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ZAPISNIK

s dvadesetčetvrte – 24 / 5 / 2019.  sjednice Općinskog vijeća  Općine Žminj
održane dana 24. rujna 2019. godine

u vijećnici Općine Žminj

Početak u 19,30 sati.

Prisutni vijećnici: Sanjin Stanić, Tomislav Galant, Sanjin Debeljuh,
Eduard Erman, Walter Folo, Antonela Grizila, Neven
Žgomba, Tomislav Zohil, Jordan Krajcar

Odsutni - ispričani: Nela Pucić, Tomislav Jedrejčić, Marko Križman,
Dražen Galant

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 dvadesetčetvrtu sjednicu Općinskog
vijeća Općine Žminj i pozdravio sve prisutne.
Na sjednici je nazočno 9 od 13 vijećnika - postoji potrebna većina za donošenje
pravovaljanih odluka.
Pozdravlja prisutne i daje riječ načelniku radi davanja izvještaja o radu u periodu od
prethodne sjednice vijeća održane 30.07. do danas.

Načelnik pozdravlja sve prisutne.
Govori da je Bartulja ove godine odrađena dobro, da nije bilo ekscesa, poslužilo nas
je vrijeme i zadovoljni smo odazivom, te konačno imamo i pozitivan rezultat od 30ak
tisuća kuna. Misli da je sve bilo na razini, pogotovo kulturno-umjetnički program.
Zadovoljni su i ugostitelji.

Odmah nakon Bartulje, 02.09. otvoreno je gradilište kružnog toka; planirani završetak
radova je 03.12., a nadamo se da će biti i prije. Prvih nekoliko dana je bilo manjih
problema, no sada je u redu. Apeliralo se da se ne vozi kroz stari grad, ali uvijek ima
onih koji će ignorirati sve znakove i zabrane, pa voze ne samo kroz stari grad nego
pokušavaju voziti i preko gradilišta.

Jedan od važnijih projekata nam je i projekt izgradnje kanalizacije Lukovica. U
međuvremenu je bilo otvaranje ponuda po raspisanom natječaju za izgradnju.
Natječaj je poništen jer je od dvije pristigle ponude samo jedna bila prihvatljiva (druga
nije imala sve potrebne priloge), ali je bila 500.000,00 kn skuplja od procijenjene
vrijednosti. Razliku iznad procijenjene vrijednosti bili bi dužni platiti mi sami, što ne
dolazi u obzir. Odmah po poništenju raspisan je novi natječaj, otvaranje ponuda je
ponedjeljak 30.09. Nadamo se da će ovaj put biti uspješno.
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Nadalje, potpisan je ugovor o projektiranju rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda. Projektant je Eko Ina iz Zagreba. Iz današnjeg razgovora s direktorom
Usluge Odvodnje informirani smo da bi do kraja tjedna trebao biti gotov idejni projekt
koji se onda šalje na posebne uvjete. Do nove godine trebali bi imati glavni projekt, a
nadamo se i početku radova u tijeku slijedeće godine. Procijenjena vrijednost radova
je 10.000.000,00 kn.

Potpisan je ugovor Odvodnje Pazin kao nositelja projekta Hrvatskih voda o
projektiranju kanalizacijskog sustava Aglomeracije Pazin (Cerovlje, Gračišće, Tinjan,
Pazin i Žminj) u vrijednosti od 45.000.000,00 EURa čemu je bio prisutan i predsjednik
vijeća. Sam projekt planira se realizirati kroz slijedećih pet godina.

Glede ekologije, nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada je već 3.put
poništena, o čemu su vijećnici i obaviješteni putem maila. Fond je nabavu spremnika
podijelio po skupinama, i opet je poništen postupak za skupinu I. koju smo mi izabrali,
žute i plave spremnike zapremine 120 L. Teško je predvidjeti što će s tim biti, sve
ovisi o Fondu. Osim toga, donesene su izmjene Uredbe o održivom gospodarenju
otpadom. Nastavno na to, gradovi Istarske županije potpisali su sporazum da žele
pravedniji obračun, ali pitanje je možemo li na to uopće utjecati. Ljude jedino možemo
dodatno educirati da se što više otpada odvaja, sada će krenuti i terenska provedba
projekta koji smo dobili zajedno s Rovinjem, Balama i Kanfanarom, pa će se i kroz to
provoditi edukativne radionice i u vrtiću i u školi. Ono što je dobro je da je za sada
smanjeno divlje odlaganje otpada. U svakom  slučaju, uslijed izmjene Uredbe izgleda
da će cijene javne usluge biti više. Novi cjenici moraju biti izglasani u roku od 90 dana
od stupanja na snagu izmjena Uredbe.

Načelnik obavještava vijećnike da 06.11. ističe mandat Draženu Galantu kao članu u
Nadzornom odboru Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj koji se imenuje zajednički
ispred općina Žminj, Kanfanar i Bale, te da je na redu imenovanje člana iz općine
Kanfanar.

Podijeljeni su bonovi za osnovnoškolce, a stigao je i kupljeni pianino za područni
odjel glazbene škole.

Predsjednik vijeća je radi spriječenosti načelnika ovaj tjedan sudjelovao na dodjeli
odluke o financiranju projekta rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta u centru
Žminja, tako da uskoro počinje i provedba projekta. Zahvaljuje vijećnicima što su taj
prijedlog podržali.

Predstoji nam Dan Općine, što je počelo obilježavanjem Matejeve u Ceru. Isto je bilo
dobro posjećeno, održan je humanitarni koncert, i organizatori su i više nego
zadovoljni manifestacijom.
Svečana sjednica za koju su vijećnicima podijeljene pozivnice biti će u petak.
U četvrtak je predstavljanje nove knjige Milice Kranjčić, »Ljudi pod Žminjsken
turnon«, te prije toga, isti dan, otkrivanje bisti Mate Balote i Drage Gervaisa ispred
Čakavske kuće. Biste su izrađene u kamenu. O istome su obaviješteni Katedra
čakavskog sabora i Čakavski sabor; bili su o tome obaviješteni i prije godinu dana na
koordinaciji vezanoj uz 50. Sabor čakavskog pjesništva.
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Danas je odrađen sastanak s izrađivačem vezano uz izradu troškovnika
rekonstrukcije prostora Magnusa za dodatnu skupinu vrtića, te bi isti trebao biti gotov
do kraja tjedna. Adaptacija će biti prema standardima predškolskog odgoja. Većinu
radova trebali bismo odraditi sami, a za manji dio bi uzeli vanjske kooperante.

Predsjednik vijeća zahvaljuje načelniku.

Prelazi se na vijećnička pitanja.

Jordan Krajcar pita planira li se i na koji način sanirati naša sadašnja obilaznica
Žminja (od vrtića do ceste za Baliće), obzirom da je uslijed povećanog opterećenja
prometa radi radova u centru po cesti dosta rupa.
Načelnik odgovara da će se isto predvidjeti u proračunu za slijedeću godinu, ali ne
kompletno asfaltiranje nego »krpanje« gdje je to potrebno. Isto tako, u planu je
uređenje nogostupa iznad vrtića pri čemu će se skidati dio asfalta jer visi i zadržava
se voda na tom dijelu, pa će se i kroz to riješiti dio oštećenja.
U Krculi je isto na dijelu uz cestu blato, nasipati će se jalovina da se bar privremeno
riješi problem.

Krajcar pita i može li se što učiniti glede oštećenja na izlazu ceste Sv.Petar - Žminj na
cestu Pazin - Pula, iako to nije u našoj nadležnosti.
Načelnik odgovara da ne, da se je danas čuo s gđom. Sorić, da je Via Ing dobio
zadatak projektiranja kružnih tokova na Kalvariji i na vrhu Lukovice - Vrh Boške, te da
bi sama realizacija trebala biti slijedeće godine.

Krajcar ima pohvalu glede organizacije Bartulje - njemu osobno i brojnim drugima da
se svidjelo i da su jako zadovoljni što su ove godine angažirani harmonikaši.
Načelnik odgovara da je dogovor bio da idu od oštarije do oštarije, ali nekako su se
zadržali tu. Ljudi su sjedili okupljeni uokolo, bilo je stvarno lijepo. Krajcar dodaje da bi
slijedeće godine doprinos dali i žminjski harmonikaši, koju inicijativu načelnik
pohvaljuje.

Neven Žgomba ima primjedbu na nered odnosno odbačeno smeće u ulici 9.rujna
nakon Bartulje - da je u 2,00 sata ujutro nakon što su štanderi otišli na podu ostalo
puno smeća.
Na štandere ne možemo utjecati, a rano ujutro je sve pokupljeno. Već u 7,00 je sve
bilo čisto. Ista situacija je i nakon svakog sajma. Preveliki komadi su da bi se moglo
samo proći s čistilicom, a staviti dodatna 3-4 čovjeka da dežuraju cijelu noć zaista
nema smisla. Jordan Krajcar dodaje da je on prošao onuda u 6,30 ujutro i da je već
tada sve bilo počišćeno.

Sanjin Debeljuh ima pitanje vezano uz najavljeno postavljanje prometne kamere u
Debeljuhi. Gdje je to stalo? Bilo je rečeno da će kamera biti postavljena do 01.09. pa
ga zanima što se događa.
Načelnik odgovara da moramo poštivati MUPove procedure i sve njihove uvjete, a da
još nismo dobili sve ponude za kamere. Radi se i biti će riješeno. MUP instalira
kameru, ne mi, mi pripremamo instalaciju. Glede roka, definirao ga je načelnik
Policijske uprave, a ne mi. Postavljanje kamere je u njihovoj nadležnosti, a mi
sufinanciramo nabavu. Htjeli smo da se postavi i kamera na Pazinskoj cesti, kraj
Lukovice, ali to nije prihvaćeno, pa će se problem brzine rješavati postavljanjem
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fizičkih usporivača prometa. Nadamo se da će kamera u Debeljuhi biti postavljena do
01.11. Radovi oko iskopa i postavljanja infrastrukture za instalaciju nisu obimni i
riješiti će se u par dana.

Tomislav Galant ima primjedbu na zakašnjelu dostavu rješenja o komunalnoj naknadi
i pripadajućih uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Piše da
su izdana 29.03. pa ga zanima zašto je tek sada to stiglo.
Pojašnjava se da su vijećnici bili upoznati sa svime, i da nije bilo moguće odraditi to
prije. Neovisno o tome što je nadnevak izdavanja rješenja dosta raniji od datuma
kada su obveznici ista zaprimali, to nikako ne utječe na njihova prava, jer žalbeni rok
od 30 dana počinje teći od dana primitka rješenja, a ne od dana njegova izdavanja
kako su to neki pogrešno protumačili.

Daljnjih pitanja nema.
Prelazi se na dnevni red.

Predsjednik vijeća čita dnevni red kao u pozivu od 19. rujna 2019.:

1. Verifikacija zapisnika sa dvadesettreće (23/04/2019) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 30. srpnja 2019. godine

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Žminj za 2019. godinu
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Žminj za 2019. godinu

(Plaketa Općine Žminj gospodinu Petru Benčiću)
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Žminj za 2019. godinu

(Grb Općine Žminj posthumno gospodinu prof.dr.sc. Mati Križmanu)
5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Žminj za 2019. godinu

(Nagrada Općine Žminj Ani (s. Augusti) Modrušan)
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona

Općine Žminj
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Žminj u

Dječjem vrtiću »Tratinčica« Barban, Područni vrtić Sutivanac
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Žminj u

dječjima vrtićima »Mali medvjed« Pićan i »Zvončica« Pula, Podružnica u
Vodnjanu

9. Razno

Prijedloga za dopunu dnevnog reda nema.
Daje se na prihvaćanje predloženi dnevni red.

9 / 9  ZA
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Prelazi se na 1. točku dnevnog reda.

1.  Verifikacija zapisnika s dvadesettreće (23/04/2019) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 30. srpnja 2019. godine

Primjedbi nema. Daje se na glasovanje.
9 / 9 ZA
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Zapisnik s 23/4/2019 sjednice je jednoglasno verificiran.

Prelazi se na točku 2.

2.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Žminj za 2019.
godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Svi su vidjeli referentnu stranicu. Zadovoljan je s realizacijom. Planiranih
24.000.000,00 kn uključuju i realizaciju reciklažnog dvorišta i dječjeg vrtića. U odnosu
na isti period lani kada je realizirano 4.500.000,00 kn sada je realizirano skoro
6.000.000,00 kn. Svakako tu treba pridodati i povrat polovine iznosa investicije ceste
Žminj - Balići, ista stavka je i u rashodu, no kako su lani rashodi bili 3.800.000,00 kn,
a ove godine 4.700.000,00 kn, ipak imamo veću razliku na prihodovnoj nego na
rashodovnoj strani tako da možemo biti zadovoljni. Nadamo se da će u ovoj godini
krenuti i realizacija projekata, vjerojatno da naplate neće biti, ali dio avansa moguće.
Blokirani nismo niti smo bili u ove 2,5 - 3 godine.

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

8 / 9  ZA
1 / 9 SUZDRŽAN (Tomislav Zohil)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Žminj za 2019. g. je prihvaćen.

3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Žminj za 2019.
godinu (Plaketa Općine Žminj gospodinu Petru Benčiću)

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Govori da iako 1976. nije gradio školu ni dom u Ceru, nije oduvijek u Žminju i ne zna
u detalje povijest razvitka mjesta i izgradnje pojedinih građevina, predložio je dodjelu
dva javna priznanja, od kojih jedno Petru Benčiću.
Od sveukupno četiri pristigla prijedloga, tri su usvojena, dok je za jednoga donesen
zaključak da se umjesto nagrade dodijeli priznanje načelnika - mladeži iz Župe Sv.
Matej Cere radi angažmana u organizaciji humanitarnih koncerata. To iz razloga što
se radi o neformalnoj skupini mladih, kakvoj nije moguće dati nagradu, nego bi se
nagrade onda mogle dati samo svakoj pojedinoj osobi.
Predložena je dodjela nagrade Općine Žminj g. Petru Benčiću radi uzgoja konja i radi
njegove nedavne pobjede na 44. Trki na prstenac u Barbanu i promicanja razvoja
sporta i kulture Općine Žminj. Radi se o jedinom konjaniku koji je osvojio prvu
nagradu na toj trki, a da nije iz područja Barbana. Povjerenstvo je umjesto nagrade
predložilo da se Petru Benčiću dodijeli Plaketa Općine Žminj.
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.

9 / 9 ZA
Prijedlog Odluke je usvojen.
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4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Žminj za 2019.
godinu (Grb Općine Žminj posthumno gospodinu prof.dr.sc. Mati
Križmanu)

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Prof. Križman preminuo je u kolovozu ove godine. Bio je naš poznati akademik,
filolog, Žminjac, živio je u Zagrebu, sahranjen je na centralnom groblju u Žminju, i
uvijek je isticao svoje porijeklo i svoj Žminj. Kroz svoj doprinos u razvitku monografije,
knjige o kapelicama i znanstvenom radu općenito, smatra da zaslužuje javno
priznanje, a s time se složilo i Povjerenstvo.

Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
9 / 9  ZA

Prijedlog odluke je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Žminj za 2019.
godinu (Nagrada Općine Žminj Ani (s. Augusti) Modrušan)

Eduard Erman daje uvodno obrazloženje.
Časna Augusta je uvijek aktivna, uvijek vesela i svi ju znaju. Nema pogreba, mise,
vjenčanja, ničega a da ona nije prisutna i ne uredi crkvu. Mišljenja je da je ona zaista
zaslužila nagradu.

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

9 / 9 ZA
Prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen.

Prelazi se na točku 6.

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona
Općine Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Promjena je kod radnog mjesta broj 1. odnosno voditelja poslova gdje se radi
ograničenja ukida C-kategorija vozačke dozvole kao uvjet zapošljavanja. Isto i kod
radnog mjesta broj 4. Planirati će se zapošljavanje još jedne osobe za slijedeću
godinu jer realno dečki ne stižu sve odraditi, pogotovo uz odrađivanje svih
manifestacija. Konkretno, sada imamo pripremu kaktusa. Sve rekvizite moraju dečki
pripremiti i tu se potroši tjedan dana.
Tomislav Zohil predlaže da se zaposli žensku osobu u odjel hortikulture.

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

9 / 9 ZA
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Odluka je jednoglasno usvojena.

7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine
Žminj u Dječjem vrtiću »Tratinčica« Barban, Područni vrtić Sutivanac

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Tamo imamo mjesta za upis petero djece s našeg područja, s time da ih je za sada
upisano četvero. Dvoje ih je nastavilo od lani iako su ove godine mogli biti upisani u
žminjski vrtić. Savičenta ove godine nema mjesta. Mi imamo u proračunu predviđeno
sufinanciranje za desetero djece, ali prije sklapanja ugovora i plaćanja moramo imati
odluku vijeća.
Svake godine donosi se nova odluka samo za tu pedagošku godinu, ovisno o
kapacitetima koje nam ti vanjski vrtići mogu ponuditi.
Tomislav Zohil pita jesu li ovime sva djeca upisana. Načelnik odgovara da vrtićka
djeca jesu, osim jednoga tko nije htio prihvatiti Sutivanac, dok je situacija s jaslicama
drugačija uslijed velikog broja zahtjeva. Međutim, adaptacijom Magnusa o kojoj se
govorilo riješilo bi se i smještaj djece jasličke dobi. To bi trebalo biti sve gotovo prije
kraja tekuće godine. Zato apelira da ako se slijedeća točka prihvati, to bude do
31.12., dakle za ovu proračunsku godinu.

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

9 / 9 ZA
Odluka je jednoglasno usvojena.

8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine
Žminj u dječjima vrtićima »Mali medvjed« Pićan i »Zvončica« Pula,
Podružnica u Vodnjanu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Dobili smo dva zahtjeva za sufinanciranje gdje su se ljudi sami snašli za smještaj.
Predlaže da, ukoliko bi se odluka usvojila, da se odobri sufinanciranje za još petero
djece, ali po principu koji smo imali do sada. Znači, da se vidi s tim vrtićima koliko
nam mjesta mogu ponuditi, generalno, a ne da to bude za jedno dijete, pa da se
smještaj ponudi roditeljima po prioritetnoj listi, a ne da se financiranje odobrava
roditeljima koji su na dnu liste prioriteta za upis. Dakle, ukoliko se sufinancira boravak
sukladno proračunom predviđenim sredstvima, istu opciju treba ponuditi roditeljima
djece po prioritetnoj listi.
Daje se na raspravu.

Tomislav Galant pita pojašnjenje - podnositelji zahtjeva su sami našli smještaj u
vanjskom vrtiću i onda se obratili nama za sufinanciranje?
Odgovara se da jesu, s time da jedno dijete već upisano u vanjski vrtić, a da je za
drugo samo rezervirano mjesto, s time da ravnateljica vrtića traži potvrdu matične
općine da će sufinancirati smještaj prije primitka djeteta u vrtić.
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Načelnik ponavlja da se radi o jasličkoj djeci, i da je problem velikog broja zahtjeva
isti i u drugim općinama i gradovima.
Pojašnjava se da se radi o zahtjevima roditelja dvoje djece koji su i ove godine i lani
bili na prioritetnoj listi za upis u DV Rapčići, da su oboje roditelja zaposleni, a da nisu
dobili dovoljan broj bodova za upis jer se radi o obiteljima s jednim djetetom. Negdje
su na polovini prioritetne liste.
Načelnik smatra da ukoliko se odobre ova dva zahtjeva, bilo tko od više rangiranih na
listi prioriteta može opravdano podnijeti žalbu u kojem slučaju bi se vrlo teško moglo
objasniti zašto se sufinancira smještaj ljudima s manje bodova, dok su oni s više
bodova preskočeni. Ukoliko se odobrava financiranje, ono mora biti po prioritetnoj
listi.
Eduard Erman pita što je sa smještajnim kapacitetima vrtića s kojima smo ranije
surađivali?
Nitko od njih nema jasličke grupe, a osim Sutivanca, nemaju ni slobodnih mjesta gdje
bi mogli primiti djecu s drugih područja. U Pazinu je ostalo neupisano 43 djece
jasličke dobi i 17 vrtićke.
Jordan Krajcar smatra da bi se odobravanjem zahtjeva u neugodan položaj stavili svi
oni koji su ispred na prioritetnoj listi, jer je bez nekih kriterija odobreno financiranje
samo pojedincima. Vijećnici se slažu da bi se takvo postupanje moglo protumačiti
kao pogodovanje pojedincima.
Načelnik ponavlja da inicijativu smještaja djece u vanjskim jaslicama smatra
pohvalnom, ali samo ako se ide po prioritetnoj listi. Onda bi trebalo ponuditi taj
smještaj redom prema rang listi prioriteta, a ove postojeće zahtjeve bi bilo moguće
usvojiti ukoliko svi više rangirani odbiju smještaj. A ne može se već upisano dijete
ispisati da bi predložili upis onog djeteta koje je više rangirano na našoj listi. Uvijek će
netko biti nezadovoljan.
Ovi zahtjevi nisu došli preko našeg vrtića, jer mi nismo do sada uspostavili suradnju
za smještaj djece u vanjske jaslice. Ovdje se radi o starijoj djeci, dobi koja se u nekim
ustanovama upisuje u starije skupine. Ovisi o unutarnjim pravilnicima pojedine
ustanove kada dijete može krenuti u vrtićku skupinu - kod nas su to isključivo djeca
koja su 31.08. napunila 3 godine, no negdje je granica niža.
Općenito, glede sufinanciranja boravka u vanjskim vrtićima, s time se započelo u
ovom mandatu, sufinanciran je smještaj u vrtićke skupine u vrtićima s kojima je
sklopljen sporazum po odlukama vijeća, ali prema njihovim pravilima o dobi djeteta
za vrtić. Glede dadilja, općina bi mogla sufinancirati smještaj djeteta kod dadilja koje
imaju registriranu djelatnost, što trenutno kod nas nemamo, a niti smo imali takvih
zahtjeva.
Tomislav Galant smatra da se radi o dobroj inicijativi roditelja i da bi slijedeće godine
trebalo razmisliti o tome da se uspostavi suradnja s vanjskim ustanovama i za
smještaj djece jasličke dobi.
Načelnik ponavlja da bi slijedeće godine trebali imati novi vrtić, a do 01.12. bi trebala
biti gotova adaptacija prostora Magnusa za još jednu skupinu čime će se riješiti
smještaj neupisanih jasličara. Obzirom da se radi o privremenom rješenju, da ćemo
dobiti odobrenje za rad te dodatne skupine, da je o tome načelnik pričao s uredom
državne uprave i ministarstvom.
Načelnik predlaže ili usvojiti odluku da se sufinancira smještaj petero djece po
prioritetnoj listi, ili odbiti zahtjeve jer se radi o jasličkoj dobi što nije predviđeno
proračunom i čime se neće naštetiti nikome.
Nada se da će slijedeće godine biti izgrađen novi vrtić, ali o rokovima neće špekulirati
jer se ne radi samo o našoj odluci nego ovisimo o vanjskom financiranju. Radi se o
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11.500.000,00 kn. Adaptacija Magnusa koštati će cca 100-120.000,00 kn, i taj dio
ovisi samo o nama.

Daje se na glasovanje.
0/9 ZA
3/9 PROTIV - Tomislav Zohil, Eduard Erman, Tomislav Galant
6/9 SUZDRŽANI - Jordan Krajcar, Sanjin Debeljuh, Antonela Grizila, Walter

Folo, Neven Žgomba, Sanjin Stanić

Prijedlog Odluke je odbijen.

9. Razno

Načelnik govori da je dobio prigovor glede korištenja društvenih domova u vlasništvu
Općine - da je čovjeku iz Modrušani uskraćeno davanje na korištenje doma u Mužini
za proslavu momačke. Interesantno je da je inzistirano upravo na domu u Mužini, a
ne Šivati, s time da je prva ideja bilo Cere ali je već bilo zauzeto taj vikend. Postavlja
se pitanje što se događa s domom u Šivati i koji je tamo problem.
Govori da ćemo za slijedeće vijeće predložiti donošenje pravilnika o načinu
upravljanja i davanja domova na korištenje, jer se oni moraju davati ljudima za
opravdane svrhe. Treba propisati za koje se svrhe i na koji način domovi mogu dati
na korištenje, i uz koji polog odnosno osiguranje za naknadu štete. Načelnik smatra
da domove ni bi trebalo davati na korištenje za momačke ni djevojačke, jedino dječje
rođendane, eventualno krštenja, krizme i svadbe.
Tomislav Zohil smatra da bi domove trebalo davati i za proslave momačke.
Načelniku je najbitnije delegirati osobu koja će biti zadužena za svaki pojedini dom,
odnosno, ako nije moguće ovlastiti nekog vanjskog, da to bude općina.
Predlaže i da se slijedeća sjednica vijeća održi u domu u Mužini da vijećnici vide kako
su lovci uredili taj prostor.
Pojašnjava se da je dom u Mužini dan na korištenje lovačkoj udruzi, te da je u
ugovoru koji smo s tim u vezi s njima sklopili navedeno da su oni dužni dom dati na
korištenje za prigodna slavlja stanovnicima bivšeg mjesnog odbora Mužini. Dakle, tu
ljudi iz Modrušani ni ne spadaju, oni imaju dom u Šivati, tako da to nedavanje doma
na korištenje nije sporno.

Načelnik nadalje obavještava vijeće da je Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja
inzistiralo da se vijeće obavijesti da je ove godine bio prekratak rok za dostavu
prijedloga, da nitko nije znao i da nisu bili na vrijeme obaviješteni o raspisivanju
javnog poziva. Prema Statutu i Poslovniku natječaj raspisuje predsjednik tog
povjerenstva, dogodila se greška i objavljeno je bez prethodne obavijesti. Zapisnik
Povjerenstva je i više nego interesantan. Dogovorili smo se slijedeće godine podsjetiti
na tu obvezu 01.06. i objaviti natječaj. Od vijećnika, samo je Eduard Erman član
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, pa će i on podsjetiti na tu objavu tako da
bude dovoljno vremena svima koji žele dati svoje prijedloge za dodjelu javnih
priznanja.
Pojašnjava se način rada povjerenstva. Propisano je da stručne, administrativne i
tehničke poslove za povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel, baš kao i za
općinsko vijeće, svake godine Odjel pripremi javni poziv te je to učinio i ove godine.
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Doista, članovi povjerenstva nisu unaprijed obaviješteni, ali i tih nekoliko dana prije
održavanja sastanka svakome tko ima ideju oko predlaganja laureata je i više nego
dovoljno da sastavi prijedlog. Uostalom, svi se mogu s prijedlozima obratiti općini u
bilo koje vrijeme, najaviti prijedlog, pa da se onda obavijeste u vrijeme samog
raspisivanja javnog poziva. Budući da se radi o postupku koji se ponavlja svake
godine, JUO može ukoliko je to prijedlog Povjerenstva sam javni poziv pripremiti bilo
kada u tijeku godine, pa i da bude otvoren nekoliko mjeseci.
Načelnik predlaže da se slijedeće godine javni poziv raspiše 01.06., s čime su svi
suglasni.

Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.

Predsjednik vijeća zatvara sjednicu u 21:00 h.

KLASA: 021-05/19-01/05
URBROJ: 2171-04-01-19-2
Žminj, 24.09.2019.g.
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