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ZAPISNIK

s dvadesetprve – 21/ 2/ 2019. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 27. ožujka 2019. godine

u vijećnici Općine Žminj

Početak u 19,00 sati.

Prisutni vijećnici: Eduard Erman, Sanjin Stanić, Antonela Grizila,
Tomislav Zohil, Jordan Krajcar, Neven Žgomba,
Dražen Galant, Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant,
Marko Križman

Odsutni - ispričani: Nela Pucić, Walter Folo, Tomislav Jedrejčić

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 dvadeset prvu sjednicu Općinskog vijeća
Općine Žminj i pozdravio sve prisutne.
Na sjednici je nazočno 10 od 13 vijećnika - postoji potrebna većina za donošenje
pravovaljanih odluka.
Pozdravlja prisutne i daje riječ načelniku.

Načelnik pozdravlja sve prisutne i daje izvještaj o radu u periodu nakon prethodne
sjednice vijeća. Navodi kako je počela procedura nabave konzultantskih usluga i
javne nabave za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta. Po dovršteku,
dokumentaciju dostavljamo Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na ex
ante kontrolu. Također, navodi kako se nadamo raspisivanju natječaja do 01.05.2019.
a plan je da do 01.11.2019. reciklažno dvorište krene u rad. Dogovorena je
asfaltizacija ostatka sela Mengići, a za cestu Žminj-Balići finalizira se potrebna
dokumentacija za povrat sredstava pa bi nam tako kroz 15-ak dana trebao biti vraćen
finalni dio sredstava koji bi kasnije zatvorio kratkoročnu pozajmicu koju smo uzeli u tu
svrhu.
Planiramo prijavu projekta izgradnje dječjeg igrališta u Žminju, zato danas imamo
dopunu materijala. Za dječje igralište treba nam i glavni projekt. Plan je da se uredi
dječje igralište tu u centru, stavila bi se nova igrala a postojeća preselila dio u Cere a
dio na Lukovicu. Sredstva bi se povukla od LAG-a Središnje Istre u iznosu od
20.000,00 eura, koji pokriva maksimalno 80% investicije za ulaganja.
Javna rasvjeta na cesti prema Dolenjin Orbanićima preseljena je na desnu stranu
ceste. Odrađeni su iskopi i postavljena instalacija prema kući gospodina Peharde.
Isto i na potezu Dječji vrtić - Klenovica.
S pročelnikom sam obišao 3 ilegalna odlagališta. Donijeti ćemo novu odluku o
komunalnom redu i primjenjivati kazne. Ovdje se ne radi o tome da ljudi nemaju
mogućnost dovoza krupnog otpada, jer na licu mjesta vidjeli smo kartonske kutije,
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kutije od televizija, madrace, ormare, a ispod Malenice imamo bokseve koje se uvijek
po pozivu otvara i svi mogu dovesti kada god se dogovore krupni otpad. Stvarno
gledamo maksimalno izaći u susret, a ovo što ljudi rade smatram da je čisti inat jer
infrastruktura je spremna i ovo ne treba raditi. Naišli smo čak i na kutije pošiljaka na
kojima je jasno naznačeno ime, prezime, adresa i kontakt telefon. Ako već ljudi idu u
ilegalu barem te podatke bi bilo pametnije da nisu ostavili tamo. Sve je evidentirano i
slikano, komunalni redar će pripremiti zapisnike i sukladno tome će se i postupati.
Ljudima će se dati rok da dobrovoljno sami očiste, a nakon toga će ići kazne.
Smatramo da nije pametno za to angažirati DVD i potencijalno uzrokovati požare
većih razmjera budući da se radi o valama koje okolo nisu očišćene.
Groblje se uređuje kao i uvijek.
Čekamo mišljenje konzervatora za uređenje fasade Čakavske kuće.
Dobili smo suglasnost za postavljanje usporivača prometa u Žminju (potez od
Agrotehnike pa skoro do skretanja za Gračišće), Debeljuhima (dionica Žminj-
Kanfanar) i Benčićima (dionica Cere-Rudani). Načelnik će se pokušati maksimalno
angažirati da spremnike dobijemo u prvom valu.
Neslužbena informacija iz Ministarstva je da bi spremnici za odvojeno prikupljanje
otpada (plavi i žuti) trebali stići pri kraju turističke sezone, jer im je želja ne dijeliti ih
dok traje turistička sezona.
Zasad je postavljeno 30 zelenih otoka, a isti su napravljeni na način da su postojeći
veliki kontejneri (1100l) označeni naljepnicama (papir, plastika, staklo). Nažalost i oko
toga se i dalje svađamo ali mi smo svoje odradili i dali maksimum a dalje se radi o
dobroj volji, kulturi i bontonu pojedinaca a to će stvarati probleme jer je uputa
Komunalnog servisa da se kontejneri neće prazniti sve dok se vidi da je unutra nešto
što ne pripada navedenom opisu.
Glede odvodnje, još uvijek čekamo informaciju o rezultatima mjere 7.2.1. na koju smo
aplicirali izgradnju faze 1 i 2 kanalizacije naselja Lukovica. Projekt bi se trebao
odraditi otprilike do 2020. kao preduvjet priključenja i dječjeg vrtića i naselja Lukovica.
Također u finalnoj smo fazi rekonstrukcije postojećeg uređaja za pročišćavanje voda,
taj bi projekt bio 100% financiran od Hrvatskih voda.
Projekt škole je kod Ministrice na valorizaciji, a informacija od ravnateljice je da je
prihvaćena mreža škola (gdje cijela Općina ide u isto upisno područje) a i da smo u
top 5 za nadogradnju osnovne škole.
Imamo novu kolegicu kao administrativnog referenta; dok je Mirjanina zamjena
formalno na istom radnom mjestu ali je zadužena primarno za pisanje projekata.
Odobrena su dodatna dva projekta od strane Ministarstva kulture - konkretno radi se
o izradi izvedbenog projekta uređenja Žminjske kuće koji još fali za građevinsku
dozvolu te izrada idejnog projekta i koncepta uređenja starogradske jezgre koja
obuhvaća sve od Trga maršala Tita i kino sale do restorana Pod Ladonjon, dole spod
Kaštela i jedan dio “štrade”.

Predsjednik vijeća zahvaljuje načelniku.

Prelazi se na vijećnička pitanja.

Marko Križman ima pitanje glede komunalne naknade - zanima ga koliko je novo
zaduženje; je li investicija opravdana ili ne? Je li napravljena kakva tablica i može li
se dati vijećnicima na uvid. Da li postoji izračun koliko će se sada više uprihodovati
od komunalne naknade? Isto tako, postoji li dozvola za snimanje iz zraka jer ako ne
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onda je to sve upitno. Navodi kako su to pitanja koja se postavljaju redovito i njima
kao vijećnicima pa da i oni znaju što ljudima odgovoriti.
Načelnik odgovara da po imenima i prezimenima, katastarskim česticama i sl. ne
možemo dati podatke jer je to protivno GDPR-u i svim ostalim zakonskim propisima,
samo zbirno. Bilo je puno ljudi koji su imali pritužbe, ali i onih koji su se složili s
podacima. Što se tiče same dozvole izvođač je dostavio svu potrebnu dokumentaciju
ali ako je potrebno možemo zatražiti to još jednom i dostaviti svima na uvid. Ovih
dana idu rješenja koja će biti dostavljena svima.

Marko Križman traži na uvid suglasnost DGU-a za to snimanje.

Po pitanju rješenja pojašnjava se da je rok 31.03.2019. instruktivan i da sve i ako
rješenje ide primjerice sa datumom 10.04.2019. ono će biti jednako pravovaljano.

Daljnjih pitanja nema.
Prelazi se na dnevni red.

Na dnevni red od 21. ožujka 2019. (uz poziv) dana je dopuna - Odluka o suglasnosti
za provedbu ulaganja na području Općine Žminj - projekt “Uređenje dječjeg parka
Žminj”.

Daje se na glasovanje uvrštenje predložene dopune koja se odnosi na projekt
“Uređenje dječjeg parka Žminj” u dnevni red.

10/10 ZA
Uvrštenje dopune dnevnog reda jednoglasno je prihvaćeno.

Predsjednik vijeća čita dnevni red, kao u pozivu od 21. ožujka 2019. zajedno s
točkom nadopune pod brojem 6., dok točka Razno ide pod broj 7:

1. Verifikacija zapisnika sa dvadesete (20/01/2019) sjednice Općinskog vijeća
Općine Žminj održane 30. siječnja 2019. godine

2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općini Žminj za 2018. godinu

3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu te ostalih komunalnih
djelatnosti u Općini Žminj za 2018. godinu

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području
Općine Žminj u 2018. godini i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za
2019. godinu u Općini Žminj

5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Žminj
6. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Žminj - projekt
“Uređenje dječjeg parka Žminj”
7. Razno

Daje se na prihvaćanje predloženi dnevni red zajedno s dopunama (točka 6.), dok
razno ide pod točku 7.

10/ 10 ZA
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
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Prelazi se na 1. točku dnevnog reda.

1. Verifikacija zapisnika sa dvadesete (20/01/2019) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 30. siječnja 2019. godine

Primjedbi nema.
Daje se na glasovanje.

10/ 10 ZA
Zapisnik s dvadesete (20/01/2019) sjednice je jednoglasno verificiran.

2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općini Žminj za 2018. godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Izvršenje je neznatno manje od plana, odnosno za 14.295,00 kn.

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

10/ 10 ZA
Prijedlog Izvješća je jednoglasno usvojen.

3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu te
ostalih komunalnih djelatnosti u Općini Žminj za 2018. godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Odstupanja nema.
Križman uočava tipfeler.
Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.

10/ 10 ZA
Prijedlog Izvješća je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na
području Općine Žminj u 2018. godini i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne
zaštite za 2019. godinu u Općini Žminj

Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.

10/ 10 ZA
Prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen.
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5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Napravljena je revizija stare procjene jer je od prethodne proteklo 4-5 godina, tada je
nekretnina bila procijenjena na 1.112.000,00 kn a radio ju je isti izvođač. Sada je
procijenjena na više i to konkretno 1.521.973,40 kn (radi se o školi u selu Modrušani).
Svi znamo da ulazimo u fazu izvedbe dječjeg vrtića, a ranije sam zaboravio
napomenuti da su nam odobrena temeljem odluke Europske komisije i dodatna
sredstva za gradnju radi skoka cijena u građevini od 28-32%. No svakako će biti
potrebno i dodatno financiranje i to prema nekim procjenama oko 2.000.000,00 kn.
Nekretnina propada što nema smisla i zato je predložena prodaja što je još i Marko
Križman za vrijeme svog mandata pokušao. Dio sredstava uložio bi se u sportsku
infrastrukturu u selu Šivati. Smatramo da je cijena realna i da treba pokušati.

Daje se na raspravu.

Jordan Krajcar pita da li se zna kome će se prodati?
Odgovor je da se nezna i da imamo 4 upita.
Pita i kako su se s time složili Dražen Galant i Luciano Žufić kada su strašno bili
protiv toga kada se prvi put prodavalo?

Dražen Galant govori kako je on i dalje protiv.

Predsjednik vijeća govori da Luciano Žufić za donošenje ove odluke nije relevantan.

Krajcar govori da se on slaže s prodajom jer će ubrzo pasti krov i vrijednost se
prepoloviti. Dodaje da su Galant i Žufić tada organizirali sastanke protiv prodaje i
dovodili ljude na vijeće.

Načelnik govori da se mještani o školi ni okolišu ne brinu i da je svako protivljenje
prodaji neosnovano. Također smatra da je bolje da se ne opterećuje kreditno Općinu
jer danas-sutra tko god da tu dođe lakše je ako nema kreditno opterećenje koje
trenutno on ima a imao je i načelnik prije njega još otkad je načelnik bio gospodin
Bančić.

Križman govori da novaca za ulaganje nije bilo, ta se škola godinama pokušava
prodati.

Tomislav Zohil govori da je obaveza svih ovdje brinuti o imovini Općine te da smatra
da je cilj ove odluke dobar i dobronamjeran. Zanima ga otkud uvećanje cijene te i on
kao i Križman pitaju da li mogu dobiti procjenu na uvid.

Odgovor je da je razlog povećanju činjenica da se tržište aktiviralo, puno se kupuje
na području Općine i gradi a samim time su i cijene veće.

Načelnik navodi kako smatra važnim napomenuti kako je od 01.07.2018.-31.12.2018.
zaprimljeno 18 zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta i isto toliko ih je izdano.
Također izdano je 15 rješenja o komunalnom doprinosu koja se izdaju na temelju
građevinske dozvole te su sva u cijelosti naplaćena, dok je Sanjin izdao 16
građevinskih dozvola.
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Žgomba Neven smatra da bi se više sredstava trebalo usmjeriti u Modrušane
odnosno taj kraj, ali naravno na konkretne stvari.

Tomislav Galant ima komentar kako se iz razgovora s ljudima iz tog kraja da zaključiti
da su oni dosta sentimentalno vezani za tu školu i da se treba više sredstava vratiti
kod njih.

Načelnik navodi kako on ima već neke ideje u što bi se u tim krajevima konkretno
moglo uložiti ali kako bi se o tome naknadno raspravilo s mještanima. No, ponavlja
kako smatra da je bolje da mi napravimo neki plan nego da previše raspravljamo jer
će onda krenuti prijedlozi o banalnim stvarima primjerice žarulje, rasvjeta i sl. i neće
se ništa konkretno dogovoriti. Smatra i da ne treba ljudima dati da odlučuju sami već
doći sa nekoliko konkretnih, kvalitetnih prijedloga pa neka između toga biraju.

Sanjin Debeljuh nadovezuje se da su ljudi stvarno sentimentalno vezani za tu školu,
ali da im je u konačnici važno samo da tamo ne dođe neki neobičan vlasnik i sadržaj.
Smatra da bi prije odluke trebalo kontaktirati Udrugu Svetomuore da oni daju svoje
mišljenje.

Jordan Krajcar govori da su oni (prethodni mandat, Krajcar i Križman) pokušali to
odraditi, bila su održana 3 sastanka i svatko iz te udruge, a bilo ih je 15-ak, “vukao” je
na svoju stranu. Smatra da od toga nema ništa.

Marko Križman govori kako je on to pokušavao objasniti i prodati ali kako se uz veliku
upornost gospodina Žufića u tome nije uspjelo jer je on uvjeravao kako u školu treba
investirati a ne prodati ju. Kaže kako su ljudi tamo i sami rekli da su svjesni da će
škola pasti dole, ali su protiv prodaje, te kako im je on rekao da onda ako ustraju pri
tome neka tako i bude a da dok je on načelnik ulaganja u tu školu neće biti.

Načelnik smatra da se ništa neće napraviti ako se odluke donose negdje izvan ovog
vijeća. Treba preuzeti odgovornost za upravljanje. Ukoliko će ljudima se sve dati na
odlučivanje - biti će što? Ako ćemo sve davati na neke referendume onda nećemo
napraviti ništa. Daje primjer nedavog događaja u domu u Vidulinima, gdje se više
nisu mogli dogovoriti da li će davati ključeve za rođendane, djevojačke i momačke.
Konkretno u petak su dečki ofarbali dvije ruke, završili sve, u subotu su se mladi
napili i uneredili skroz dom, blago rečeno. Dok načelnik nije došao i rekao da nema
više i da se mijenja cilindar, oni se nisu mogli dogovoriti. Druga stvar, imali smo prije
15 dana provalu gdje je iz tog doma ukradena nova televizija. Tko je to napravio, tko
nije, ne znam, ali znam da sam zbog toga sutra na ispitivanju na policiji i da mi je
takvih stvari dosta. Primjerice, dom u Šivatima - netko naplaćuje 200,00 kn za
održavanje dječjeg rođendana? Te novce uzima netko čije to nije, a točno se zna
kome se te novce daje. Tko je ta osoba i s kojim pravom naplaćuje općinsku imovinu,
struju, vodu i investiciju? Načelnik smatra da ako je selo protiv onda je selo moglo
barem brinuti oko košnje i održavanja jer da primjerice oko doma u Vidulinima i
Pamićima se ne zove ni komunalce ni malčer da to odrade već se ljudi sami
angažiraju dok oko škole u Modrušanima svi vidimo kakvo je stanje.

Tomislav Galant pita čemu društveni dom ako ga nitko ne može koristiti? Treba
uvesti kućni red, ali dom treba moći dobiti na korištenje.
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Načelnik navodi kako se ključeve neće davati samo dok se neke stvari ne urede i
dogovore kako i kada će se davati na korištenje, koliko će se davati kapare i kome će
onda dio novca ići za čišćenje i vođenje računa o urednosti. Treba se znati tko je
zadužen za dom. I nema naplaćivanja 200,00 kn za rođendane. Dodaje i da je tu
najmanji problem novac - radi se o kulturi i bontonu; a nitko ne može osporiti da nije
ugodno kada se dogodi provala.

Sanjin Debeljuh dodaje da sve treba dogovoriti, pa i namjenski onda utrošiti ta
sredstva.

Tomislav Zohil govori da je svima svejedno za tu školu jer to pokazuju odnosom
prema njoj i potpunom nebrigom, a kada se spomene prodaja onda se svi bune. Zato
smatra da je suvišno ikakve sastanke održavati niti s mještanima niti s Udrugom
Svetomuore. Smatra da je jedino potrebno da se nekako usmjeri ta prodaja da se
tamo ne može bilo što raditi niti bilo tko kupiti.

Marko Križman mu govori kako i sam zna kako funkcionira javna prodaja i da dobije
tko ponudi više.

Tomislav Zohil kaže kako bi se trebalo izregulirati makar nekako u prostornom planu
da to ide u nekom prihvatljivom smjeru.

Objašnjava se kako u krajnjem slučaju u svakom javnom natječaju uvijek imamo
odredbu da Općina Žminj natječaj može bez posebnog obrazloženja u bilo kojem
trenutku poništiti i ne odabrati niti jednog od ponuditelja, te da u tom slučaju nitko
nema pravo na naknadu štete. U konačnici mi sada ne možemo niti nema smisla
razglabati dok ne raspišemo natječaj i vidimo da li će se netko uopće javiti jer možda
ti od kojih imamo upite misle da će cijena biti kao prije. To što imamo upite ne znači
da će se netko javiti. Nakon toga se opet daje odluka na vijeće. U konačnici tko god
da kupi i mi odobrimo, nitko ne garantira da taj to neće prodati nekome drugome.

Dražen Galant navodi kako bi trebalo u prostornom planu odrediti ipak neke uvjete jer
da zato što to nije uređeno od samih temelja imamo svakakve kuće i zgrade,
svakakve fasade a to ne liči na ništa.

Pojašnjava se kako su trendovi gradnje svugdje isti, te kako je to veoma kompleksna
materija i da ograničiti nekoga sa bojom fasade i sl. nije tako jednostavno.

Načelnik odgovara kako moramo biti svjesni da ograničavajući neke infrastrukture
ograničavamo i sami sebe.

Daje se na glasovanje.
7/10 ZA
SUZDRŽANI - Marko Križman, Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant
PROTIV 0

Prijedlog Odluke je usvojen.
Prelazi se na točku 6.
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6. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Žminj -
projekt “Uređenje dječjeg parka Žminj”

Načelnik daje uvodno obrazloženje. Uređuju se obje strane a ne samo lijeva strana
kada se uđe u park. Sve će biti nove sprave i ispod njih antistres podloge.
Predviđene su i klupe i stolovi za marendu.
Projekt je izrađen, procjena troškova je 22.000,00-28.000,00 eura. 20.000,00 bi dao
LAG a ostalo mi.
Daje se na raspravu.

Marko Križman pita što ako se prijeđe 200.000,00 kn?
Načelnik odgovara kako se neće prijeći taj iznos.

Daljnjih pitanja nema.
Daje se na glasovanje.

10/10 ZA
Odluka je jednoglasno usvojena.

7. Razno

Načelnik je dao izvještaj o radu za period od srpnja do prosinca 2018. Također, želi
čuti mišljenje vijeća o dvije stvari:

1) Mijenja se Zakon o turističkim zajednicama koji će za nas značiti da ćemo
možda morati ulaziti u neki veći sustav turističke zajednice. Naša turistička zajednica
ne može prodavati suvenire ni izdavati račune - zato bi se predložilo osnivanje
jednog trgovačkog društva koje bi u bitnome moglo zamijeniti Turističku zajednicu u
većem dijelu o čemu bi se konkretnije odlučivalo na sljedećem vijeću. Nadzorni odbor
bio bi sastavljen od vijećnika, a sve skupa, po nekoj njegovoj procjeni, bi trebalo biti
samoodrživo.
Slično je MMC Barban (Multimedijalni centar Barban d.o.o.). Općina Svetvinčenat
ima isto tako osnovano jedno trgovačko društvo koje organizira manifestacije,
upravlja prostorima, Kaštelom, nudi usluge pisanja projekata i dr.
Ukoliko se ne odlučimo za to onda bi prostor trebalo dati u najam nekom privatniku
ali tada ga ne možemo ograničavati što će niti čije proizvode prodavati.

Predsjednik vijeća smatra da takva tvrtka ne smije imati imovine, jer, poučeni
iskustvom iz prošlosti, to ne ide.

Tomislav Zohil smatra da je dobra ideja, ali neodrživa. Sve će biti savršeno u toku
turističke sezone, ali što će raditi izvan sezone?

Načelnik navodi kako je taj prijedlog upravo zbog izmjena zakona za koje ne znamo
što će nam donijeti i da li ćemo se onda morati priključiti TZ Središnje Istre ili
primjerice ujediniti sa nekoliko susjednih općina, ali u svakom slučaju to neće biti
dobro i sav teret organizacije manifestacija i financijski i ljudski opet pada na općinu.
Da bi turistička zajednica bila samoodrživa, trebalo bi minimalno 100000 noćenja a
trenutno smo na 87000. Smještajni kapacitet se povećava ali ne toliko.
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Dražen Galant smatra da treba napraviti projekciju troškova, poslovni plan i dr. da se
vidi što to nosi. Tek će se tada moći konkretno raspravljati o tome. Načelno je ideja u
redu, a po razradi će se moći odlučivati.

Marko Križman smatra da treba napraviti projekciju troškova i vidjeti što to nosi,
odnosno da li nosi dobitke ili ne. Staviti sve na papir i vidjeti da li ima smisla.

2) Predložene su izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada.

Vijećnicima su izmjene i dopune cjenika dostavljene još 12.03.2019., isti dan kada su
stigle u Općinu.

Izmjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom donesene su 30. siječnja 2019.,
15. veljače 2019. su stupile na snagu. On ide na ruku isporučiteljima javnih usluga te
pruža mogućnost obračuna i po kilogramu i po volumenu spremnika.

Načelnik pojašnjava promjene.
Izmjene su u dobrom smjeru - ugrađena je mogućnost dobivanja spremnika od 60
litara. Njega cjenik buni u dijelu gdje se cjenikom definira veličina spremnika po broju
članova kućanstava. Pozitivno je u dijelu da se privatni iznajmljivači u dijelu kada
nema turista zadužuju za minimalnu naknadu.
Moli Vijeće zaključak da li da sutra idemo sa dopisom da nam se pošalje osobe iz
Komunalnog servisa d.o.o. da nam dođu točno pojasniti u čemu se mijenja i koje su
promjene, da li da načelnik ne da suglasnost na cjenik pa da riskiramo eventualne
posljedice, koje su isto moguće, ili da se zaključkom vijeća odobri načelniku davanje
suglasnosti na isto.

Marko Križman je suzdržan i neće sudjelovati u donošenju ove Odluke.

Edruard Erman kaže kako se ne slaže sa time kako oni određuju veličinu spremnika
po obitelji jer da on za cijelu obitelj je kantu od 120 litara od 11. siječnja 2019. do
danas praznio samo jednom.

Tomislav Galant kaže kako se isto slaže da Komunalni servis d.o.o. ne bi smio
određivati litražu kante za koju će zadužiti kućanstva.

Zakon propisuje da se odlagališta moraju zatvoriti i to je razlog da postoji Kaštijun, on
košta ali s razlogom. Sav taj proces selektiranja traje i košta, od samo sabiranja
otpada pa do prodaje.

Luciano Žufić govori da se sada vijeće prisiljava da donese ovu odluku.
Glede doma u Šivatima, za izgradnju je potrošeno 170.000,00 kn općinskih kuna, sve
su drugo donacije i dobrovoljni rad 10-ak ljudi te da bi njih trebalo poštivati i aktom
odrediti da se plaća 200,00 kn od kojih novaca bi se onda popravilo nešto što bi se
razbilo i počistilo smeće koje ljudi ostave za sobom. Kaže kako sada neće o tome tko
ostavlja smeće to da će drugi dan reći.
Protiv je davanja ove suglasnosti.

Tomislav Zohil pita da li se može dati rok 10 dana da vijećnici prouče cjenik.
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Načelnik kaže kako to nije moguće jer su cjenik svi dobili na uvid još 12.03.2019. te
kako se nitko nije očitovao niti imao pitanja. Jedino da ako žele on može poslati dopis
i zamoliti produljenje roka ali da želi odmah od njih čuti odgovor za slučaj da
produljenje roka ne bude odobreno.

Sanjin Stanić smatra da ljude ne treba prezaduživati kontejnerima i da ne treba
prisiljavati na uzimanje nekog konkretnog spremnika.

Marko Križman pojašnjava da je u startu bilo zamišljeno da svaka obitelj ima
spremnik od 120 litara i to bi bilo pošteno. A gdje je manje od 3 člana da bude manja
kanta, dok bi se veća (240 litara) davala samo onima koji to traže. Što se tiče
reciklaže, nepotrebno je da svatko ima svoj spremnik. Međutim, u ovim zajedničkim
spremnicima za recikliranje ima svega.

Raspravlja se o tome da ljudi bacaju svašta u plave i žute spremnike te da sve više
bacaju okolo na ilegalne deponije.

Pojašnjava se da je to istina i da će tako biti sve dok se ne riješi način da se
sankcioniraju takve radnje, a taj način će se naći jer su ljudi nemarni i zajedno s
otpadom bacaju i primjerice kutije na kojima je jasno istaknuto njihovo ime i prezime.
Kada ti isti doma dobiju račun za zbrinjavanje odbačenog otpada nikada im više neće
pasti na pamet baciti niti najmanji papirić nigdje osim u za to određenu kantu.

Vijećnicima se ponovno pojašnjavaju pozitivne izmjene cjenika, one kojima su uzete
u obzir naše primjedbe i one manje pozitivne.

Predlaže se davanje suglasnosti izuzev tablice 11 jer je nejasno kako kućanstvo s
pet članova dobiva kantu od 240 litara, a od 4 člana kantu od 120 litara. Onda koji je
to član koji radi 120 litara smeća sam?

Suglasnost se daje osim za točku 1.1.1. (obračun za stambene zgrade) i tablicu 11.
točka 5.

Na pitanje da li se slaže sa djelomičnom suglasnošću zamjenik načelnika odgovara
kako će “krepat jedan dan i taj ki tamo dela” te da da li smo svi svjesni da plaćamo ne
100% nego 300% više za prazne kante. Također kaže da zašto bi ni iznamljivači
plaćali 6 mjeseci kad neki imaju možda 5 tjedana puno, te da što smo mi za te
iznajmljivače napravili da bi oni sad morali plaćati to smeće.

Načelnik mu na to odgovara da što bi imao cjelokupni žminjski turizam da Općina ne
ulaže u sve ove manifestacije koje na koncu i privlače turiste te da i to sve košta.

Daje se djelomična suglasnost.

Tomislav Zohil govori da je čuo da će se u Damijanićima graditi društveni dom. Pita
je li to istina?
Odgovor: Ne, ljudi su izrazili želju da očiste zemljište oko autobusne stanice.
Zemljište je bilo državno. Tada je pola sela čistilo parcelu. Tražena je potpisana
suglasnost stanovnika za rušenje autobusne stanice (barake). Suglasnost načelnik
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nije vidio - ali baraka je uklonjena. Od države će se tražiti priznanje vlasništva Općini
a u koju svrhu će zemljište biti iskorišteno to će se vidjeti da li će biti tamo dom ili ne
prerano je govoriti.

Daljnjih pitanja nema.

Predsjednik vijeća zatvara sjednicu u 21:30h.

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2171-04-01-19-2
Žminj, 27.03.2019.g.

ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK VIJEĆA
Neda Kontić Orbanić Sanjin Stanić


