
Na temelju članka 61. Statuta Općine Žminj (,,Službeni glasnik Općine Žminj'',
broj: 01/13, 6/17 i 1/18.) podnosim Općinskom vijeću Općine Žminj

IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA OPĆINE ŽMINJ
ZA RAZDOBLJE

SRPANJ - PROSINAC 2017. GODINE

1. Imovinsko-pravni poslovi

 Pokrenuta je dioba s tvrtkama Rudan d.o.o., Trgometal d.o.o. i Darko
Galant oko nekretnina u Industrijskoj zoni,

 radi se na tzv. ošasnoj imovni, gdje se Općina Žminj može knjižiti kao
vlasnik što direktno utječe na buduće općinske prihode,

 Provođeni su natječaji i prodaja zemljišta u vlasništvu općine Žminj,
 Provođeni su postupci zamjene i nagodbe vezano uz zemljišta u

vlasništvu Općine Žminj,
 Nastavljeni su preuzeti predmeti legalizacije nad objektima u vlasništvu

Općine Žminj,
 Nastavljeni su sporovi Općine Žminj s raznim strankama u postupku

oko utvrđivanja vlasništva u korist Općine Žminj.

2. Kultura, društveni život, sport
 Uspješno je organizirana manifestacija Istarski festival pašte, Armonike

zad kaštela, Humanitarni koncert BKOIIŽ, Bartulja, Dan općine Žminj,
Advent u Žminju,

 redovito se pomagalo udrugama sukladno programu društvenih,
socijalnih i sportskih djelatnosti, te su redovito izvršavane obveze
prema udrugama od javnog interesa na području Općine Žminj (DVD)
te JVP-u Rovinj,

 Predstavljena je potpomognuta monografija 300. godišnjice izgradnje
crkve Sv. Mihovila Žminj,

 Predstavljena je potpomognuta knjiga spisateljice Marije Sošić.

3. Opće poslovanje
 od važnijih dokumenata izradio se Plan gospodarenja otpadom,
 Završeni su elaborati evidentiranja nerazvrstanih cesta na području

Općine Žminj,
 Pratilo se uredno potrebe Dječjeg vrtića Rapčići, OŠ Vladimir Gortan
 Dogovorena je suradnja sa vrtićima susjednih općina,
 Započeta je provedba projekta Poduzetničkog inkubatora kao partnera

na istom,
 Pojačano se radilo na financijskoj konsolidaciji Općine,
 Naplaćeno je 80% naplativih, a dospijelih potraživanja te teško

naplativih potraživanja,
 Utvrđena su i evidentirana nenaplativa potraživanja (zastara),
 Redovito su isplaćivane novčane pomoći korisnicima proračuna

(socijala).



4. Infrastruktura i komunalni poslovi
 Redovno i prema programu održavalo se javne površine,
 Ishodovana je građevinska dozvola za kanalizaciju naselja Lukovica,
 Radi se na projektu povrata postjeće nekretnine DV Rapčići,
 redovito su održavani putevi i nerazvrstane ceste sukladno programu

održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
 održavani su i povremeno sanirani divlji deponiji, koji su pod kontrolom i

nadzorom te su utvrđeni novi koji se planiraju sanirati,
 Aplicirana je i odobrena aplikacija na FZOEU za sufinanciranje izrade

dokumentacije za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta,
 nastavljeno je ucrtavanje i uknjižba nerazvrstanih cesta na području

općine (EU fondovi) te su spremljeni projekti za kandidiranje na
natječaje iz EU fondova.

 Odobreno je financiranje rekonstrukcije NC Žminj - Balići iz mjere 7.2.2.
Ulaganje u nerazvrstane ceste.
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