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ZAPISNIK

s pete – 5 / 6 / 2017. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 30. studenog 2017. godine

u vijećnici Općine Žminj

Početak u 19,00

Prisutni vijećnici: Sanjin Stanić, Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant,
Neven Žgomba, Tomislav Jedrejčić, Dražen Galant,
Walter Folo, Eduard Erman, Antonela Grizila, Jordan
Krajcar

Odsutni - ispričani: Nela Pucić, Tomislav Zohil, Marina Benčić

Ostali nazočni: Željko Plavčić, općinski načelnik; Luciano Žufić,
zamjenik općinskog načelnika; Kristijan Benčić,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela; Neda Kontić
Orbanić, zapisničar, Marko Križman, javnost

Predsjednik vijeća, otvorio je sjednicu i pozdravio sve prisutne. Na sjednici je
nazočno 10 vijećnika-postoji potrebna većina za donošenje pravovaljanih odluka.
Daje riječ načelniku koji daje izvještaj o radu za vrijeme od protekle sjednice do
danas.

Općinski načelnik, gospodin Željko Plavčić pozdravlja sve prisutne i predstavlja
vijeću rad Jedinstvenog upravnog odjela od prethodne sjednice vijeća.
Od fonda za zaštitu okoliša odobren nam je zahtjev za sufinanciranje projektiranja
reciklažnog dvorišta. Projekt je već u izradi.

U 19:10 h na sjednicu je stigla vijećnica Nela Pucić.
Sada je priutno 11 vjećnika.

Načelnik nastavlja sa izlaganjem - u tijeku su akcije za pomoć Massimu Sirotiću.
Naručene su nove prigodne lampice odnosno ukrasi, većina je danas i postaljena.
Od danas se dijele bonovi za umirovljenike - mogu ih iskoristiti do 31.12.2017. u
trgovini Ultra u Žminju.
Od sutrašnjeg dana daje se na javnu raspravu odluka o gospodarenju i odvožnji
otpada s područja bivše općine Rovinj. Novi obračun ide po količini proizvedenog
otpada.
Komunalni redari ispisivati će kazne za smeće odloženo kraj kanti, a sve naplaćene
kazne direktan su prihod jedinice lokalne samouprave. Komunalni redar
najvjerojatnije bi bio zajednički naš i još barem jedne susjedne općine jer po mišljenju
načelnika samo za područje Žminja nema što raditi.
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Prelazi se na vijećnička pitanja.

Jordan Krajcar pita što se je poduzelo po pitanju farme Danijela Ermana.
Predsjednik vijeća odgovorio je da je Općina zauzela stav da se neće miješati.
Načelnik odgovara da je on uputio upit i Ministarstvu čiji odgovor čeka. Kontaktirane
su sanitarna inspekcija, ekologija, pitano je u Ministarstvu, zaštita okoliša, stočarska i
veterinarska inspekcija.
Ukoliko se ide na Ministarstvo graditeljstva, odnosno Građevinsku inspekciju, rušiti će
se ne samo farma, nego i sve okolno što je nelegalno.
Najveći problem su međususjedski odnosi. I bračni par Kranjčić se primirio nakon što
su i oni išli na inspekcije.
Dan je rok 01.01. i nakon toga će se izaći na teren da se vidi je li što napravljeno.
Po preporuci inspektorice, načelnik se obratio Ministarstvu.
Jordan Krajcar dodaje da je žalosno i da se Erman inati s tim nepropisnim
odlaganjem gnoja. Prdsjednik vijeća dodaje da zna da je smrad nesnosan.

Jordan Krajcar pita kako je moguće da je vrtić gotovo izgubljen, budući da je ranije
zamjenik načelnika mahao s mobitelom da će nakon izbora sve riješiti s dva poziva.
Da li mu mobitel ne radi?
Načelnik odgovara da napori u rješavanju toga su toku, radi se, možda se je i moglo
riješiti ranije ali prošlost se ne može vratiti.
Sutra je ročište, vijećnici će biti obaviješteni o ishodu.

Eduard Erman pita hoće li se i Komunalni servis kažnjavati budući da već 20 dana
ne odvoze otpad, a uredno se plaća. Načelnik je upoznat s tim problemom,
proslijedio je upit pročelniku.
Možda bi trebalo kvalitetnije ugovorom pokriti izvanredne situacije.

Tomislav Galant pita s kojim datumom kreće novi obračun? Mora se izglasati do
1.02., a stupa na snagu u roku od 30 dana od objave (znači do 01.03.).
Treba popisati sve kontejnere na terenu.

Nela Pucić govori da preko puta vrtića po županijskoj cesti se jako brzo vozi - idu
djeca, trebali bi se možda postaviti neki znakovi, ležeći policajci?
Načelnik odgovara da se ne mogu staviti ležeći policajci, eventualno vibracione trake,
ali su one dosta bučne. U novom proračunu predviđeno je 100.000,00 kn za
vertikalnu signalizaciju (znakovi stop i ograničenja brzine).

Neven Žgomba pita kako se je odlučilo na bonove u Ultri? A ne kod onih koji su
duže tu?
Načelnik odgovara da zato jer su najjeftiniji, tamo da umirovljenici za tih 50,00 kn
dobiju najviše - najbolju vrijednost za cijenu. Nisu skupljane ponude, umirovljenici su
rekli da je Ultra najbolja.

Nema prijavljenih za daljnja pitanja.

Predsjednik vijeća predočuje vijeću da je Marko Križman podnio zahtjev za
nastavkom obnašanja vijećničke dužnosti i čita predmetnu obavijest u kojoj se u
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bitnome navodi da je Marko Križman, koji je u Općinsko vijeće Općine Žminj izabran
na stranačkoj listi IDS-a, te odmah zatim zatražio mirovanje vijećničke dužnosti iz
osobnih razloga, zatražio nastavak obnašanja vijećničke dužnosti.
Zahtjev je zaprimljen 12.12.2017.

Predsjednik vijeća određuje stanku u trajanju 5 minuta radi sastanka Mandatne
komisije.

Predsjednik vijeća utvrđuje da se je u vremenu od 19:35-19:40 sastala Mandatna
komisija, i daje riječ predsjedniku Mandatne komisije Tomislavu Galantu koji daje
izvješće o promjeni u članstvu Općinskog vijeća Općine Žminj.

Tomislav Galant čita slijedeće izvješće:

Temeljem članka 57. Statuta Općine Žminj (“Službeni glasnik Općine Žminj” br. 1/13.)
Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Žminj na sjednici održanoj 20. prosinca
2017. godine u sastavu Tomislav Galant, predsjednik, Tomislav Jedrejčić, član i u
odsutnosti člana Tomislava Zohila, izvršila je uvid u dostavljenu Izjavu Marka
Križmana - obavijest o nastavku obnašanja dužnosti vijećnika Općinskog vijeća
Općine Žminj.

Mandatna komisija podnosi slijedeće izvješće:

I. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Žminj je utvrdilo i objavilo Rezultate
izbora za članove Općinskog vijeća Općine Žminj (KLASA: 013-01/17-01/01,
URBROJ: 2171/04-01-17-22) od 22.05.2017. godine a koji su postali konačni te su
za članove Općinskog vijeća Općine Žminj odabrani slijedeći kandidati: Marko
Križman, Jordan Krajcar, Kristijan Benčić, Tomislav Zohil, Luciano Žufić, Nela Pucić,
Walter Folo, Antonela Grizila, Eduard Erman, Sanjin Stanić, Tomislav Jedrejčić,
Sanjin Debeljuh i Tomislav Galant.

II. Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Žminj
održanoj dana 19. lipnja 2017. godine utvrdila je da je kandidat Marko Križman
dostavio pisanu izjavu kojom stavlja u mirovanje dužnost člana Općinskog vijeća
Općine Žminj iz osobnih razloga, te je uvidom u Odluku Istarskog demokratskog
sabora-IDS od 12. lipnja 2017. utvrđeno da će kandidata na listi IDS-a pod rednim
brojem 1. Marka Križmana, Pamići, Pamići 6, koji je podnio zahtjev za stavljanje svog
mandata u mirovanje zamijeniti kandidatkinja pod rednim brojem 5. liste - Marina
Benčić, Lukovica 57, Žminj.

III. Mandatna komisija utvrdila je da je Marko Križman dana 12.12.2017. godine
dostavio pisanu izjavu od istog dana - obavijest o nastavku obnašanja dužnosti
vijećnika Općinskog vijeća Općine Žminj.

Obzirom da je Marko Križman izabran u Općinsko vijeće Općine Žminj kao kandidat
na stranačkoj listi Istarskog demokratskog sabora (IDS-a), koji je i odredio njegovu
zamjenu u općinskom vijeću - vijećnicu Marinu Benčić, to nastavkom obnašanja
dužnosti vijećnika Marka Križmana, prestaje mandat Marini Benčić.
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IV. S obzirom na sve navedeno Mandatna komisija konstatira da su temeljem
utvrđenih činjenica ispunjeni uvjeti za verifikaciju mandata člana Općinskog vijeća
Općine Žminj te jednoglasno utvrđuje:

R J E Š E NJ E
o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Žminj

I.
Ovim se rješenjem verificira mandat članova Općinskog vijeća Općine Žminj, za
vijećnika: Marko Križman.

II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Žminj”.

V. Predlaže se Općinskom vijeću da prihvati ovo izvješće i rješenje o verifikaciji
mandata člana Općinskog vijeća za razdoblje do isteka tekućeg mandata ovog
predstavničkog tijela.

Predsjednik vijeća daje prijedlog o prihvaćanju izvještaja mandatne komisije.

10 – ZA
0 – PROTIV
1 – SUZDRŽAN - Dražen Galant

Vijeće donosi
ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije o promjeni u članstvu u Općinskom vijeću
Općine Žminj i pripadajuće rješenje o verifikaciji mandata.

Konstatira se da je izvješće mandatne komisije prihvaćeno.

Predsjednik vijeća čita tekst prisege.

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Žminj
obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike
Hrvatske, zakona i Statuta Općine Žminj, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Općine Žminj, Istarske županije i Republike Hrvatske.”

Marko Križman izgovara “prisežem”.

Predsjednik vijeća čestita Marku Kričmanu, kao novom vijećniku čiji je mandat sada
verificiran.

Konstatira se da je sada na sjednici prisutno 12/13 vijećnika.

Prelazi se na dnevni red.
Predsjednik viječa čita dnevni red predložen kao u pozivu od 14.12.2017. godine.
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1. Verifikacija zapisnika s treće (4/5/2017.) sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
od 30. studenog 2017. godine

2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2017.

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna općine Žminj za 2017.g.
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnica

trgovačkom društvu Jadro-lux d.o.o. Pula
5. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu

djelatnost
6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Statuta Općine Žminj
7. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Žminj
8. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u

Općini Žminj
9. Rasprava o zahtjevu Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj o isplati prigodne nagrade -

božićnice i dara djetetu
10. Razno

Jordan Krajcar smatra da sjednica nije prvovaljana budući da vijećnici nisu mogli
otvoriti materijale, on konkretno do jučer. Većina vijećnika da nije mogla otvoriti
materijale, izuzev dvoje njih, dakle, materijali nisu dani na vrijeme.

Predsjednik vijeća Sanjin Stanić odgovara da su materijali poslani na vrijeme, ali
da je bilo poteškoća s otvaranjem datoteke i nisu ju svi mogli otvoriti, ali su svi mogli
pravovremeno se javiti i dobiti odgovor kako otvoriti file-ove ili zatražiti dostavu
materijala u tiskanom obliku.
I Dražen Galant i Nela Pucić slažu se da nije funkcionalno, da znaju da nije se
moglo otvoriti, i pitaju se hoće li netko za to odgovarati.

Načelnik govori predsjedniku vijeća da neka odgodi sjednicu za 8 dana i da se
sjednica zakaže za 5 popodne pa neka traje do 3 ujutro.

Jordan Krajcar govori da nije to prvi put da su problemi s elektroničkom dostavom.

Walter Folo govori da ni on nije mogao otvoriti, ali je u ponedjeljak zvao Nedu da mu
dostavi tiskani oblik, što je i učinjeno.

Marko Križman traži da se njemu ubuduće dostavljaju materijali u papirnatom obliku.
I Jordan Krajcar i Neven Žgomba.

Predsjednik vijeća smatra da nije korektno da su vijećnici čekali nekoliko dana da
prijave kvar da se ne može otvoriti.
Jordan Krajcar govori da je takav problem već bio s materijalima, i da je kasnije
krenulo.

Daje se na prihvaćanje predloženi dnevni red.
9 - ZA
3 - PROTIV (IDS)
0 - SUZDRŽANIH

Dnevni red je prihvaćen.
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Prelazi se na 1. točku dnevnog reda.

1. Verifikacija zapisnika s četvrte (4/5/2017.) sjednice Općinskog vijeća
Općine Žminj od 30 .studenoga 2017. godine

Primjedbi nema.

Glasovanje
9 – ZA
0 – PROTIV
3 – SUZDRŽANA (Marko Križman, Jordan Krajcar i Neven Žgomba)

Prelazi se na 2. točku dnevnog reda.

2. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Otvara se rasprava.
Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.

12/12 ZA - jednoglasno prihvaćeno

Prelazi se na 3. točku dnevnog reda.

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žminj za 2017. godinu.

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Prihodi poslovanja manji su za 6% (721.736,48 kn), što radi izmjene zakona, što radi
nerealizirane prodaje nekretnina.
Otvara se rasprava.

Marko Križman - program 1001, aktivnosti 1001321 i 1001323 - povećanje ureda
načelnika za 30.000,00 kn - na što se to odnosi?
Načelnik odgovara da je to Markova plaća. Marko odgovara da to nije to - da je
plaća na drugoj poziciji.
Načelnik odgovara da se radi o dnevnicama za službena putovanja.
Marko Križman ukazuje da je više toga na poziciji načelnika povećano.
Dnevnice - 28.000,00 kn i 2.700,00 kn i više za telefon.
Načelnik da je putovao u Šibenik i Split, kao i minimalno 2 puta mjesečno u Zgreb na
sastanke.
Marko Križman pita zašto onda nema službena vozila.
Načelnik da se ne usudi s Tiidom ići na put.
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Marko Križman pita na što se odnosi 9.500,00 kn nabavke nefinancijske imovine.
Laptop načelnika.
A povećanje rezerve 23.000,00 kn?
Pita i za program zaželi 78.000,00 kn? Što je to? Je li provedena javna nabava?
Kako je načelnik sam mogao ugovoriti takav iznos? Ne vidi svrhu jer tu mjeru Općina
ne može koristiti jer je minimum 900.000,00 kn.
Daje se riječ Martini Pantelić. Dovoljna je jedna ponuda jer je vrijednost bez PDV-a
manja od 70.000,00 kn. Do sada je realizirano 46.000,00 kn i još treba biti jedna
uplata.
Načelnik odgovara da je cilj zaposliti isključive skupine.
Marko Križman pita je li raspisan javni poziv da se vidi koliki je interes?
Da nije jer je projekt u fazi razrade.
Na što se odnosi povećanje od 26.700,00 kn za informatički sustav? Na GIS sustav i
sustav za porez na nekretnina.
Za 33.000,00 kn smanjen je rashod za prometnu signalizaciju, a prije je bila riječ o
tome da je tu problem.
Radi se o programu održavanja komunalne infrastrukture, smanjuje se da bi se
povećalo. Moglo se je kupiti 25 znakova STOP.
Održavanje pročistača smanjilo je na 0,00 kn, a havarija je tamo. Da li bar komunalci
mogu nešto napraviti?
Načelnik odgovara da zakonski to oni ne miju raditi, i da tako i nije kupljen kamion za
odvoz fekalnog otpada.

Jordan Krajcar pita kome je smanjeno 15.000,00 kn s pozicije sporta. Martina
Pantelić pojašnjava da se radi o iznosu koji se pušta ako još bude koji natječaj.

U 1. mjesecu ide natječaj za udruge, i kako je ugovor sklopljen i tako je ispoštovano.

Marko Križman pita kada će biti stipendije. Da će do kraja godine.
Marko Križman govori da nema opisnog djela programa u komunalnom, ali bitno da
se financijski vidi.
Temeljem čl.16. Zakona o proračunu opisni dio nije potreban.

Luciano Žufić govori da prema našem Poslovniku prijedlog akta sadrži tekst
prijedloga s obrazloženjem.

Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.

Glasovanje
9 - ZA
1 - PROTIV (Marko Križman)
2 - SUZDRŽANI (Jordan Krajcar i Neven Žgomba)

Prelazi se na 4. točku dnevnog reda.

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izadavanje bjanko zadužnica
trgovačkom društvu Jadro - lux

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
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Tomislav Galant pita koliko traje ugovor - 8 godina po 38.000,00 kn. Radi se o
sredstvima koja se isplaćuju iz uštede električne energije - i zajedno s tim uplatama
uspijemo uštedjeti.
Eduard Erman pita drže li se oni ugovora. Da.
Dražen Galant pita što je sa rasvjetom kružnog toka. Problem je u instalaciji.
Pročelnik pojašnjava da je instalaciju oštetio ŽUC. Njihova obveza glede kvarova je
otklanjanje u roku 30 dana, pa to otklone naši, a oni dostave lampe. Moramo urediti
da im se naplati taj rad.

8 - ZA
0 - PROTIV
4 - SUZDRŽANI (Marko Križman, Jordan Krajcar, Neven Žgomba i Dražen

Galant)

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Marko Križman predlaže da tu bude pravnik, ali ako su predloženi članovi stručnjaci,
onda je u redu.
Tu članove predlaže Komisija za izbor i imenovanja.
Načelnik odgovara da su se oni čuli telefonski, ali da se može odrediti pauza za
sastanak Komisije za izbor i imenovanja.

Predsjednik vijeća određuje stanku u trajanju 10 minuta radi sastanka komisije za
izbor i imenovanja.

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja navodi da se radi članka 18. Poslovnika
nisu složili oko sastava Komisije za statut, Poslovnik i nomativnu djelatnost.

Neven Žgomba govori da u predloženom sastavu te komisije nema stručnih osoba.

Stanka
Sjednica se nastavlja u 21:20 h.

Predsjednik vijeća poziva predsjednika komisije za izbor imenovanja Eduarda
Ermana da da izvješće.

Na temelju članka 55. Statuta Općine Žminj (“Službeni glasnik” Općine Žminj br. 1/13)
Komisija za izbor i imenovanja u sastavu Eduard Erman, predsjednik, Neven Žgomba,
član i Sanjin Debeljuh, član, na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine podnosi
slijedeće izvješće:

I. Utvrđuje se da se za izbor predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Žminj predlažu:

- za predsjednika Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost predlaže
Eduard Erman,
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- za članove Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost predlažu se
Marina Benčić, Walter Folo, Tomislav Galant i Neda Kontić Orbanić.
II. Utvrđuje se da je prijedlog podnesen od strane ovlaštenih predlagatelja i postupak
predlaganja proveden u skladu s Statutom Općine Žminj i Poslovnikom Općinskog
vijeća Općine Žminj te se prijedlog upućuje Općinskom vijeću radi javnog glasovanja.

12/12 ZA

Predsjednik vijeća utvrđuje da je komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
imenovana.

Prelazi se na točku 6. dnevnog reda.

Prekida se sjednica Općinskog vijeća Općine Žminj radi sastanka Komisije za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost.

6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Statuta Općine Žminj

Predsjednik komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Eduard Erman daje
vijeću izvješće o predloženoj izmjeni statuta.

Pravna osnova za donošenje akta: članak. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i članak 56. Statuta Općine Žminj.
Pitanja koja se uređuju I. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Žminj: prijedlogom I.
Izmjena i dopuna Statuta Općine Žminj predviđeno je ustrojavanje upravnih odjela
kao upravnih tijela Općine Žminj umjesto Jedinstvenog upravnog odjela, kao i
osnivanje Savjeta mladih a što je preduvjet za donošenje Odluke o osnivanju Savjeta
mladih, savjetodavnog tijela koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih
na lokalnoj razini sukladno Zakonu o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14).

Predsjednik komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost utvrđuje da je
komisija većinom od 3/5 članova (izuzev Nede Kontić Orbanić) predložila izmjene
Statuta kao u predloženom tekstu.

Otvara se rasprava.

Marko Križman navodi da ne vidi razloge za izmjene statuta u dijelu koji se odnosi
na upravne odjele.
Unutar odjela mogu se osnivati odsjeci, i do sada smo imali dva.
Sada smo imali 1 pročelnika, sada će imati najmanje 2. To sve povlači financijske
posljedice.

Načelnik odgovara da je on u 6 mjeseci vidio da je pročelnik preopterećen poslovima
i da ne može biti i na općini i na terenu.
Plaće se za sada neće dizati, da će se vidjeti najprije kako će se ponašati proračun.
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Unutarnji ustroj donosi vijeće, a pravilnik o unutarnjem redu načelnik, tako da će on
naknadno donijeti te odluke.
Nije fer i korektno da sve visi na jednoj osobi.
Tu nema što tražiti osoba tehničke struke.
Odgovornost jednog pročelnika rasporediti će se na dva.
Dok se posao izvršava, nitko neće ostajati bez posla.

Marko Križman pita pojašnjenje - dakle, s istim ljudima će se odrađivati isti posao, a
oni će biti brži, bolji i efikasniji čim se izmijeni njihov naziv.
Ako je tako, onda se je moglo prerasporediti kroz odsjeke, odnosno odraditi
preraspodjelu obveza u upravnim tijelima.

U sumi neće biti oscilacije u plaćama.

Marko Križman smatra da se ovime neće ništa dobiti, samo izgubiti.
Upravni odijel za upravne poslove, financije i društvene djelatnosti - tko će ga voditi?
Pravnik ili ekonomist? Upravni odijel za prostorno i komunalno? Tko od postojećih
službenika tu zadovoljava?
Traži se obrazloženje.
Za 5 zaposlenih, ne vidi se čemu dva pročelnika.

Neven Žgomba pita što je onda cilj? Da se je prije 6 mjeseci govorilo da će se svi ovi
ljudi poslati doma, a što sada?
Neven Žgomba govori da su ljudi birali promjene jer da je Općina uspavana, a sada
je pola u komu.

Jordan Krajcar i Žgomba govore da se načelnik ne javlja na telefon, a da bi svatko
trebao početi od sebe.

Kresina Dorijano da želi otkupti grobno mjesto, a da nije dobio riješenje. To je iz
razloga što je to grobno mjesto tek potrebno formirati.

Daje se na glasovanje.
7 - ZA
3 - PROTIV (Marko Križman, Jordan Krajcar i Neven Žgomba)
2 - SUZDRŽANI (Sanjin Debeljuh i Tomislav Galant)

Prijedlog je prihvaćen.

Prelazi se na točku 7. dnevnog reda.

7. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje. Ova Odluka zapravo je nastavk prethodne točke,
gdje smo izmjenama Statuta predvidjeli osnivanje više upravnih tijela umjesto
dosadašnjeg Jedinstvenog upravnog odjela.

Sanijela Bulić Kresina pita je li njezino radno mjesto tu predviđeno?
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Načelnik odgovara da će se pravilnici tek donijeti.

Ako se ništa ne obrazlaže ni ne konzultira onda neka se jednostavno konstatira “Biti
će kako ja kažem”.

7 - ZA
3 - PROTIV (Marko Križman, Jordan Krajcar i Neven Žgomba)
2 - SUZDRŽANI (Sanjin Debeljuh i Tomislav Galant)

Odluka je prihvaćena.

Prelazi se na točku 8. dnevnog reda.

8. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Pročelnici će imati istu plaću.

Marko Križman traži pojašnjenje - prethodna odluka stupa na snagu 1.1., a tek kada
ona stupi na snagu donosi se pravilnik, a tek kada se definiraju radna mjesta u
pravilniku donose se koeficijenti.
Uvjeti nisu ispoštivani, a niti se iz ovoga nešto vidi.
Kako se može donijeti ovakva odluka?
Ovo je za prijavu uredu državne uprave.

I načelnik da želi vidjeti što će reći ured državne uprave.

Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.

7 - ZA
3 - PROTIV (Marko Križman, Jordan Krajcar i Neven Žgomba)
2 - SUZDRŽANI (Sanjin Debeljuh i Tomislav Galant)

Odluka je prihvaćena.

Prelazi se na točku 9. dnevnog reda.

9. Rasprava o zahtjevu dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj o isplati pigodne
nagrade - božićnice i dara djetetu

Marko Križman govori da je uvijek ranije bilo da ako neko pravo imaju djelatnici
Općine, onda dobivaju i korisnici (vrtić).

Prijedlog načelnika je da se da 300.00 kn bona.

Križman dodaje da je ionako sve usvojeno u rebalansu.
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Prelazi se na 10. točku dnevnog reda.

10. Razno

Jordan Krajcar pita što je s obećanjem o uređenju dječjih igrališta.
Radi vremenskih uvijeta nije napravljeno.

Marko Križman pita je li proračun gotov.
Načelnik odgovara da nije, da je rok do 22.12., još će se nakon toga napisati
obrazloženje. Sjednica je 28.12.

Dovršeno u 23:15 h.

KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 2171-04-01-17-2
Žminj, 22.12.2017.g.

ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK VIJEĆA
Neda Kontić Orbanić, v.r. Sanjin Stanić, v.r.


