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ZAPISNIK

s devetnaeste – 19 / 13 / 2018. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 20. prosinca 2018. godine

u vijećnici Općine Žminj

Početak u 19,00

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

Odsutni - ispričani: Tomislav Zohil, Marko Križman

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

Predsjednik vijeća Sanjin Stanić, otvorio je devetnaestu sjednicu Općinskog vijeća
Općine Žminj i pozdravio sve prisutne.
Na sjednici je nazočno 11 od 13 vijećnika - postoji potrebna većina za donošenje
pravovaljanih odluka.
Daje riječ načelniku.

Općinski načelnik, Željko Plavčić pozdravlja sve prisutne i daje uvodni izvještaj.
Prvenstveno pojašnjava dopunu dnevnog reda koja se odnosi na prodaju nekretnina.
Od 26.11. Komunalni servis počeo je dijeliti spremnike za miješani komunalni otpad
po kućanstvima. Glede Komunalnog servisa, na prošloj sjednici nadzornog odbora
bile su dvije točke dnevnog reda koje smo mi predložili. Na zahtjev općinskog vijeća
pisali smo Komunalnom servisu i uvažena nam je većina zahtjeva. Razgovaralo se i
o tome da treba uzeti u razmatranje i način zaduženja iznajmljivača paušalista koji
iznajmljuju sezonski, a ne kroz cijelu godinu.
Ministarstvo kulture nam je za Sabor čakavskog pjesništva odobrilo 30.000,00 kn.
Odobren nam je projekt novog vrtića - 9.200.000,00 kn. Načelnik se zahvaljuje
prijašnjoj vlasti i Kristijanu što je administrativno potegnuo veliki teret, svima mora biti
jasno da je to jako velik posao. Ovo je uspjeh svih zajedno. Potpisivanje ugovora o
dodjeli sredstava je sutra u Zagrebu.
Nakon prošlog vijeća održan je pokušaj uvođenja maksimalne demokracije u Općinu
Žminj s našim iznajmljivačima, neuspješan, i načelnik žali što je uopće to odrađeno.
Radi se o uvođenju paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivače. Tarife će se
predložiti nakon što se odrade sastanci s okolnim općinama, radi se o
nenamjenskom prihodu. Može se raspravljati, ali treba biti realan i ne raditi od toga
nešto što to nije.
Vijećnicima je podijeljen dopis koji je poslan Komunalnom servisu 07.12., zaprimljen
11.12., kao i odgovor na taj dopis, predlaže da se isto raspravi pod točkom razno.
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Nadamo se da ćemo dobiti novac i za druge projekte koje smo aplicirali na
Ministarstvo kulture te Ministarstvo zaštite okoliša.
Radi se intenzivno s Hrvatskim vodama i sa Hrvatskim cestama, kao što se vidi iz
proračuna, planira se gradnja rotora na Vrh boške i rotora Kalvarija.
Prekjučer je održana skupština Istarskog vodovoda Buzet - u planu za 2019. godinu
je izmjena i sanacija vodovodne instalacije Lukovica - škola i Kalvarija - Kuhari.
Odraditi će se koordinacija sa svim javnopravnim tijelima da se ne dogodi da se ista
cesta kopa nekoliko puta.
Nadamo se da ćemo dobiti i odobrenje projekta reciklažnog dvorišta.
Sutra će se održati tradicionalno druženje i večera u organizaciji Općine, poziva svih.

Predsjednik vijeća zahvaljuje načelniku.

Prelazi se na vijećnička pitanja.

Jordan Krajcar pita kada će se nešto poduzeti glede javnih istupa zamjenika
načelnika koji sramoti općinu, vijeće, svih ovdje, pa i samog načelnika. Smatra da je
krajnje vijeme da se vidi što taj čovjek radi i koliku sramotu svima ovdje nanosi, i da
tome treba stati na kraj i nešto konačno napraviti.
Načelnik odgovara da smo svi odrasli ljudi i da svatko prvenstveno predstavlja sam
sebe, na način na koji najbolje zna, da su izbori prošli i da su rezultati izbora takvi
kakvi jesu. Načelnik je više puta pozivao na zajedništvo, i da on neće ulaziti u to je li
netko uvrijeđen.
Krajcar dodaje da je kod spominjanja sastanka s iznajmljivačima načelnik mogao
spomenuti i što je Žufić Luciano na tom sastanku govorio, jer je on predstavio tamo
općinu, svih ovdje, a ne samo sebe. Vrijeđati ljude je zadnja stvar. Ponašanje
Luciana Žufića je sramotno, da nije dostojno uopće čovjeka, a kamo li zamjenika
načelnika.
Žufić odgovara da Jordan Krajcar prošli mandat nije ništa znao, da Krajcar nije ni
sposoban govoriti i da će doći 5 minuta kada će se i on zacrveniti.

Daljnjih pitanja nema.
Prelazi se na dnevni red.

Predsjednik vijeća čita dnevni red predložen kao u pozivu od 14.12.2018. godine, te
dopune dnevnog reda predložene 17.12.2018. godine.

Daje se na glasovanje uvrštenje predloženih dopuna koje se odnose na prodaju
nekretnina u dnevni red.

11/11 ZA
Uvrštenje dopuna dnevnog reda jednoglasno je prihvaćeno.

Predsjednik vijeća čita dnevni red zajedno s danas predloženim dopunama:

1. Verifikacija zapisnika sa osamnaeste (18/12/2018) sjednice Općinskog vijeća
Općine Žminj održane 29. studenoga 2018. godine

2. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u općini Žminj za 2018. godinu



3

4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2018. godini u općini Žminj

5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na
području općine Žminj za 2018. godinu

6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju na području
općine Žminj za 2018. godinu

7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području
općine Žminj za 2018. godinu

8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji na
području općine Žminj za 2018. godinu

9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području općine Žminj za 2018. godinu

10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žminj za 2018.godinu
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini

Žminj za 2019. godinu
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini u općini

Žminj
13. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području općine

Žminj za 2019. godinu
14. Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Žminj za

2019. godinu
15. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području općine Žminj za 2019.

godinu
16. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji na području općine Žminj

za 2019. godinu
17. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Žminj za

2019. godinu
18. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću planiranog manjka u Proračunu

Općine Žminj iz prethodnog razdoblja
19. Prijedlog Proračuna Općine Žminj za 2019.godinu i projekcije Proračuna za 2020.

i 2021. godinu
20. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Žminj za 2019. Godinu
21. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnina u

vlasništvu Općine Žminj - dijelovi k.č. 5015/8 i 5015/9 k.o. Žminj
22. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u

vlasništvu Općine Žminj - k.č. 5009/2 k.o. Žminj
23. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u

vlasništvu Općine Žminj - k.č. 5008/7 k.o. Žminj
24. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnina u

vlasništvu Općine Žminj - k.č. 1/5, zgr.č. 121/2 i zgr.č. 137 k.o. Žminj
25. Razno

Daje se na prihvaćanje predloženi dnevni red zajedno s dopunama (točke 21. - 24.).
11 / 11 ZA

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

1. Verifikacija zapisnika s osamnaeste (18/12/2018) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 29. studenoga 2018. godine

Primjedbi nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA
Zapisnik s osamnaeste (18/12/2018) sjednice je jednoglasno verificiran.

2. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Načelnik uvodno obrazlaže prijedlog odluke.
Nakon što je na prošloj sjednici raspravljano o prijedlogu Odluke o komunalnoj
naknadi isti je povučen s dnevnog reda te je izrađen novi prijedlog na način da su
uzete u obzir primjedbe vijećnika, kako u pogledu zona, tako i u pogledu koeficijenata.
Imamo tri zone, a četiri sela nisu raspoređena jer nisu ispunjeni uvjeti za naplatu
komunalne naknade (javna rasvjeta). Načelnikovo je mišljenje da ne bi trebalo biti
razlike u djelatnosti trgovine i npr. knjigovodstva i da bi trebali biti isti koeficijenti
namjene. Ne predlaže da se sada to korigira, već da se o tome razmisli za slijedeću
godinu.

Daje se na raspravu.
Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA
Odluka je jednoglasno usvojena.

3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u općini Žminj za 2018. godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2018. godini u općini Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA
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5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju na području općine Žminj za 2018. godinu

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju na
području općine Žminj za 2018. godinu

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.
11 / 11 ZA

7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na
području općine Žminj za 2018. godinu

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i
rekreaciji na području općine Žminj za 2018. godinu

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području općine Žminj za 2018. godinu

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žminj za 2018.godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Iskazan je višak 301.000,00 kn - zahvaljuje se pročelniku. Ovo je rezultat brige o
javnim sredstvima, ako nastavimo tako čeka nas dobra godina. Zahvaljuje se i
vijećnicima na jednoglasnom izglasavanju izmjena i dopuna programa.
Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA
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Predsjednik vijeća čestita načelniku i Jedinstvenom upravnom odjelu na ovakvom
rezultatu.

Načelnik daje uvodno obrazloženje nadolazećih točaka - prijedloga programa
proračuna Općine Žminj za 2019. godinu.
Već u uvodnom izvještaju rekao je koji su planovi, a čitav proračun raspravljen je na
prethodnoj sjednici vijeća, te su uvažene primjedbe. Zahvaljuje se i na angažmanu
kod pripremanja proračuna.
Nadamo se da ćemo i ove godine ostvariti i premašiti plan proračuna, očekujemo
ostvariti sredstva od fondova, nadamo se i ogromnim kapitalnim ulaganjima u
odvodnji, sve preko aglomeracije Pazin koja se financira direktno iz europskih
fondova, a u kojoj aglomeraciji imamo nekih 8 % udjela. Hitno je potrebna sanacija
pročistača u Žminju, pri kraju je i ocjenjivanje prijava na mjeru 7.1.1. za odvodnju
gdje je planirana Lukovica.
Još jednom zahvaljuje svima na angažmanu.

11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u općini Žminj za 2019. godinu

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
u općini Žminj

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

13. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području
općine Žminj za 2019. godinu

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

14. Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju na području općine
Žminj za 2019. godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA
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15. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području općine Žminj za
2019. godinu

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

16. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji na području
općine Žminj za 2019. godinu

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

17. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine
Žminj za 2019. godinu

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

18. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću planiranog manjka u
Proračunu Općine Žminj iz prethodnog razdoblja

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

19. Prijedlog Proračuna Općine Žminj za 2019.godinu i projekcije Proračuna
za 2020. i 2021. godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA
Predsjednik vijeća čestita načelniku, pročelniku i svima koji su sudjelovali u izradi
proračuna.
Jordan Krajcar govori da je ovo čisti dokaz da je proračun napravljen kako treba,
transparentno, i upravo je to razlog ovakvog izglasavanja. Pohvalio je načelnika.

20. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Žminj za 2019. godinu

Rasprave nema.
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Daje se na glasovanje.
11 / 11 ZA

Uvodno se obrazlažu točke 21. - 24. dnevnog reda - radi se o donošenju odluka o
prihvatu najpovoljnijih ponuda po provedenim javnim natječajima za prodaju
nekretnina.
Vijeće je na jednoj od prošlih sjednica temeljem prijedloga načelnika i izrađenih
procjena vrijednosti nekretnina donijelo odluke o prodaji o nekretnina na temelju kojih
su raspisani i provedeni javni natječaji.
Sada se predlaže donošenje odluka o prihvatu najpovoljnijih ponuda.
U svim natječajima početne cijene bile su određene odlukama vijeća, a na temelju
procjena ovlaštenog sudskog vještaka. U natječajnim postupcima ponuditelji su svi
ponudili više cijene od početnih, te su te ponuđene cijene navedene u prijedlozima
odluka.

21. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnina
u vlasništvu Općine Žminj - dijelovi k.č. 5015/8 i 5015/9 k.o. Žminj

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

22. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine
u vlasništvu Općine Žminj - k.č. 5009/2 k.o. Žminj

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

23. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine
u vlasništvu Općine Žminj - k.č. 5008/7 k.o. Žminj

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

24. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnina
u vlasništvu Općine Žminj - k.č. 1/5, zgr.č. 121/2 i zgr.č. 137 k.o. Žminj

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.

11 / 11 ZA

Predsjednik vijeća čestita svim kupcima.
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25. Razno

Predsjednik vijeća predlaže da se svi odreknu svojih naknada za prosinac u korist
roditelja malene P. B. iz Žminja koja boluje od neizlječive bolesti.
Načelnik je već odobrio jednokratnu novčanu pomoć obitelji sukladno svojem pravu iz
Odluke o socijalnoj skrbi. Ovdje se ne radi o socijalnom cenzusu nego o
zdravstvenom kriteriju. Gledamo svima pomagati što je moguće više, načelnik se
zahvaljuje Draženu koji je ukazao na tu situaciju i omogućio da im se pomogne.

Vijeće jednoglasno, 11/11 glasova donosi

ZAKLJUČAK

Neto naknada vijećnika za ovu sjednicu, kao i mjesečne naknade predsjednika vijeća
i zamjenika predsjednika vijeća za prosinac 2018. uplatiti će se na račun D.B., majke
mlt. P.B.

Jordan Krajcar govori da je uvijek bilo prigovora kad bi se neko zemljište prodavalo,
ali sredstva će se koristiti i nije važno koja je vlast nešto izgradila ili napravila, sve to
ostaje zajednici.

Dražen Galant govori da će DVD od sredstava PVZ-a u 2019. godini dobiti novo
vozilo - Mercedes Unimog, županija ide u nabavu novih vozila za sve DVD-e.
Dobilo se i korišteni Marecedes Puch, u dobrom stanju. Radi se o malom tehničkom
šumskom vozilu. Prihvaćeni smo kao jedni od boljih DVD-a.

Načelnik još dodaje da je jučer održano vijeće TZ-a.
Također, jučer je nagradu za razvoj ruralnog turizma dobio Sandi Orbanić - Latus, što
je plus za njega samog kao poduzetnika, ali i za sredinu.

Predsjednik vijeća čestita DVD-u na djelovanju, kao i TZ-u i poduzetnicima koji
promoviraju naše mjesto.

Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.

Predsjednik vijeća zatvara sjednicu u 20:15 h.

KLASA: 021-05/18-01/13
URBROJ: 2171-04-01-18-3
Žminj, 20.12.2018.g.

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


