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ZAPISNIK 
 
 

s dvadesetsedme – 27 / 8 / 2019.  sjednice Općinskog vijeća  Općine Žminj 
održane dana 23. prosinca 2019. godine  

u vijećnici Općine Žminj 
 
 
Početak u 18,00 sati.  
 
Prisutni vijećnici: Sanjin Stanić, Dražen Galant, Tomislav Galant, 

Sanjin Debeljuh, Tomislav Jedrejčić, Eduard Erman, 
Walter Folo, Neven Žgomba, Jordan Krajcar, 
Tomislav Zohil 

 
Odsutni - ispričani: Marko Križman, Antonela Grizila 
 
Ostali nazočni: Željko Plavčić, općinski načelnik; Kristijan Benčić, 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela; Neda Kontić 
Orbanić, zapisničar 

 
 
Predsjednik vijeća Sanjin Stanić, otvorio je sjednicu Općinskog vijeća Općine Žminj i 
pozdravio sve prisutne.  
Na sjednici je nazočno 10 od 13 vijećnika - postoji potrebna većina za donošenje 
pravovaljanih odluka.  
 
Predsjednik vijeća pozdravlja prisutne i daje riječ načelniku radi davanja uvodnog 
izvještaja.   
 
Načelnik pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje svima na suradnji i radu kroz godinu. 
Izvješćuje da je prošli ponedjeljak donijeta odluka o odabiru izvođača za izgradnju 
novog dječjeg vrtića a to je tvrtka De Conte d.o.o. Labin s 8.499.700,40 kn + PDV što 
je gotovo 400.000,00 kn ispod procijenjene vrijednosti. Potpisivanje ugovora planira 
se odmah iza nove godine. Time se nadamo da ćemo uspjeti dovršiti još jedan 
projekt započet od bivše garniture. Danas smo dobili pozitivan odgovor i od 
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku gdje nam je odobreno 
130.000,00 kn za edukativne radionice i studijska putovanja za umirovljenike, što će 
zasigurno biti korisno našim umirovljenicima. Tema su ugovori o dosmrtnom i 
doživotnom uzdržavanju – prava, obveze i potencijalne opasnosti.  
Također, za projekt koji je načelnik osobno aplicirao na Fond za zaštitu okoliša, 
projekt financiranja digitalizacije smart-city odnosno pametnog grada, također da je 
dobio informaciju da bi sredstva mogla biti odobrena. Naime, iako je bilo odobreno 
samo 56 projekata, realokacijom sredstava 99% biti će odobreni svi predani projekti.  
Također, da je u Fondu dobio informaciju da bi za spremnike za reciklirani otpad 
trebao bi biti potpisan ugovor u svibnju 2020. a podjela spremnika bi trebala biti 
najesen odnosno nakon sezone. 
Izvršena su i geotehnološka istraživanja na području pročistača. 
Krenuli smo u izvedbu projekta WI-FI 4 EU, ukupno odobren iznos je oko 10.000,00 
kn, pokriti će se dosta punktova. 
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Odrađena je i podjela darova za djecu predškolske i školske dobi, umirovljenike i po 
prvi puta je održan prijem kod načelnika za djecu rođenu u 2019. kojima su 
podijeljeni veliki plišani medvjedi. 
Također, u petak, 27.12.2019. imati ćemo potpisivanje ugovora sa stipendistima. 
 
Prelazi se na vijećnička pitanja. 
 
Jordan Krajcar pita je li što riješeno sa Turističkom zajednicom? 
Načelnik odgovara kako je Turističko vijeće 30.11.2019. donijelo odluku da se 
natječaj za imenovanje direktora/direktorice TZ raspiše sa 01.02.2020. 
 
Jordan Krajcar pita hoće li biti novaca za dvije djelatnice? 
Načelnik odgovara da neće, da će u Turističkoj zajednici biti 1 djelatnik te da će u 
ljetnim mjesecima biti još dva studenta. Plan je da sljedeće godine prihod bude 
562.500,00 kn i to samo od boravišne pristojbe nešto manje od 300.000,00 kn. Taj je 
financijski plan donesen 30.11.2019. te je danas prihvaćen na Skupštini TZ-a. Bruto 
plaća više neće biti 120.000,00 kn nego 170.000,00 kn. U svakom slučaju gledati 
ćemo zadržati Turističku zajednicu u našoj ingerenciji a ne ju ukidati niti spajati. 
Bližimo se polako brojci od 100 000 noćenja. Istina je da teret manifestacija pada 
većim dijelom financijski na Općinu, osobito Festival pašte i Žminjska Bartulja kao 
najveće manifestacije. Ove godine manifestacije nisu toliko u minusu jer je županija 
dotirala 57.000,00 kn.  
 
Daljnjih pitanja nema. 
 
Prelazi se na dnevni red. 
Danas su pristigle dvije dopune dnevnog reda.  
Vijećnici jednoglasno 10/10 ZA prihvaćaju da se navedene točke uvrste u dnevni red. 
 
Predsjednik vijeća čita dnevni red kao u pozivu od 18.12.2019. zajedno s dopunama 
pod točkama 16. i 17., te razno ide pod točku 18.  
 

1. Verifikacija zapisnika sa dvadesetšeste (26/7/2019) sjednice Općinskog vijeća 
Općine Žminj održane 11. prosinca 2019. godine  

 

2. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranju djelatnosti dadilja za 
pedagošku godinu 2019./2020. 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području općine Žminj 

 

4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 
općini Žminj za 2019. godinu 

 

5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 
za 2019. godinu  

 

6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žminj za 2019.godinu  
 

7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u općini Žminj za 2020. 
godinu 

 

8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
9. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području općine 

Žminj za 2020. godinu 
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10. Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Žminj za 
2020. godinu 

 

11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi općine Žminj za 2020. godinu 
 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji na području općine 
Žminj za 2020. godinu 

 

13. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Žminj 
za 2020. godinu 

14. Prijedlog Proračuna Općine Žminj za 2020.godinu i projekcije Proračuna za 
2021. i 2022. godinu 

 

15. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Žminj za 2020. godinu 
16. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Žminj 
17. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnina u 

vlasništvu Općine Žminj 
18. Razno 

 
U 18:45 sati na vijeće je stigla Nela Pucić. 
 
Dnevni red s dopunama daje se na glasovanje. 
11/11 ZA. 
 
Prelazi se na točku 1. dnevnog reda. 
 
 

1. Verifikacija zapisnika sa dvadesetšeste (26/7/2019) sjednice Općinskog 
vijeća Općine Žminj održane 11. prosinca 2019. godine  

 
Primjedbi nema.  
Daje se na glasovanje. 

11/11 ZA 
 

Zapisnik s 26/7/2019 sjednice je jednoglasno verificiran. 
Prelazi se na točku 2. 
 
 

2. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranju djelatnosti dadilja za 
pedagošku godinu 2019./2020. 

 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. Nastavno na upite od strane roditelja za 
sufinanciranje dadilja predlaže se ova odluka. Grad Pazin je započeo sa programom 
osposobljavanja i sufinanciranja dadilja sa registriranim obrtom pa stoga smatram da 
bi bilo fer i našim roditeljima omogućiti sufinanciranje. 
 
Tomislav Galant pita ima li zainteresiranih? Načelnik odgovara da ima.  
 
Daje se na glasovanje.  
  11/11 ZA 
Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranju djelatnosti dadilja za pedagošku 
godinu 2019./2020. jednoglasno je usvojen. 
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Prelazi se na točku 3. 
 
 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja 
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj 

 
Pitanja nema.  
Daje se na glasovanje.  
  11/11 ZA. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području Općine Žminj jednoglasno je usvojen. 
 
Prelazi se na točku 4. 
 
 

4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne 
infrastrukture u općini Žminj za 2019. godinu 

 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. Navodi kako je izmjena vezana uz sufinanciranje 
izgradnje kružnog raskrižja u centru Žminja te glavni projekt ceste Gradišće-Gržini. 
 
Jordan Krajcar pita zašto je povećanje? 
Načelnik odgovara da se povećanje od planiranog odnosi na dodatne radove. Mi 
projekt sufinanciramo s 25% pa je tako i naš udio porastao.  
 
Neven Žgomba pita na što se odnosi 222.000,00 kn za održavanje groblje? 
Načelnik odgovara kako se ta stavka odnosi na betonažu groblja u Ceru, izgradnju 
novih grobnica i odvoz smeća iz groblja. Popločavanje je bilo u planu ali nije 
realizirano, no napominje kako se ta stavka odnosi na održavanje a ne izgradnju.  
 
Daje se na glasovanje. 
  8/11 ZA 
  3/11 SUZDRŽANI (Neven Žgomba, Tomislav Zohil i Jordan Krajcar) 
   
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u općini 
Žminj za 2019. godinu je usvojen. 
 
Prelazi se na točku 5. 
 
 

5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu  

 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 
  8/11 ZA 
  3/11 SUZDRŽANI (Neven Žgomba, Tomislav Zohil i Jordan Krajcar) 



 5 

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2019. godinu je usvojen. 
 
Prelazi se na točku 6. 
 
 

6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žminj za 2019.godinu  
 
Tomislav Galant pita zašto je indeks povećan na Jedinstvenom upravnom odjelu? 
Načelnik odgovara kako je to radi plaće vježbenika. 
 
Tomislav Galant primjećuje da su odvjetničke usluge također porasle te pita zašto 
budući da je rečeno da smo veći dio preuzeli na sebe? 
Načelnik odgovara kako se radi o starim sporovima koji se godinama provlače i 
velikih su vrijednosti pa samim time svaka radnja u sporu je skupa i da akumulira 
velike troškove.  
 
Daje se na glasovanje. 
  8/11 ZA 
  3/11 SUZDRŽANI (Neven Žgomba, Tomislav Zohil i Jordan Krajcar) 
 
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žminj za 2019.godinu je usvojen. 
 
Prelazi se na točku 7. 
 
 

7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u općini Žminj za 
2020. godinu 

 
Nela Pucić pita je li tu i kanalizacija Lukovica? 
Načelnik odgovara da je jer iako je isti djelomično realiziran već sada plaćanje će biti 
u 2020.g. Postoji šansa da će se u 2020. ići i u II. fazu – Lukovica II. Mi nemamo 
3.000.000,00 kn za taj zahvat ali Hrvatske vode ako odobre sufinancirat će 90%. 
 
Jordan Krajcar pita zašto nije ubačena i cesta Jurići-Tankovići? U proračunu mora biti 
ako će se zaista graditi. 
Pročelnik odgovara kako je ona u programu održavanja nerazvrstanih cesta. Trošak 
iste je otprilike 400.000,00 kn. 
 
Daje se na glasovanje. 
  8/11 ZA 
  3/11 SUZDRŽANI (Neven Žgomba, Tomislav Zohil i Jordan Krajcar) 
 
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u općini Žminj za 2020. 
godinu je usvojen. 
 
Prelazi se na točku 8.  
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8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
 
Pitanja nema.  
 
Daje se na glasovanje.  
  8/11 ZA 
  3/11 SUZDRŽANI (Neven Žgomba, Tomislav Zohil i Jordan Krajcar) 
 
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu je usvojen. 
 
Prelazi se na točku 9.  
 
 

9. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 
općine Žminj za 2020. godinu 

 
Pitanja nema.  
 
Daje se na glasovanje.  
  8/11 ZA 
  3/11 SUZDRŽANI (Neven Žgomba, Tomislav Zohil i Jordan Krajcar) 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području općine Žminj 
za 2020. godinu je usvojen. 
 
Prelazi se na točku 10.  
 
 

10.  Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju na području općine 
Žminj za 2020. godinu 

 
Pitanja nema.  
 
Daje se na glasovanje.  
  8/11 ZA 
  3/11 SUZDRŽANI (Neven Žgomba, Tomislav Zohil i Jordan Krajcar) 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Žminj za 2020. 
godinu je usvojen. 
 
Prelazi se na točku 11.  
 
 

11.  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi općine Žminj za 2020. 
godinu 

 
Pitanja nema.  
Daje se na glasovanje.  
  8/11 ZA 
  3/11 SUZDRŽANI (Neven Žgomba, Tomislav Zohil i Jordan Krajcar) 
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Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi općine Žminj za 2020. godinu je usvojen. 
 
Prelazi se na točku 12. 
 
 

12.  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji na području 
općine Žminj za 2020. godinu 

 
Pitanja nema.  
 
Daje se na glasovanje.  
  8/11 ZA 
  3/11 SUZDRŽANI (Neven Žgomba, Tomislav Zohil i Jordan Krajcar) 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji na području općine Žminj za 
2020. godinu je usvojen. 
 
Prelazi se na točku 13. 
 
 

13.  Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine 
Žminj za 2020. godinu 

 
Pitanja nema.  
 
Daje se na glasovanje.  
  8/11 ZA 
  3/11 SUZDRŽANI (Neven Žgomba, Tomislav Zohil i Jordan Krajcar) 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Žminj za 
2020. godinu je usvojen. 
 
Prelazi se na točku 14.  
 
 

14.  Prijedlog Proračuna Općine Žminj za 2020.godinu i projekcije Proračuna 
za 2021. i 2022. godinu 
 

Neven Žgomba primjećuje da u Proračunu nema zamjenika načelnika. Priča se da će 
se on aktivirati kao profesionalac ali ne vidi da je to planirano, zanima ga zašto? 
Načelnik govori da je to njegovo pravo ali da se službeno nije izjasnio i da radi toga 
nije ni planiran. Službenog zahtjeva nema a najaviti ga mora mjesec dana unaprijed. 
 
Neven Žgomba komentira da se unatoč govoru o štednji radi suprotno tome. 
Načelnik odgovara kako se tu radi o osobnim interesima, željama i pravima 
pojedinaca, a da mi ništa službeno ne znamo i da ćemo vidjeti što će biti. 
 
Sanjin Debeljuh pita postoji li neki zakonski rok koliko unaprijed to treba planirati. 
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Načelnik odgovara da ne postoji rok. Ukoliko dođe do toga imati ćemo rebalans jer će 
se mijenjati u iznosu većem od 5%. 
 
Neven Žgomba pita treba li načelniku pomoć zamjenika? 
Načelnik odgovara da smatra da nas je malo i da treba zaposliti dodatni kompetentni 
kadar. Planiramo uzeti u službu komunalnog referenta. Također smatra da nije dobro 
da Neda i Kristijan imaju istu plaću neovisno o obimu posla, te da nije dobro da ljudi 
imaju istu plaću radili oni do 6 navečer, radili oni za dvoje ili ne radili ništa. On da 
pokuša nagraditi kada smatra da treba ali je zakonski to loše uređeno. Što se tiče 
pitanja da li mu treba zamjenik načelnik odgovara kako bi u više situacija dobro 
došao ali kako može i bez njega. 
 
Daje se na glasovanje.  
  8/11 ZA 
  3/11 SUZDRŽANI (Neven Žgomba, Tomislav Zohil i Jordan Krajcar) 
 
Prijedlog Proračuna Općine Žminj za 2020.godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 
2022. godinu je usvojen. 
 
Prelazi se na točku 15. 
 
 

15.  Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Žminj za 2020. godinu 
 
Pitanja nema.  
 
Daje se na glasovanje.  
  8/11 ZA 
  3/11 SUZDRŽANI (Neven Žgomba, Tomislav Zohil i Jordan Krajcar) 
 
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Žminj za 2020. godinu je usvojen. 
 
Prelazi se na točku 16.  
 
 

16.  Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Žminj 
 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. Navodi kako se zapravo radi o dozvoljenom 
minusu od 300.000,00 kn radi likvidnosti općine. Dodaje da je općina „u zelenom“ i 
likvidna no odluka se donosi svake godine za slučaj potrebe. 
 
Daje se na glasovanje. 
  11/11 ZA 
 
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Žminj je jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na točku 17. 
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17.  Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnina 

u vlasništvu Općine Žminj 
 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
Navodi kako se radi o prihvaćanju ponude po natječaju raspisanom temeljem odluke 
s pretprošlog vijeća te kako je bio samo jedan ponuditelj i to Autotransporti Radetić.  
 
Daje se na glasovanje. 
  11/11 ZA 
 
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnina u vlasništvu 
Općine Žminj je jednoglasno usvojen. 
 
Prelazi se na točku 18. 
 
 

18.  Razno 
 
Dražen Galant pita hoće li na Općini Žminj biti isplaćena božićnica i ako da u kojem 
iznosu i tko o tome odlučuje? 
Načelnik odgovara kako će biti ali se još ne zna u kojem iznosu te kako o tome 
odlučuje načelnik. 
 
Dražen Galant kaže kako smatra da bi trebala biti isplaćena i to u maksimalnom 
iznosu 2.500,00 kn.  
 
Načelnik zahvaljuje svima na suradnji. 
 
 
Predsjednik vijeća zatvara sjednicu u 19:30 h. 
 
 
KLASA: 021-05/19-01/08 
URBROJ: 2171-04-01-19-2 
Žminj, 23.12.2019.g. 
 
          
 
                    ZAPISNIČAR                  PREDSJEDNIK VIJEĆA             
     Neda Kontić Orbanić, v.r.               Sanjin Stanić, v.r. 
 

 


