančić i svi vijećnici SDP-a (Luciano Žufić, Dražen Galant, Nela Pucić 
i Walter Folo) napustili su sjednicu. 
 
 
Utvrđivanje kvoruma 
 

Na sjednici je nazočno 5 od 13 vijećnika.  
Predsjednik vijeća je utvrdio da nije prisutan kvorum te se ne mogu donositi 

pravovaljane odluke. 
 
 
Predsjednik vijeća prekinuo je sjednicu u 19,15 sati. 
                
 
Klasa: 021-05/14-01/08 
Urbroj: 2171/04-01-14-2 
Žminj, 26.rujna 2014. 
 
 
                 ZAPISNIČAR         PREDSJEDNIK VIJEĆA  
         Neda Kontić Orbanić, v.r.                 Jordan Krajcar,v.r. 
           


