ZAPISNIK
s dvadesetdruge – 22 / 3 / 2019. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 13. svibnja 2019. godine
u vijećnici Općine Žminj
Početak u 19,30 sati.
Prisutni vijećnici:

Sanjin Stanić, Dražen Galant, Tomislav Galant,
Sanjin Debeljuh, Tomislav Jedrejčić, Eduard Erman,
Walter Folo, Antonela Grizila, Neven Žgomba,
Tomislav Zohil

Odsutni - ispričani:

Nela Pucić, Marko Križman, Jordan Krajcar

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 dvadesetdrugu 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 od prethodne
sjednice vijeća održane 27.03. do danas.
Održana je manifestacija - pince, odaziv je bio dobar, a Istarska županija, Upravni
odjel za turizam, nam je uplatila dodatnih 10.000,00 kn.
S Kanfanarom, Balama i gradom Rovinj potpisani su sporazumi o sufinanciranju
dodatnog tima 1 hitne pomoći i kola hitne pomoći, no pitanje je hoće li se to ni
realizirati obzirom da su dva liječnika koji su planirani za Rovinj otišli raditi u Umag.
Interes za radom u Istri je velik, ali je uvjetovan smještajem. Ukoliko bi bilo interesa,
postoji mogućnost da se za smještaj liječnika da na raspolaganje kuća Primo Rovis, s
time da se ta adaptacija proporcionalno sufinancira, i to je i ponuđeno. Troškovnik za
adaptaciju je na 1.200.000,00 kn.
Kompletiran je idejni projekt za širenje nogometnog igrališta (tzv. “Dragino igralište” u
sportsko-rekreativnoj zoni). Ono što nas koči je aktualni DPU koji je preambiciozan.
Procedura za ukidanje detaljnog plana uređenja identična je kao i za njegovo
donošenje i to traje minimalno nekoliko mjeseci, ali ćemo ju svakako pokrenuti. S tim
u vezi već smo se najavili županijskom uredu za prostorno uređenje.
U međuvremenu su potpisana i dva ugovora s Ministarstvom kulture u vrijednosti od
180.000,00 kn. Kroz mjesec dana bi trebali početi s konkretnim radovima iako su oba
ugovora dijelom već odrađena. Jedan je projekt Žminjske kuće, uvjet za ishodovanje
suglasnosti Konzervatorskog ureda je bio izvedbeni projekt - rade ga Gašparović
Vjeko, Roberto Unukić, Robert Mavrić i Branko Orbanić. U međuvremenu nas je
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napustio izrađivač konzervatorske podloge Bruno Nefat. Drugo je projekt uređenja
starogradske jezgre, obuhvat je dostavljen danas zajedno s ponudom i projektnim
zadatkom. Proslijediti će vijećnicima.
Načelnik izražava zadovoljstvo i čestita DVD-u na pobjedi na 6. vatrogasnoj
olimpijadi, isto tako i bivšoj vijećnici Ivani Damijanić i članici DVD-a za osvojenu
brončanu medalju za doprinos zajednici i uspjehe ostvarene u djelovanju DVD-a.
Dana 09.05. imali smo prijem najuspješnijih učenika Osnovne škole Vladimir Gortan
Žminj (njih 53 zajedno s 13 mentora) te su im uručena priznanja za poseban doprinos
razvoju kulture, obrazovanja i sporta na području Općine Žminj kroz postignute
uspjehe na raznim općinskim, županijskim, državnim i međudržavnim razinama. Naši
učenici osvajaju brojne nagrade te je ovakav mali znak pažnje dodatan poticaj i
svakako lijepa gesta.
Može se konstatirati da je proteklih mjesec dana bilo dosta uspješno.
Uskoro se očekuje glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole za pročistač,
očekujemo dobivanje sredstava za kanalizaciju Lukovica za što čekamo odgovor
Hrvatskih voda, a 27.5. imamo javno otvaranje ponuda za nabavu - reciklažno
dvorište. Svi veći izvođači skinuli su dokumentaciju tako da ne bi trebalo biti
problema oko izvođenja.
Predsjednik vijeća zahvaljuje načelniku.
Prelazi se na vijećnička pitanja.
Walter Folo pita što je s rotorom kod ambulante, kako stojimo s realizacijom.
Načelnik odgovara da se čeka odgovor ŽUC-a, nadamo se da će to biti ove godine i
vjerujemo u to. Na našem području ima puno prijevoznika i jako puno kamiona, puno
se daje u proračun ŽUC-a a premalo vraća.
Zbog kašnjenja ranije raspisane nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
iznajmljivačima će se podijeliti vrećice za papir i plastiku.
Svi učenici ove školske godine dobivaju besplatne obvezne školske udžbenike.
Budući smo mi osigurali 200.000,00 kn za udžbenike, prijedlog ravnateljice osnovne
škole je da se za područni odjel Osnovne glazbene škole Vladimira Nazora Rovinj
koja funkcionira u sklopu Osnovne škole Vladimir Gortan Žminj kupi pianino cijene
kojeg su između 40 i 80.000,00 kn. O tome bi se odlučivalo na slijedećoj sjednici
vijeća. Postoji mogućnost i da se taj područni odjel osnovne glazbene škole odvoji
kao zasebna samostalna škola. Jedna ideja je i da se podijele bonovi za kupnju
školske opreme.
Daljnjih pitanja nema.
Prelazi se na dnevni red.
Na dnevni red od 08. svibnja 2019. (uz poziv) dana je 10. svibnja 2019. dopuna Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Žminj.
Daje se na glasovanje uvrštenje predložene dopune u dnevni red.
10/10 ZA
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Uvrštenje dopune dnevnog reda jednoglasno je prihvaćeno.
Predsjednik vijeća čita dnevni red kao u pozivu od 08. svibnja 2019. zajedno s
točkom nadopune pod brojem 6., dok točka Razno ide pod broj 7:
1. Verifikacija zapisnika sa dvadesetprve (21/02/2019) sjednice Općinskog vijeća
Općine Žminj održane 27. ožujka 2019. godine
2. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Žminj projekt “Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Žminj”
3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama
Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem
vrtiću “Rapčići”
5. Prijedlog Zaključka - naputak o broju novoprimljene djece u Dječji vrtić “Rapčići”
Žminj za pedagošku godinu 2019./2020.
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Općine Žminj
7. Razno
Daje se na prihvaćanje predloženi dnevni red zajedno s dopunom.
10/ 10 ZA
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Prelazi se na 1. točku dnevnog reda.
1.
Verifikacija zapisnika sa dvadesetprve (21/02/2019) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 27. ožujka 2019. godine
Primjedbi nema.
Daje se na glasovanje.
10/ 10 ZA
Zapisnik s dvadesetprve (21/2/2019) sjednice je jednoglasno verificiran.
2.
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Žminj - projekt “Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Žminj”
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Natječaj je raspisao LAG Središnje Istre po istom sistemu kako se mjera 7.4.1.
raspisuje na nacionalnoj razini, samo što je ovdje maksimalni iznos potpore
20.000,00 EUR i 80 % investicije. Maksimalni iznos investicije je 100.000,00 EUR.
Pošto je ta vrijednost dosta ograničavajuća, mi smo se odlučili za uređenje dječjeg
parka, za koje nije potrebna građevinska dozvola nego samo glavni projekt radi
prijave gradilišta.
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Projekt je izradio Gortan Projekt iz Pazina - Manuela Gortan, u čemu joj je pomogla i
Martina Sinčić Orbanić. Iako se na prvu čini da se radi o jednostavnom projektu, tu
ima puno posla i komplicirano je radi specifičnosti. Troškovnik iznosi 302.500,00 kn,
sa svim spravama, cjelokupnim uređenjem, zemljanim i pripremnim radovima. Veliki
dio radova odraditi će naš Vlastiti pogon pa cijena neće biti tolika ali se realno radi o
toj vrijednosti. Predlaže se da se prihvati taj troškovnik i predloženi projekt.
Vijećnicima su podijeljeni nacrti - situacija iz glavnog projekta, te pojašnjen svaki od
elemenata u budućem parku.
Uređenjem sukladno ovom projektu zaista bi dobili jedan reprezentativan park, nakon
čega bi trebalo urediti i rukometno igralište pored parka.
Daje se na raspravu. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
10/ 10 ZA
Prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen.
3.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Nastavno na prethodnoj sjednici vijeća donijeti Pravilnik o poslovanju Vlastitog
pogona i ustrojavanju radnih mjesta, u kojem je predviđeno jedno novo radno mjesto,
donijet je prijedlog koeficijenta novosistematiziranog radnog mjesta.
Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
10/ 10 ZA
Prijedlog Izvješća je jednoglasno usvojen.
4.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga u Dječjem vrtiću “Rapčići”

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Vijećnicima je u materijalima dostavljen tekst važećeg Pravilnika, kao i tekst Odluke o
izmjenama i dopunama Pravilnika.
Iz Pravilnika je brisan direktan upis za djecu zaposlenika vrtića i djelatnika osnivača,
obzirom da je ta odredba nepravedna prema drugim zaposlenicima s područja
Općine Žminj. Jedino što je ostavljeno kao prednost, je dodatna tri boda za
zaposlenike Vrtića, ali samo za one s prebivalištem na području Općine Žminj. Osim
toga, dodana je odredba da se roditelji na stručnom osposobljavanju boduju isto kao i
zaposleni roditelji.
Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
10/ 10 ZA
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Prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen.
5.
Prijedlog Zaključka - naputak o broju novoprimljene djece u Dječji vrtić
“Rapčići” Žminj za pedagošku godinu 2019./2020.

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Ovaj zaključak predložio je Dječji vrtić. Prijedlog je isti broj djece po grupama kao i
ranijih godina, predlaže se primiti do 12 djece u jaslice, 15 u vrtić i 20 u program
predškole.
Daje se na raspravu. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
10/10 ZA
Prijedlog Zaključka je jednoglasno usvojen.
Prelazi se na točku 6.
6.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Na posljednjoj sjednici raspravljalo se o prijedlogu izmjena cjenika na koji smo dali
djelomičnu suglasnost, a nakon čega smo upozoreni da će nam usluga biti
obustavljena ukoliko ne damo suglasnost na cjenik. Izmjene cjenika napravljene su u
korist korisnika. Sukladnom tome, i ovom Odlukom daje se mogućnost kante od 60 L
i plaćanja niže cijene za vrijeme privremene obustave djelatnosti.
Imamo 40 zelenih otoka, neki ljudi i dalje to ne žele koristiti. Glomazni otpad može se
uz najavu predati na Malinici i doista je svaki otpor i inat ljudi neopravdan.
Plan je napraviti i zelenu akciju po selima da se sve očisti.
Daje se na raspravu. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
10/10 ZA
Odluka je jednoglasno usvojena.
7.

Razno

Dražen Galant ima pitanje - koliko je uprihodovao komunalni redar, je li nam se
isplatio?
Načelnik odgovara da nije još ništa uprihodovao jer još niti nema akata na temelju
kojih bi mogao postupati. Odluka o komunalnom redu je u pripremi i predložiti će se
donošenje na slijedećoj sjednici vijeća. Glede obavljanja poslova prometnog
redarstva, policiji je poslan zahtjev za izdavanje odobrenja. Najprije će se i što se tiče
parkiranja ići s opomenama, a nakon toga i s kaznama.
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Walter Folo govori da kad dođe autobus sa školskom djecom na povratku iz izleta
djecu puštaju na cesti umjesto da ih raskrcaju na “samljišću” gdje je velik prostor.
Vijećnici komentiraju da je to odgovornost vozača autobusa i učitelja koji djecu vode
na izlet.
Luciano Žufić govori da je tu problem komunikacija.
Tomislav Galant primijetio je da se ponovno nasipavaju ceste s frezanim asfaltom pa
predlaže da se jedna bena materijala stavi iza autobusne čekaonice u Prkačini jer je
tamo blato.
Eduard Erman komentira da su danas na groblju viđeni mini kunići; da što je to
općina nove čistače zaposlila? Vjerojatno se radi o nečijim ljubimcima koji su pobjegli.
Načelnik govori da je danas proglašen stečaj Uljanika čime puno ljudi ostaje bez
posla, pa ako se nekome može pomoći u smislu pronalaženja novog zaposlenja bilo
bi ljudski uskočiti.
Informira vijećnike da će se 08.06. po prvi put održati Dani otvorenih vrata Općine
Žminj pri čemu će biti prezentiran rad udruga, biti će dva napuhanca za djecu, održati
će se prigodni program vrtićanaca, škole, kulturno-umjetničkog društva i pokazna
vježba DVD-a. Ljudi ne znaju što udruge rade i zbog čega se financiraju i to je ono
što želimo promijeniti.
Sanjin Debeljuh predlaže da inzistiramo na postavljanju prometnih kamera u
Debeljuhe jer je to jedino učinkovito rješenje za brzinu.
Daljnjih pitanja nema.
Predsjednik vijeća zatvara sjednicu u 20:40h.
KLASA: 021-05/19-01/03
URBROJ: 2171-04-01-19-3
Žminj, 13.05.2019.g.

ZAPISNIČAR
Neda Kontić Orbanić, v.r.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.
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