ZAPISNIK
s dvadesetpete – 25 / 6 / 2019. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 07. studenoga 2019. godine
u vijećnici Općine Žminj
Početak u 19,00 sati.
Prisutni vijećnici:

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

Odsutni - ispričani:

Marko Križman, Nela Pucić

Ostali nazočni:

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

Predsjednik vijeća Sanjin Stanić, otvorio je dvadesetpetu sjednicu Općinskog vijeća
Općine Žminj i pozdravio sve prisutne.
Na sjednici je nazočno 11 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 24.09. do danas.
Načelnik pozdravlja sve prisutne.
Govori da je prigodno obilježen Dan Općine, a prije toga je održana Matejeva u Ceru
gdje je organiziran humanitarni koncert. Navodi kako je danas stavljen završni sloj
asfalta na kružnom toku u centru Žminja te kako bi sutra trebala biti odrađena
horizontalna signalizacija, te sutra ili u subotu, ovisno od vremenskih prilika i
vertikalna signalizacija. Napominje kako smatra da zaista nije bilo potrebno
nepoštivanje prometne signalizacije i zabrane prometa te micanje znakova i
prolaženje zonom radova između ostalog i za Dan mrtvih kao i situacije gdje se ljude
pozivalo i obavještavalo da slobodno mogu proći unatoč zabrani prometa zbog
radova.
U 19:05 sjednici se pridružuje i vijećnica Nela Pucić.
Načelnik navodi kako su neposredno prije sjednice ispred Čakavske kuće vraćene
dvije biste koje su bile otuđene još 2014. Načelnik kaže kako bi otvorenje kružnog
toka trebalo biti u srijedu te kako će puštanje u promet svakako biti tek kada radovi
budu dovršeni. Također kaže kako bi brzo trebala biti postavljena prometna kamera
za Debeljuhe, budući da je dobio informaciju kako je ista već stigla na skladište u
Rijeci te će ista biti instalirana čim dođu instalirati ostale kamere u našu županiju.
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Kaže kako je postavljeno puno usporivača prometa (Lukovica, Dječji vrtić) a i
vertikalna signalizacija u blizini vrtića. Kao i druge općine, uključili smo se u akciju
„Zasadi drvo - ne budi panj“ te će sutra na sastanku sa ravnateljicam škole i vrtića biti
dogovoreno na koje pozicije će stabla biti posađena.
Načelnik zahvaljuje pročelniku i djelatnicima Vlastitog pogona za odlično uređena
groblja uoči Svih Svetih.
Načelnik govori da je u elektroničkom oglasniku javne nabave raspisana javna
nabava za dječji vrtić i reciklažno dvorište te je zatvorena javna nabava za
kanalizaciju Lukovica I. Najpovoljniji ponuđač je bio Građevinar d.o.o. Rijeka a
potpisivanje ugovora će biti, barem kako je zasad najavljeno, 18.11.2019.
Što se tiče javne nabave za reciklažno i za vrtić interesa ima, te smo upravo krenuli i
u izradu idejnog projekta, što nismo obavezni, ali smo odlučili da bi bilo dobro da i taj
dio odradimo. Ukoliko sve bude po planu 21.11.2019. trebalo bi biti otvaranje ponuda.
Također, stupili smo u kontakt sa Županijskim uredom za prostorno uređenje i
gradnju, slijedom čega su i predložene Odluke o izmjenama i dopunama prostornog
plana, urbanističkog plana Industrijske zone te stavljanje van snage detaljnog plana
uređenja sportske zone. Obnavlja se nogometno igralište; nadamo se da će klupe za
rezervne igrače i ostala oprema nabavljena preko projekta biti postavljeni do kraja
ove godine, no sve ovisi o vremenskim prilikama. Aktivno se održava javna rasvjeta i
nerazvrstane ceste. Upravo se čeka troškovnik za sanaciju ceste Galanti - Krculi koja
je bila najviše opterećena zbog ovih radova u centru Žminja, dok vjerujem da će ŽUC
sanirati cestu od Tiska do Petrića u redovitom održavanju.
Načelnik govori da je danas dogovorena i jedna prezentacija širenja obuhvata
kamenoloma Križanci o čemu treba obavijestiti stanovnike okolnih sela. Obuhvat
širenja predviđen je prostornim planom općine Žminj koji je usvojen 2017. godine.
Ujedno bi se raspravljalo i o uklanjanju „doma“ u Križancima.
Prelazi se na vijećnička pitanja.
Jordan Krajcar postavlja pitanje kakvo će biti uređenje ove zelene površine ispred
općine. Kaže kako bi ovo trebalo urediti da liči na nešto, da bude lijepo a ne samo
posijati travu. Predlaže da se angažira stručnjake koji će to urediti.
Načelnik odgovara da će na sve ići trava, a na ove veće površine će biti posađeno ili
nešto zimzeleno ili na proljeće maćuhice. Treba vidjeti sa onima koji se time bave i
radi same preglednosti raskrižja.
Tomislav Galant pita što se događa u Turističkoj zajednici Općine Žminj - da su vidjeli
natječaj za direktoricu u Glasu Istre, da znaju da imamo dvije osobe u TZ, pa ga
zanima zašto i što je sa tim natječajem.
Načelnik odgovara da je prilikom preuzimanja mandata u TZ zatekao djelatnicu
Lenku Šajina. U međuvremenu, dok je ona bila na porodiljnom, mijenjala ju je Nensi
Pereša Licul. Objašnjava kako Predsjednik TZ-a koji je po funkciji načelnik – u naravi
vrši funkciju direktora TZ-a. Kaže kako on tu dužnost nije smio vršiti dulje od 6
mjeseci od dana preuzimanja i prema zakonu Turističko vijeće mora ukoliko postoji
osoba koja je djelatnik i koja udovoljava uvjetima imenovati tu osobu direktorom a
ukoliko ne postoji djelatnik koji zadovoljava uvjete treba raspisati natječaj. Lenka je
završila studij za vrijeme porodiljnog te zbog toga nije mogla u tom trenutku biti
promovirana u direktoricu. Na njegovo inzistiranje raspisan je natječaj jer su iz
Zagreba već bili počeli stizati upiti zašto to još nije učinjeno. Natječaj je raspisan,
javilo se 7 ljudi, od kojih je bilo 6 pravovaljanih, dok su od tih 6 samo 3 zadovoljavali
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uvjete te su pozvani na razgovor sa Vijećem Turističke zajednice Općine Žminj. Sve
3 kandidatkinje su pristupile intervjuu, pri čemu je najviše iskustva imala treća
kandidatkinja koja je imala i najveću perspektivu, no zbog nepoznavanja njemačkog
jezika vijećnici Vijeća TZ i on zaključili su da ne odgovara uvjetima jer nama je 86,2%
gostiju upravo s njemačkog govornog područja. Tada su nam kao kandidatkinje
ostale Lenka i Nensi, te je dogovoreno da se ide na tajno glasovanje, budući da su to
djelatnice koje su još uvijek tu. Na razgovoru je istaknuta jedna informacija/optužba –
da je podijeljena povjerljiva informacija neovlaštenim osobama. Svaki pravnik tu
povredu tumači na svoj način, ima različitih tumačenja, da li je to rješenje dostupno i
na internetu i sl. U slučaju spora voditi će se time kakva je šteta nanesena, netko će
reći nikakva a načelnik da kaže da šteta je nanesena, jer je narušeno povjerenje
osobi koja je ujedno i članica Turističkog vijeća. Smatra da je narušeno povjerenje,
osobito zbog drugih postupanja za koja je tražio očitovanje a koja ne želi iznositi dok
ne dobije navedeno očitovanje. Dana je prilika djelatnici za obranu, pričekati će se
očitovanje da bi se odredilo daljnje postupanje. Neki odvjetnici to smatraju teškom
povredom dužnosti, neki lakom dok bi neki dali samo opomenu pred otkaz, dok netko
smatra da je to za izvanredni otkaz temeljem članka 116. Zakona o radu. Ovo nije
razlog da se nju diskvalificira jer ona ispunjava sve uvjete a ovo su optužbe za
nepravilnosti na ovom trenutnom radnom mjestu. Trenutno čekamo objašnjenje te će
nakon toga to ići na Turističko vijeće i vidjeti ćemo daljnje odluke. Po razrješenju te
neugodne situacije svakako će se ponoviti javni natječaj jer on ne može potpisivati
ugovore sam sa sobom kako to trenutno radi kao Predsjednik TZ i načelnik, na što je
i revizija bila ukazala. Nakon što zaprimi očitovanje vijećnici će dobiti na uvid i
njegove zahtjeve za očitovanjem i Lenkino očitovanje pa će imati sve potrebne
informacije.
Jordan Krajcar prenosi pitanje stanovnika Krculi – da se privremeno riješe rupe na
cesti.
Načelnik odgovara da je već zatražena ponuda od Ceste d.o.o. Pula. Privremeno se
može riješiti, a plan je da se taj dio cijeli asfaltira.
Dražen Galant pita hoće li i na Lukovici biti kamera?
Načelnik odgovara kako je tamo odbijena kamera te kako će kamera biti samo u
Debeljuhima. Tamo će biti fizički usporivači prometa – napravljeni su elaborati
usporavanja prometa Debeljuhi, Lukovica, Benčići. S time da Lukovica i Benčići su
županijske ceste pa moramo vidjeti da li će nam dozvoliti.
Sanjin Debeljuh govori da imamo i neke negativne situacije, a ne samo pozitivne, te
kako i to moramo riješiti. Kaže kako on prvenstveno voli biti fer i korektan, ali da
ispada da je to po sistemu „dobar - tovaru podoban“. Razmišljanja je da treba gajiti
dobre odnose, i da su neke stare situacije u vijeću iza nas, ali nažalost ispada da
mora biti kazalište ako će se nešto napraviti. Konkretno, čovjek iz njegova sela da je
zamolio može li se dobiti kamion frezanog asfalta, koji je i došao, no tek nakon više
pokušaja, pitanja, inicijativa i obećanja kako će se to odraditi, a zamolili su da on kao
vijećnik pita jer da će on možda brže i lakše riješiti i dobiti odgovor. Druga stvar je i ta
kamera, stalno se definiraju neki novi datumi, 1.9., do Bartulje, nakon Bartulje, do
1.11., sve je to u zapisnicima, pa misli da bi se toga trebalo i držati. Prošao je i 1.11.
no to i dalje nije riješeno. Takve stvari iritiraju običnog čovjeka. Sad, on postavlja
pitanje - ako vijećnik ne može doći do nekog rezultata, kako jedan običan građanin te
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naše općine može doći i pitati nešto – meni nešto treba. Svi smo se predizborno tukli
u prsa, ali što smo pokazali?
Konkretno, kaže kako je potaknut pismom gospodina Danijela Benčića, koje su dobili
svi vijećnici. On da tog čovjeka osobno ne poznaje, ali kaže kako skida kapu Danijelu
Benčiću koji da je svima tu pokazao da su amateri i koliko se ustvari zalažu za našu
općinu i kako se treba boriti, a zahvaljuje i načelniku na prezentaciji koju da je
odradio kako bi ispalo kako nema potrebe za time da se to dijete primi u vrtić. S
druge strane, da čovjek nije imao potrebe ne bi se ni pokušavao sam snaći da smjesti
dijete negdje u vrtić. Ako je sporan proračun, kako je to navedeno, onda pita
načelnika - ako nisu osigurana sredstva za vrtić, kako onda imamo sredstva za dvije
djelatnice u Turističkoj zajednici?
Načelnik odgovara da trenutačno Općina ne izdvaja za plaće jer Turistička zajednica
sama u potpunosti izdvaja sredstva za obje djelatnice. Dodaje i da prema zakonu ako
dajemo više od 20% za plaće moramo gasiti TZ.
Sanjin Debeljuh zaključuje kako će ponovno pohvaliti čovjeka koji je svima pokazao
da su amateri i da ne vode računa o svojoj djeci.
Načelnik kaže da kad je igrokaz potreban da će ga on i završiti. Pita da li vijećnici
znaju koja je po redu na listi kćerka Danijela Benčića i koliko je djece ispred nje na
listi? Prema informacijama koje on ima, ispred nje je 9 djece, osmero s 14 i jedno
dijete s 13 bodova. Benčić ima 12 bodova. Nama je van jaslica ostalo 18 djece.
Sanjin Debeljuh pita da li je ovdje prisutni gospodin u svojstvu javnosti Benčić te se
ispričava budući da ga ne poznaje te smatra da ga je predsjednik vijeća ipak trebao
predstaviti, na što predsjednik vijeća odgovara kako se je gospodin Benčić mogao
najaviti.
Načelnik nastavlja, žalosti ga činjenica da se govori o nekim citatima. Ako netko
smatra da može bolje voditi općinu za godinu dana se može kandidirati. Da smo
prihvatili zahtjev Kristijana Vitulića ili Danijela Benčića 18 roditelja da bi njemu moglo
»doći zavrnuti vratom« a ne vijećnicima. Zato si je dao truda kontaktirati 20
ravnateljica vrtića, iako bi to trebala naša ravnateljica odraditi. U Pazinu je 43 djece
jasličke dobi ostalo vani. U Pićnu nema više mjesta, Eva je upisana a da prije toga
nije podnesen zahtjev. Nakon 20 razgovora zaključeno je da samo Vodnjan ima 3
mjesta i 6 u vrtiću u Puli. Ako je to amaterizam, ne zna, ali dobra volja postoji. Posao
je odrađen. Ako je netko proaktivan, a ne ulazi u niti jedan kriterij pa ni u rang viših
bodova, zar bi njima trebalo prije pružati mogućnost? Na listi je s više bodova i jedna
naša djelatnica, isto mladi ljudi koji imaju svoje potrebe, prije bi se njima trebala
pružati mogućnost. Socijalne cenzuse neće spominjati jer su sva djeca ista. Od one
djece koja su ostala vani za jaslice jedno dijete će krenuti u Sutivanac. Prekjučer je
svim roditeljima koji imaju 14 bodova, do gospodina Benčića, poslan mail da se
izjasne do sutra u 10:00 sati hoće li upisati dijete u jaslice u Vodnjan uz
sufinanciranje. Ako se proračunom predviđena mjesta popune prije gospodina
Benčića, žao mu je, ne može se sufinancirati. U Pazinu ih je ostalo vani 43, svatko se
snalazi na svoj način, njegov susjed je primjerice dao otkaz. Svatko se snalazi kako
može. Sva su djeca jednaka, ali se ide po rang listi kao i ranijih godina, nikako ne od
dna prema vrhu. Sada, načelnik se pita, ako je on amater i ako su svi tu amateri,
onda kako se ova općina stvorila među top 20 po povlačenju sredstava iz ruralnog
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fonda? Kaže kako ne možemo mijenjati situaciju koja je nastala u proračunu nakon
vlasti nezavisnih i HDZ-a, naslijeđen je problem vrtića. Vrtić je u problemima jer nisu
riješeni imovinskopravni odnosi. Mjesta u jaslicama nema, ali i dalje treba svih
valorizirati prema rang listi. Osim toga, imamo Odluku o socijalnoj skrbi. Sutra ćemo
imati odgovore ostalih roditelja. Gospodin o čijem smo zahtjevu također raspravljali i
koji je bio sazvao sastanak došao je u situaciju da je njegova žena stvarno morala
dati otkaz jer nisu imali drugu opciju. Zahvaljuje na citatu „Daj čovjeku vlast pa ćeš
vidjeti kakav je“, i dodaje da bi i on mogao citirati Ivu Andrića ali da se neće u to
upuštati. Smatra da nije u redu da se okolo priča da se ne radi ništa, a rješava se i
prijevoz van standarda, i prijevoz invalida. Smatra da nije u redu da ulica i galama
„otvaraju oči“ i definiraju politiku ove općine. Danas imamo novu odluku jer je to fer i
korektno. Sva djeca su ista, djeca, nema veze ni socijalni ni drugi status.
Predsjednik vijeća zahvaljuje se na objašnjenju.
Jordan Krajcar govori da je on zadnji put rekao i stoji pri tome – da se pojedinačni
slučajevi ne rješavaju. Smatra da nisu pogriješili pri donošenju odluke. Svi su
odlučivali i on će uvijek biti protiv toga da se odlučuje o pojedinačnim slučajevima.
Pita se kako je Sanjin Debeljuh zaključio da su pogriješili.
Sanjin Debeljuh se zahvaljuje načelniku na informacijama, smatra da je fer i korektno
pomoći čovjeku koji se sam angažirao. Drugi se nisu snašli, nisu si riješili, čovjeku je
trebalo, naš je žitelj i sam si je riješio situaciju.
Načelnik ponavlja da se ne može rješavati pojedinačne slučajeve. Kaže kako će se
najprije pokušati riješiti za ostalih 9 djece.
Sanjin Debeljuh kaže kako nije htio prozivati načelnika već se ovdje radi o
konstruktivnoj kritici te kako je to trebalo onda riješiti prije.
Načelnik kaže kako je on dopise poslao 3 dana nakon što je stiglo pismo gospodina
Benčića.
Tomislav Zohil govori kako moli da mu se to pismo pošalje, budući da ga nije dobio
kad i ostali. Govori da je Sanjin Debeljuh ušao u vrtlog predizbornih kampanja.
Sanjin Debeljuh odgovara kako bi i on to trebao.
Tomislav Zohil govori da se odluke ne bi smjele mijenjati radi intervencija.
Tomislav Galant ponavlja da se odluke vijeća ne bi smjele mijenjati jer će nam se
pojavljivati različiti zahtjevi, danas je to vrtić, sutra će biti grobno mjesto, asfalt i sl.
Sanjin Debeljuh govori kako su neki ljudi više familijarni, neki manje, dok neki nisu.
Dodaje kako svaki od njih doma ima „špiegalj“ pa neka se „poglie“.
Načelnik kaže kako ne zna na koga bi se odnosilo to da svatko ima „špiegalj“, ali da
ta primjedba nije primjerena, te da glede familijarnosti nitko ne zna tuđu situaciju te
smatra da taj komentar nije na mjestu.
Daljnjih pitanja nema.
Prelazi se na dnevni red.
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Predsjednik vijeća čita dnevni red kao u pozivu od 31. listopada 2019.
1.

Verifikacija zapisnika sa dvadesetčetvrte (24/05/2019) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 24. rujna 2019. godine
2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Žminj za 2019. godinu
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2019. godini u općini Žminj
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju na području općine Žminj za 2019. godinu
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju na
području općine Žminj za 2019. godinu
6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području
općine Žminj za 2019. godinu
7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji na
području općine Žminj za 2019. godinu
8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području općine Žminj za 2019. godinu
9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žminj za 2019.godinu
10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Rapčići« Žminj
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rapčići« Žminj
12. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 7654/3 - Krculi
13. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka ukidanja Detaljnog plana uređenja
Sportske zone Žminj
14. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Industrijske zone Žminj
15. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja općine Žminj
16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2019. godinu
17. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Žminj - dijelovi k.č.
5021/1 i 13732/1 k.o. Žminj - utvrđivanje građevne čestice
18. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Žminj - dijelovi k.č.
5021/1 i 13732/1 k.o. Žminj - farma
19. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Žminj u
dječjim vrtićima izvan područja općine Žminj
20. Izvještaj o radu načelnika za period siječanj - lipanj 2019. godine
21. Razno
Prijedloga za dopunu dnevnog reda nema.
Daje se na glasovanje dnevni red.
12/12 ZA
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
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Prelazi se na točku 1. dnevnog reda.
1. Verifikacija zapisnika sa dvadesetčetvrte (24/05/2019) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 24. rujna 2019. godine
Primjedbi nema. Daje se na glasovanje.
12 / 12 ZA
Zapisnik s 24/5/2019 sjednice je jednoglasno verificiran.
Prelazi se na točku 2.
2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u općini Žminj za 2019. godinu
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
12/12 ZA
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Žminj za 2019. godinu jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na točku 3.
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2019. godini u općini Žminj
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
12/12 ZA
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.
godini u općini Žminj jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na točku 4.
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju na području općine Žminj za 2019. godinu
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Pitanje nema. Daje se na glasovanje.
12/12 ZA
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Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na
području općine Žminj za 2019. godinu jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na točku 5.
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju na
području općine Žminj za 2019. godinu
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
12/12 ZA
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju na području
općine Žminj za 2019. godinu jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na točku 6.
6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području
općine Žminj za 2019. godinu
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
12/12 ZA
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području općine
Žminj za 2019. godinu jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na točku 7.
7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji
na području općine Žminj za 2019. godinu
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
12/12 ZA
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji na
području općine Žminj za 2019. godinu jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na točku 8.
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8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području općine Žminj za 2019. godinu
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
12/12 ZA
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
općine Žminj za 2019. godinu jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na točku 9.
9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žminj za 2019.godinu
Načelnik daje uvodno obrazloženje. Napominje kako su vijećnicima mailom
naknadno dostavljene Izmjene i dopune koje se odnose na to da je ovaj tjedan
podnesen zahtjev za odobrenje sredstava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa. Ispričavamo se što je naknadno dostavljeno, za tjedan dana bismo
trebali imati još jednu kolegicu te se ovim putem zahvaljuje Nedi što je pristala biti
mentor. Osobu planiramo angažirati na rješavanju kataloga državne i općinske
imovine, sa naglaskom na državnu imovinu jer je do kraja prosinca rok za
podnošenje zahtjeva za povrat državne imovine odnosno za ustupanjem i
prenošenjem prava vlasništva za određene nekretnine, primjerice trgove, škole,
društvene domove, šetališta itd. Koristi priliku da pozove vijećnike da ukoliko u
svojem selu znaju za neku nekretnine da je važna za selo a da je u vlasništvu
Republike Hrvatske da nam dostave broj katastarske čestice.
Pitanje nema. Daje se na glasovanje.
11/12 ZA
1/12 SUZDRŽAN (Tomislav Zohil)
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žminj za 2019.godinu je usvojen.
Prelazi se na točku 10.
10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Rapčići« Žminj
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
12/12 ZA
Načelnik čestita ravnateljici na reizboru.
Prelazi se na točku 11.
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11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Rapčići« Žminj
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Vijećnicima se pojašnjava kako se izmjene između ostalog odnose na to što je do
sada ravnateljica bila na pola radnog vremena ravnateljica a pola odgajateljica, no
kako prema pedagoškim standardima mi više ne ulazimo u kriterije manjih vrtića te
stoga to više nije moguće već je ona isključivo ravnateljica, no svejedno u slučaju
bolovanja ona je ta koja mijenja odsutne odgajateljice.
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
12/12 ZA
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rapčići« Žminj
jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na točku 12.
12. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 7654/3 – Krculi
Dražen Galant smatra da će ukoliko se ova čestica proda nekoliko katastarskih
čestica ostati bez pristupa. Kaže kako cesta mora ostati ucrtana i osiguran pristup
svima.
Načelnik pojašnjava da se samim izuzimanjem tek stvara mogućnost zamjene
odnosno prodaje, ovisno o daljnjem dogovoru, time se ne mijenja vlasništvo.
Daljnjih pitanja nema. Daje se na glasovanje.
12/12 ZA
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 7654/3 – Krculi jednoglasno
je usvojen.
Prelazi se na točku 13.
13. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka ukidanja Detaljnog plana uređenja
Sportske zone Žminj
Načelnik daje uvodno obrazloženje. Navodi kako će ukidanjem DPU-a to područje
postati uređeno građevinsko područje sportsko rekreacijske namjene te će se moći
urediti nogometno igralište.
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
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12/12 ZA.
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka ukidanja Detaljnog plana uređenja Sportske
zone Žminj jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na točku 14.
14. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Industrijske zone Žminj
Načelnik daje uvodno obrazloženje. Navodi kako je južna zona popunjena 98,6%, a
sjeverna nije toliko zbog neriješenog pitanja prometnica. Kako bi se i to riješilo treba
mijenjati urbanistički plan uređenja. Vjeruje da je svima cilj da se poduzetnicima
omogući gradnja i da im se da kvalitetna podloga za širenje.
Tomislav Zohil pita zašto se zona ne proširi i dalje, čije su te parcele koje su trenutno
obuhvaćene planom? Kaže kako ćemo uskoro ponovo biti u situaciji da nemamo
mjesta.
Načelnik pojašnjava da se ne ide samo u širenje obuhvata, nego se radi i o planiranju
prometnica i općenito prometne infrastrukture. Mi ćemo sukladno mogućnostima širiti
obuhvat ali i prometnu infrastrukturu. Mi sada donosimo tu odluku da uopće krećemo
u izmjene i dopune.
Daljnjih pitanja nema. Daje se na glasovanje.
12/12 ZA.
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Industrijske zone Žminj jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na točku 15.
15. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja općine Žminj
Načelnik daje uvodno obrazloženje. Navodi kako imamo 2 potencijalna investitora
investitora i to za solarnu elektranu i starački dom. Kaže kako postoji mogućnost da
se provedu izmjene plana ukoliko sami financiraju troškove izrade izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja. Smatra da bi se moglo udovoljiti uz uvjet stroge namjene
prostora – »markice«, kojom bi bila uvjetovana namjena, uz suglasnost vijećnika te
uz jednu javnu raspravu.
Napominje se kako je u materijalima bio obuhvat pa su vijećnici mogli točno vidjeti
prostor planiranog obuhvata.
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
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12/12 ZA.
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
općine Žminj jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na točku 16.
16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2019. godinu
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Napominje svim vijećnicima da su sredstva koja dobiju kroz godinu po članu vijeća u
određenim iznosima namijenjena za promidžbene aktivnosti, po novom Pravilniku,
koji je pravnica poslala vijećnicima prije otprilike pola godine, ukoliko ih ne potroše do
kraja godine, obavezni vratiti u proračun općine. Trenutno DIP i Državna revizija
nasumično ili po prijavi provjeravaju.
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
11/12 ZA
1/12 SUZDRŽAN (Dražen Galant)
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Žminj za 2019. godinu je usvojen.
Prelazi se na točku 17.
17. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Žminj - dijelovi
k.č. 5021/1 i 13732/1 k.o. Žminj - utvrđivanje građevne čestice
Načelnik daje uvodno obrazloženje. Navodi da je gospodin Radetić kao proaktivni
gospodarstvenik izradio parcelacijski elaborat te da smo izuzeli k.č. 13732/1 k.o.
Žminj iz javnog dobra. Predlaže se prodati kako bi se omogućilo formiranje parcele
radi izgradnje skladišta. Naravno, uz napomenu prvokupa vlasniku susjedne parcele.
Načelnik ujedno pojašnjava i drugu skicu – dio čestice pušta se u funkciji puta.
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
11/12 ZA
1/12 SUZDRŽAN (Sanjin Debeljuh)
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Žminj je usvojen.
Načelnik predlaže da se ova sredstva od prodaje oroče i koriste isključivo za
sufinanciranje izgradnje dječjeg vrtića.
Daje se na glasovanje prijedlog načelnika.
Prijedlog načelnika o oročenju sredstava jednoglasno je usvojen.
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Prelazi se na točku 18.
18. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Žminj - dijelovi
k.č. 5021/1 i 13732/1 k.o. Žminj – farma
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
11/12 ZA
1/12 SUZDRŽAN (Sanjin Debeljuh)
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Žminj je usvojen.
Prelazi se na točku 19.
19. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Žminj u
dječjim vrtićima izvan područja općine Žminj
Načelnik daje uvodno obrazloženje. Kaže kako nam je ostalo još 5 mjesta za
sufinanciranje te kako se u ovoj Odluci otvara mogućnost sufinanciranje boravka
djece u jaslicama. Razlika je što od sada više sufinanciranje ne bi bilo samo za vrtić
već i za jasličku dob. Sutra u 10,00 sati će se znati tko prihvaća Vodnjan ili Pulu i
hoće li to ostaviti mogućnost sufinanciranja Dječjeg vrtića Mali Medvjed. To vrijedi za
ovu pedagošku godinu. Za iduću ćemo vidjeti prema potrebama, u svakom slučaju
prednost će imati vrtićka djeca.
Pitanja nema. Daje se na glasovanje.
11/12 ZA
1/12 SUZDRŽAN (Sanjin Debeljuh)
Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Žminj u dječjim
vrtićima izvan područja općine Žminj je usvojen.
Prelazi se na točku 20.
20. Izvještaj o radu načelnika za period siječanj - lipanj 2019. godine
Načelnik obrazlaže rad u prvom polugodištu ove godine.
Dovršeni su svi koraci i preduvjeti za prodaju nekretnina u Industrijskoj zoni Žminj –
jug te su stavljene čestice na prodaju. Pristupilo se pregovorima i procesu izrade
prijedloga novog UPU Industrijske zone. Vraćanje sredstava nenamjenski utrošenih
prilikom uređenja Industrijske zone Žminj predviđeno Ugovorom o povratu sredstava
Ministarstvu gospodarstva vrše se redovito i ne ugrožavanju likvidnost Općine, ali
svakako opterećuju proračun.
Radi se aktivno na predmetima ošasne imovine koja postaje dugotrajna imovina
Općine Žminj te je s 01.05. potpisan raskid Ugovora s odvjetničkim društvom
Čohilj&Rovis a vezano uz paušalnu naknadu jer je iste u 90% preuzela općinska
pravna služba.
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Provedeni su i dodatni natječaji prodaja nekretnina na području Općine Žminj.
Pristupilo se dodatnim procjenama vrijednosti nekretnina u vlasništvu Općine Žminj.
Prekvalificirana je ŽC 50138 u NC čime su stvoreni preduvjeti za izradu geodetskog i
glavnog projekta rekonstrukcije NC Gradišće-Gržini te nastavka Gržini-groblje Cere
te je izrađen geodetski projekt za istu i predan u nadležni katastarski ured. U tijeku je
izrada Glavnog projekta.
Nastavljeni su sporovi Općine Žminj s raznim strankama u postupku utvrđivanja
vlasništva u korist Općine Žminj. Napravljen je katalog Općinske i državne imovine na
području Općine Žminj te je isti ubačen u GIS sustav Općine Žminj. Iskolčene su
mnoge čestice Općine Žminj.
Uspješno su organizirane manifestacije: Istarske pince u Paladnjakima, Craft beer
festival i Istarski festival pašte, te koristi priliku zahvaliti se svima koji su pomogli u
organizaciji.
Redovito su se pratile aktivnosti udruga sukladno programu društvenih, socijalnih i
sportskih djelatnosti, te su redovito izvršavane obveze prema udrugama od javnog
interesa na području Općine Žminj, DVD Žminj te JVP Rovinj.
Potpomognuta je izrada i oblikovanje knjiga gđe. Milice Kranjčić - Ljudi pod žminjsken
turnon.
Najuspješnijim učenicima OŠ Vladimir Gortan podijeljeni su prigodni darovi.
Organiziran je prijem kod načelnika za sve učenike sudionike kulturnih manifestacija
te učenike sudionike na raznim natjecanjima te se zahvaljuje ravnateljici škole na
tome što je podržala taj njegov prijedlog.
Šira zainteresirana javnost upoznata je s djelatnostima MUP-a, imamo šalter MUP-a
svaki sajmeni dan što se planira i dalje.
Organizirano je ljetno kino Zad kaštela.
Aplicirana su tri projekta na Natječaj Ministarstva kulture od kojih su dva odobrena:
Idejno uređenje starogradske jezgre Žminja (u završnoj fazi je) te Izrada izvedbenog
projekta uređenja Žminjske kuće - oba su u fazi izrade te je istoj prethodila nabava
sukladno internom pravilniku. I dalje će se nastaviti praksa apliciranja na natječaj
Ministarstva kulture, ove godine je načelnik na taj natječaj aplicirao 6 projekata od
kojih imamo naznake da bi dva mogla proći. Zahvaljuje se Eduardu Ermanu na
pomoći te vlč. Rovisu koji je dao punomoć načelniku za apliciranje crkve Sv. Foške
na natječaj te je time omogućeno da se crkva Sv. Foške stavi pod preventivnu zaštitu
koja traje 4 godine.
Odrađene su rekreativne biciklijade.
DV Rapčići opremljen je novim sportskim i didaktičkim rekvizitima.
Prijavljen je projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u centru Žminja koji je i
odobren od LAG-a iz mjere 2.1.1. za koji nam je odobreno 20.000,00 EUR sa kojim
planiramo započeti na proljeće. Predlaže i da se u proračunu predvidi postavljanje
nove asfaltne posteljice na rukometno igralište i dva nova gola. Prijavljen je projekt na
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izradu strategije SMART city
Žminj, misli da bi rezultati trebali biti dostupni kroz 2-3 tjedna.
Odobreno je 15.000,00 EUR za projekt WIFI4EU na čemu se zahvaljuje pročelniku
koji se oko toga angažirao, tu smo u fazi iniciranja nabave.
Apliciran je projekt uređenja nogometnog igrališta NK Žminj u centru u vrijednosti
160.000,00 kn gdje su nam odobrena sredstva Nogometnog saveza Istarske
županije, sa čime smo zadovoljni budući da je to prvi put da prijavljujemo te se
zahvaljuje Rinu Orbaniću na strpljenju i povjerenju.
U izradi je Strategija razvoja turizma na području Općine Žminj te su provedeni svi
koraci koji prethode donošenju iste.
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Cjelokupno poslovanje prilagođeno je Uredbi o zaštiti osobnih podataka – GDPR-u.
Odrađeni su brojni bilateralni posjeti i sastanci RH i inozemstvu jer se sa idućom
godinom otvaraju brojni interregovi što je za nas veoma važno, nada se riješiti
Žminjsku kuću tim sredstvima.
Opremljena je zgrada Općine, kao i domovi Vidulini, Gradišće i Mužini te velika sala
Čakavske kuće.
Potpisan je Ugovor s HŽ-om o financiranju srednjoškolskih karata.
Izrađen je i predan projekt dogradnje i nadogradnje OŠ Vladimir Gortan Žminj i
izgradnje školsko-sportske dvorane Žminj na suglasnost ministarstvu te ima
informaciju da bismo uskoro trebali dobiti nekakav odgovor i novu informaciju.
S Uslugom odvodnjom prijavljeni su i krenuli sa izradom projekt izgradnje UPOV-a
Žminj te kanalizacije Lukovica I, na tom programu imamo ukupno 625.000,00 kn.
Glede UPOV-a Žminj projekt je na reviziji u Zagrebu.
Omogućena je usluga pisanja pritužbi na račune Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj.
Povećan je broj „zelenih otoka“ te trenutačno imamo 65 otoka na području Općine
Žminj, što je i previše, osobito uzevši u obzir da se isti ne koriste pravilno, od nove
godine ići će ugovorne kazne – razmjerno na cijelo selo, na što moli da svi ponovno
upozore svoje sumještane.
Dovršena je evidencija i analiza izgrađenosti na području općine u svrhu točnog
evidentiranja površina. Predani su zahtjevi za izmjenama i dopunama Odluke o
načinu sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Žminj, te se zahvaljuje
Draženu Galantu na trudu i zalaganju za vrijeme trajanja mandata u nadzornom
odboru Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj koji mu upravo ističe.
Općina Žminj pristupila je Aglomeraciji Pazin (uključuje Grad Pazin i 9 općina) kojoj je
odobren projekt te je u fazi izrade projektne dokumentacije za cijelo područje.
Izrađen je Plan civilne zaštite te je isti usvojen.
Izrađena je Strategija razvoja turizma Središnje Istre, Žminja i Motovuna koja je
predstavljena i prihvaćena na svim tijelima TZ.
Pratilo se potrebe DV Rapčići i OŠ Vladimir Gortan te je za Odjel glazbene škole
nabavljen i pianino. Dogovorena je daljnja suradnja s vrtićima susjednih općina.
Pojačano se radilo i na financijskoj konsolidaciji općine što je rezultiralo suficitom
proračuna na kraju razdoblja ali i u top 20 smo po povlačenju sredstava iz ruralnog
fonda ne uključujući Fond za zaštitu okoliša, Hrvatske vode, županiju..
Evidentirana su sva nenaplaćena potraživanja, te su poduzete sve mjere naplate
nenaplaćenih naplativih potraživanja.
Redovito su isplaćivane novčane pomoći korisnicima proračuna kao i pomoći u kući,
pod time se misli na stalne novčane pomoći i jednokratne novčane pomoći.
Evidentirana su sva neuređena grobna mjesta te su korisnici/vlasnici istih obavješteni
da iste saniraju, zadnje informacije imamo da na starom groblju ima barem 50-ak
grobnih mjesta koja nisu održavana te će korisnici biti obaviješteni da ukoliko ista ne
saniraju da će se ista preprodati ili će im se naplatiti kazna za neodržavanje grobnog
mjesta prema Odluci o komunalnom redu budući da grobno mjesto također
predstavlja nekretninu.
Instalirane su nadzorne kamere na grobljima te na zgradi Malinice.
Preuzeto je i distribuirano 1120 m3 frezanog asfalta s dionice Istarskog ipsilona
vezano uz rekonstrukciju čvora Kanfanar.
Uređeno je pročelje Čakavske kuće, vraćene su biste za Dan Općine. Obnovljena je
fasada boćarskog doma Vidulini kao i rasvjeta na boćalištu, interijer doma u Gradišću
i doma u Mužinima.
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Kompletno je uređeno selo Balići te je rekonstruirana dionica ŽC kroz selo. Započeta
je i dovršena rekonstrukcija dionice Žminj-Balići financirana iz EU. Maksimalna
odobrena potpora je iznosila 4.588.000,00 kuna. Odobrena je uporabna dozvola kao i
povrat sredstava te je zatvoren revolving kredit koji je uzet u tu svrhu. Projekt je
zaključen bez korekcija i penala niti ikakvih primjedbi, mi smo među 1% svih korisnika
koji nisu imali primjedbi na proceduru nabave.
Ishodovana je uporabna dozvola za uređenje Macela te je projekt apliciran na
natječaj Ministarstva turizma no nije prošao.
Projekt izgradnje Dječjeg vrtića Žminj je reduciran i revidiran te je ispravljen objavljen
na nabavi u listopadu, trenutno je u fazi zadnjih 14 dana za dostavu ponuda.
Uređena su groblja Žminj i Cere te opremljena novim stalcima i slavinama. Navezena
je dodatna količina rizle. Sklopljen je ugovor o kupnji nekretnine za proširenje groblja
Cere.
Odobren je zahtjev za financiranje izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta Žminj,
u fazi je provođenje drugog postupka javne nabave.
Izrađena je projektna dokumentacija usporenja prometa u Debeljuhima, Lukovici i
Benčićima - za sve je ishođena suglasnost nadležnih službi.
Rekonstruirana je dionica lokalne ceste kroz selo Mengići zajedno s pripadajućom
infrastrukturom.
Zamijenjena je stara rasvjeta na nogometnom igralištu Žminj.
Preseljen je ured Turističke zajednice općine Žminj u prostore bivšeg LASO-a te je
isti opremljen sa namještajem. Stari ured Turističke zajednice Općine Žminj
namijenjen je školi harmonike.
Otvorena je nova samposlužna autopraonica u Industrijskoj zoni.
Redovito i prema programu se održavalo javne površine.
Predani su zahtjevi za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije UPOV-a Žminj i
kanalizacije Lukovica Hrvatskim vodama i na natječaj 7.2.1. no odbijen je jer smo
prerazvijeni.
Redovito su održavani putevi i nerazvrstane ceste sukladno programu održavanja
komunalne infrastrukture za 2019. Održavani su i povremeno su sanirani divlji
deponiji, koji su pod kontrolom te su utvrđeni novi koji se planiraju sanirati.
Nastavljena je uknjižba i ucrtavanje nerazvrstanih cesta na području općine te su
spremni projekti za apliciranje na natječaje EU. Danas-sutra trebali bi imati kvalitetnu
infrastrukturu.
Pitanja nema.
Prelazi se na točku 21.
21. Razno.
Jordan Krajcar pita što je s cestom Jurići – cesta prema Lindaru? Ta cesta nije
asfaltirana, bilo je rečeno da će biti uvrštena u uređenje nerazvrstanih cesta.
Načelnik govori da su projekti za rotore Kalvarija i Vrh boške gotovi. Za nekoliko dana
ima sastanak sa direktoricom Hrvatskih cesta. Čim počne izgradnja rotora Vrh boške,
koji je prioritet, mi ćemo morati tu cestu urediti.
Luciano Žufić govori Krajcaru da u prošlom mandatu nije ništa napravljeno te traži da
se to zapiše.
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Sanjin Debeljuh pita koji je status Franka Tumpića?
Načelnik odgovara da je Franko Tumpić od 01.11.2019. voditelj poslova namještenika
Vlastitog pogona.
Luciano Žufić kaže kako je to igrokaz.
Načelnik mu odgovara kako vijećnik Sanjin Debeljuh nije pitao kako se došlo do
statusa već koji je status Franka Tumpića te kako se za neke manje intervencije
slobodno obrate Franku umjesto njemu i Kristijanu jer se Franko ionako uvijek
konzultira s njima.
Tomislav Galant ima pitanje vezano uz neuređena grobna mjesta - da li mi imamo
neki pravilnik ili standard kako to mora izgledati te koji su standardi grobnih mjesta jer
tamo nisu baš standardna grobna mjesta.
Načelnik odgovara da će samo na novom groblju grobna mjesta biti standardizirana
jer na starom to nije ni moguće.
Imamo Odluku o grobljima; mora se platiti naknada za korištenje i prema zakonu ako
se 10 godina ne plati samim time se oduzima pravo na korištenje grobnog mjesta,
smatra se da je grobno mjesto napušteno.
Tomislav Galant pita kako se to misli neuređena grobna mjesta. Što ako čovjek nema
za spomenik ali si je nekako uredio grob i plaća naknadu za korištenje.
Nema veze da je li je spomenik postavljen, i to je isto u redu.
Načelnik pojašnjava da je u godišnju grobnu naknadu uključeno održavanje, košnja i
sl., da to ionako ne pokriva troškove, no ne uključuje to da mi za nekime sakupljamo
svijeće.
Načelnik nadalje pojašnjava da će se plaćati penali ukoliko zelene kante za mješoviti
otpad budu pretrpane i ako se u kante za recikliranje bude stavljao mješoviti otpad.
Kazne će biti ako budu u kante za staklo, papir i plastiku ubačene stvari koje spadaju
u mješoviti otpad. Ili ga neće Komunalni servis uopće uzeti ili će cijelo selo plaćati
kaznu.
Na pitanje vijećnika Tomislava Galanta o micanju zelenih otoka odgovara kako
zelene otoke koji su postavljeni možemo maknuti samo ako ljudima damo svakome
svoje kante za recikliranje otpada, u čemu ovisimo o državi, ili kada se izgradi
reciklažno dvorište, micanje prije toga bilo bi oduzimanje prava na recikliranje,
odnosno razvrstavanje.
Luciano Žufić pita za malčiranje.
Načelnik odgovara da je malčer star 13 godina, puca, gotov je te treba kupiti novi.
Ponuda je na 100.000,00 kn. U planu je kupnja novog malčera. Dobili smo ponudu na
11.230,00 EUR okvirno. Biti će stavljeno u proračun za sljedeću godinu. Ne može se
s malčerom starim 13 godina kositi cijele dane cijelu općinu. Jedina smo općina koja
malčira sve i svašta, što treba i ne treba. Imamo jednu od najvećih površina i
najmanje zaposlenih ljudi na tim poslovima košnje. Košnje prema kampanji neće biti,
ako se to dogodi Marino dobiva izvanredni otkaz.
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Općinski načelnik, Željko Plavčić, zahvaljuje se i javno čestita Lucianu Žufiću,
zamjeniku načelnika, u svoje osobno ime i u ime općine, ali i u ime Crvenog križa, jer
je gospodin Luciano Žufić 50 puta darovao krv. Radi se o znaku humanosti,
solidarnosti, i zaista hvalevrijednoj gesti.
Dražen Galant pita da s obzirom na to da sada imamo i cestu Žminj - Balići, da li će
se i ta cesta soliti u zimi te da li smo spremni za zimsku sezonu?
Pročelnik Kristijan Benčić odgovara kako je ta cesta i lani bila posoljena pa će biti i
ove godine.
Soli imamo na zalihi jer prošle godine nisu bili toliko kritični uvjeti na cestama.
Načelnik navodi kako imamo i ugovor s Istarskim cestama. Trebalo bi kupiti rasipač
soli koji košta oko 2.000,00 EUR jer sada imamo samo ručni.
Dražen Galant dodaje da je efekt ralice bez soli nikakav.
Neven Žgomba pita za Advent u Žminju.
Načelnik kaže kako nećemo biti organizatori. Sanjin Galant bi odradio tri koncerta –
Željko Bebek, Mladen Grdović i Halid Bešlić.
Nela Pucić postavlja pitanje da li će se organizirati doček u podne.
Načelnik odgovara da to za sada ne znamo. Mi se kao općina nećemo upuštati u
organizaciju toga jer smatra da ne bi bilo efekta i ne bi imalo smisla.
Sanjin Debeljuh smatra da bi bilo korektno dati riječ gospodinu Danijelu Benčiću koji
je tu u svojstvu javnosti cijelu večer, ako ništa drugo onda barem iz kulture.
Načelnik kaže kako je kulturno najaviti se i pitati da li se može doći.
Predsjednik vijeća dodaje da treba poštivati proceduru.
Predsjednik vijeća zatvara sjednicu u 21:50 h.
KLASA: 021-05/19-01/06
URBROJ: 2171-04-01-19-2
Žminj, 07.11.2019.g.

ZAPISNIČAR
Neda Kontić Orbanić

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sanjin Stanić
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