REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 240-01/22-01/06
URBROJ: 2163-41-01-22-6
Žminj, 30. rujna 2022.
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“
br. 25/13, 85/15, 69/22) i članka 59. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine
Žminj br. 5/18, 1/20, 1/21) Općinski načelnik Općine Žminj donosi

ZAKLJUČAK
I.
Utvrđuje se nacrt prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite za Grad Rovinj –
Rovigno i Općine Bale-Valle, Kanfanar i Žminj dostavljenog od strane ovlaštenika
ALFA-ATEST d.o.o. iz Splita prema tekstu u privitku.
II.
Prijedlog Plana iz točke I. ovog Zaključka, javno će se objaviti na mrežnim
stranicama Općine Žminj, zbog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
III.
Primjedbe i prijedlozi na Nacrt prijedloga Odluke iz točke I. ovog Zaključka mogu
se dostavljati od 03. listopada 2022. do 03. studenog 2022. godine
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Plavčić, mag.oec.

Prijedlog Plana djelovanja civilne zaštite za Grad Rovinj – Rovigno i Općine BaleValle, Kanfanar i Žminj dostavljenog od strane ovlaštenika ALFA-ATEST d.o.o.iz
Splita
1. Savjetovanje se provodi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama
(«Narodne novine», br. 25/13 i 85/15, 69/22), Kodeksu savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
(„Narodne novine“, br. 140/09), te članku 54. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti
o postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, br. 66/21).
2. Savjetovanje s javnošću provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj putem
općinske mrežne stranice www.zminj.hr objavom nacrta prijedloga općeg akta, s
obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta te pozivom javnosti
da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na mail adresu: opcina@zminj.hr .
3. Savjetovanje s javnošću traje u pravilu 30 dana, a po isteku roka za dostavu
mišljenja i prijedloga nadležno Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj izradit će i
objaviti na mrežnoj stranici Općine Žminj izvješće o savjetovanju s javnošću, koje
sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za (ne)prihvaćanje
pojedinih prijedloga i primjedbi te potom Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj
izrade nacrta dostavlja općinskom vijeću s ostalim materijalima na razmatranje i
usvajanje.

PROČELNIK
Kristijan Benčić, dipl.oec.

OBRAZAC
sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu prijedloga odluke
ili drugog općeg akta
Naziv nacrta prijedloga odluke ili drugog
općeg akta o kojem se provodi
savjetovanje

Prijedlog Plana djelovanja civilne zaštite
za Grad Rovinj – Rovigno i Općine
Bale-Valle, Kanfanar i Žminj

Naziv upravnog tijela
nadležnog za izradu nacrta

Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj

Razdoblje internetskog savjetovanja

03.10.2022.-03.11.2022.

Ime i prezime osobe, odnosno naziv
predstavnika zainteresirane javnosti koja
daje svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge
na predloženi nacrt
Interes, odnosno kategorija i brojnost
korisnika koje predstavljate
Načelne primjedbe i prijedlozi na predloženi
nacrt akta s obrazloženjem
Primjedbe i prijedlozi na pojedine članke
predloženog nacrta s obrazloženjem
Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je
sastavljala primjedbe i prijedloge ili osobe
koja predstavlja zainteresiranu javnost, epošta ili drugi podaci za kontakt
Datum dostavljanja
Jeste li suglasni da se ovaj obrazac s
imenom/nazivom sudionika savjetovanja,
objavi na mrežnim stranicama Općine
Žminj?
VAŽNA NAPOMENA: Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektronske pošte:
opcina@zminj.hr, zaključno do 03. studenog 2022. godine.
Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će javno dostupni na
mrežnim stranicama Općine Žminj. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime)
budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.
Također napominjemo kako se anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće objaviti.

OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNA OSNOVA
- članak 41. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik“ Općine Žminj br. 5/18, 1/20,
1/21)
- članak 11. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», br. 25/13 i
85/15)
- članak 49. stavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21)
- članak 54. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog
donošenja („Narodne novine“, br. 66/21)
II. TEMELJNA PITANJA I OCJENA STANJA
Općina Žminj je usvojila novu Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Žminj
29. ožujka 2022. godine. te je stoga u obvezi izraditi novi Plan djelovanja civilne zaštite
za Grad Rovinj – Rovigno i Općine Bale-Valle, Kanfanar i Žminj u skladu s istom. Grad
Rovinj-Rovigno i Općine Bale-Valle, Žminj i Kanfanar, Sporazumom o zajedničkom
obavljanju poslova civilne zaštite suradnju ostvaruju u izradi zajedničkog plana
djelovanja civilne zaštite.
Izrađivač nacrta Plana djelovanja civilne zaštite za Grad Rovinj – Rovigno i
Općine Bale-Valle, Kanfanar i Žminj je ovlaštenik „Alfa Atest2 d.o.o. iz Splita
Plan djelovanja civilne zaštite za Grad Rovinj – Rovigno i Općine Bale-Valle,
Kanfanar i Žminj sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio sadrži opis područja,
upozoravanje, pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite, grafički dio i priloge (grafički prikazi, tablice, slike, zemljovidi,
sheme i dr.). Posebni dio plana sadrži razradu operativnog djelovanja sustava civilne
zaštite tijekom reagiranja u velikim nesrećama i ažurirane podatke.
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne
samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata
odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes
građana i pravnih osoba.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Žminj uključi u
pripremu konačnog Nacrta prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite za Grad Rovinj –
Rovigno i Općine Bale-Valle, Kanfanar i Žminj svrsishodno je provesti savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim
Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi
predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane
donositelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom
03. studenog 2022. godine
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:
opcina@zminj.hr

