ZAPISNIK
s tridesetprve – 31 / 4 / 2020. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 29. travnja 2020. godine elektroničkim putem
(putem platforme Zoom - video-konferencija)
Početak u 19,10 sati.
Predsjednik vijeća Sanjin Stanić, otvorio je 31/4/2020 sjednicu Općinskog vijeća
Općine Žminj i pozdravio sve prisutne.
Prisutni vijećnici:

Sanjin Stanić, Eduard Erman, Tomislav Jedrejčić,
Walter Folo, Dražen Galant, Tomislav Galant, Sanjin
Debeljuh, Tomislav Zohil + Jordan Krajcar

Odsutni - ispričani:

Marko Križman, Neven Žgomba, Antonela Grizila,
Nela Pucić

Ostali nazočni:

Željko Plavčić, općinski načelnik; Kristijan Benčić,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Na sjednici je nazočno 8 od 13 vijećnika - postoji potrebna većina za donošenje
pravovaljanih odluka.
Predsjednik vijeća moli načelnika za izvještaj o radu od 31. ožujka 2020. do danas.
Načelnik daje uvodni izvještaj.
Prvenstveno naglašava da je uslijed svih poduzimanih mjera Žminj i dalje negativan
na koronavirus, i dalje smo na nula oboljelih. Aktivno se provode sve mjere Stožera
civilne zaštite. Zahvaljuje se svima koji su se uključili u akcije pomoći potrebitima.
Povodom Uskrsa podijeljeni su prigodni paketi najpotrebitijima. Načelnik da je pakete
nabavio svojim sredstvima, radi čega da se odrekao 25% plaće.
Obavještava da je iz Kanade stigla donacija četiri prijenosna računala koji će biti
uručeni Udruzi umirovljenika. Kroz projekt koji provodimo s ministarstvom
demografije i socijalne skrbi organizirale bi se i radionice za osposobljavanje za rad
na računalima za najstarije. Ovim putem zahvaljuje za donaciju. Laptopi su
opremljeni kamerom i suvremenim operativnim sustavom.
Gradnja vrtića napreduje sukladno terminskom planu. Izmjestiti će se dalekovod uz
parcelu, u kojem projektu također sudjelujemo.
Uskoro će biti dovršena kanalizacija Lukovica - faza I.
Glede sanacije i gradnje pročistača, isto je u fazi lokacijske dozvole.
Izvođač za izgradnju reciklažnog dvorišta uveden je u posao te su radovi započeli.
Radovi bi trebali biti završeni do 30.07.
Projekti idu dalje, a prošli tjedan da je načelnik dovršio prijedlog rebalansa s
uštedama.
Vijećnicima je upućen prijedlog dopune dnevnog reda, predlaže se usvojiti mjere za
pomoć gospodarstvu. U sklopu popuštanja mjera planirano je i otvaranje vrtića,
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pitanje je na koji način to organizirati ukoliko bude prijavljeno više djece od broja koji
je dopušten prema preporukama HZJZ-a. Za sada djelatnici vrtića ne rade odnosno
rade od doma, preko interneta, no to nije primarna djelatnost vrtića i ukoliko bi se
mjere produžavale i situacija potrajala smatra da će trebati ići u pregovore s njima da
se ide ili na smanjenja plaća ili na smanjenje broja djelatnika.
Vlastiti pogon radi redovito, sustav javne rasvjete je proširen sada gotovo na sva
naselja i stancije, ostali su samo Zamudići. Na prostoru Zad kaštela postavljene su
četiri nove klupe što uvelike poboljšava infrastrukturu i samo mjesto.
Efekte korone tek će se vidjeti, no za sada se proračun normalno puni i možemo biti
zadovoljni.
Otvara se vrijeme za vijećnička pitanja.
Pitanja nema.

Prelazi se na dnevni red.
Predsjednik vijeća čita dnevni red kao u pozivu od 24.4.2020.:
1. Verifikacija zapisnika s dvadesetdevete (29/02/2020) sjednice Općinskog vijeća
Općine Žminj održane 31. ožujka 2020. godine
2. Verifikacija zapisnika s tridesete (30/03/2020) sjednice Općinskog
vijeća
Općine Žminj održane 16. travnja 2020. godine
3. Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na
gospodarstvo Općine Žminj za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane
virusom SARS-CoV-2
4. Nacrt Odluke o osnivanju ustanove - Dječji vrtić Žminj – prvo čitanje, prijedlog za
javno savjetovanje
5. Razno
Utvrđuje se da je pristigao i prijedlog za dopunu dnevnog reda i to slijedećim
točkama:
1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj i
Područnoj vatrogasnoj zajednici Rovinj za izdavanje jamstva poslovnoj banci
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o promjeni granica naselja
Vadediji, Tomišići, Mužini
Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda.
8/8 ZA
Utvrđuje se slijedeći prijedlog dnevnog reda:
1.
Verifikacija zapisnika s dvadesetdevete (29/02/2020) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 31. ožujka 2020. godine
2.
Verifikacija zapisnika s tridesete (30/03/2020) sjednice Općinskog vijeća
Općine Žminj održane 16. travnja 2020. godine
3.
Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na
gospodarstvo Općine Žminj za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane
virusom SARS-CoV-2
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4.
Nacrt Odluke o osnivanju ustanove - Dječji vrtić Žminj – prvo čitanje, prijedlog
za javno savjetovanje
5.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj i
Područnoj vatrogasnoj zajednici Rovinj za izdavanje jamstva poslovnoj banci
6.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o promjeni granica naselja
Vadediji, Tomišići, Mužini
7.
Razno
Dnevni red daje se na prihvaćanje.
8/8 ZA
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Prelazi se na točku 1. dnevnog reda.
1.
Verifikacija zapisnika s dvadesetdevete (29/02/2020) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 31. ožujka 2020. godine

Primjedbi nema.
Daje se na glasovanje.
8/8 ZA
Zapisnik s 29/02/2020 sjednice je jednoglasno verificiran.
Prelazi se na točku 2.
U 19,26 sati sjednici se priključio vijećnik Jordan Krajcar.
Sada je na sjednici prisutno 9/13 vijećnika.

2.

Verifikacija zapisnika s tridesete (30/03/2020) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 16. travnja 2020. godine

Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
9/9 ZA
Zapisnik s 30/03/2020 sjednice je jednoglasno verificiran.
Prelazi se na točku 3.
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3.
Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na
gospodarstvo Općine Žminj za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane
virusom SARS-CoV-2
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Suočeni s pandemijom, svi imamo naputak da se reduciraju troškovi i projekti.
Odlučili smo donijeti odluku o mjerama pomoći gospodarstvu.
Kao što su vijećnici vidjeli iz prijedloga, imamo 7 mjera:
- poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost u poslovnim prostorima i na
zemljištu u vlasništvu Općine Žminj, a koji su temeljem odluka Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske privremeno obustavili obavljanje poslovne
djelatnosti oslobađaju se plaćanja zakupnine u iznosu od 100 %, na razdoblje
od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu mjera ograničavanja rada,
- poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost na javnim površinama kojima
upravlja Općina Žminj (terase, kiosci), a koji su temeljem odluka Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske privremeno obustavili obavljanje poslovne
djelatnosti oslobađaju se plaćanja naknade za korištenje javne površine u
iznosu od 100 %, na razdoblje od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu mjera
ograničavanja rada,
- svim fizičkim i pravnim osobama odgađa se obveza plaćanja izdanih računa
za komunalnu naknadu za 2020. godinu za stambene, garažne i poslovne
prostore, kao i za zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti do 30.
lipnja 2020. godine, s time da se u navedenom periodu na dospjele obveze s
osnova komunalne naknade neće obračunavati zatezne kamate,
Ne možemo odrediti oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, jer znamo za što
se taj prihod koristi. Tu je održavanje javnih površina, javne rasvjete,… Neovisno o
mjerama, i dalje ćemo ispostavljati račune.
- fizičkim i pravnim osobama, obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa
nakon okončanog postupka ozakonjenja bespravno izgrađenih građevina,
kojima je rješenje o komunalnom doprinosu izdano u vremenu od 01.01.2020.
do dana stupanja na snagu ove Odluke ili će biti izdano do proglašenja
završetka pandemije bolesti COVID-19, omogućuje se odgoda plaćanja
komunalnog doprinosa na period od tri mjeseca od pravomoćnosti rješenja, s
time da se u navedenom periodu na dospjele obveze s osnova komunalnog
doprinosa neće obračunavati zatezne kamate,
- odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme važenja
mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u cilju suzbijanja epidemije
bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, i to za sve tražbine
Općine Žminj te
- tijekom razdoblja trajanja mjere privremenog zatvaranja Dječjeg vrtića
“Rapčići” Žminj radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 roditelji
djece s prebivalištem na području općine Žminj koji su korisnici programa
predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Rapčići oslobođeni su obveze plaćanja
mjesečnog učešća u financiranju cijene vrtića.
Prelazi se na raspravu.
Dražen Galant pita koliko mi imamo tih poslovnih prostora za koje se neće naplaćivati
zakupnina.
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Načelnik odgovara da će uvjetima udovoljavati prostor još neotvorene slastičarne,
kafić i trgovina u Ceru, tržnica i kiosk.
Daljnjih pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
9/9 ZA
Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo
Općine Žminj za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARSCoV-2 jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na točku 4.
4.
Nacrt Odluke o osnivanju ustanove - Dječji vrtić Žminj – prvo čitanje,
prijedlog za javno savjetovanje
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Obzirom na status sadašnjeg vrtića i izgradnju nove zgrade predlaže se osnivanje
nove ustanove za predškolski odgoj. Tekst odluke je dan, ista će biti i na javnom
savjetovanju. Vjerojatno je svima najinteresantnije to kako će se vrtić zvati.
Prijedlozi teta i djece su – Žminjski Rapčići, Rapčići Bezačići, Ruožice, Leptirići, dok
je prijedlog načelnika da se obzirom na njegovanje zavičajnosti i domaćeg govora
ustanova nazove po pjesniku – Zvane Črnja. Misli da ako u nazivu stoji „Žminjski“ se
isključuje Ceranski dio, a to nije dobro. Drugi prijedlog je „Čakavčići“.
U svakom slučaju, i prijedlog samog naziva vrtića biti će na javnom savjetovanju i
konačna odluka o nazivu je na vijeću.
Prelazi se na raspravu.
Sanjin Stanić govori da se slaže s prijedlogom načelnika – za naziv Čakavčići.
Načelnik govori da se boji da bi mogli biti optuženi za diskriminaciju ukoliko idemo s
nazivom koji u sebi sadrži „Žminjski“ ili slično, a da je Zvane Črnja osoba koja je
zadužila ne samo Žminj nego cijelu Istru.
Sanjin Stanić smatra da naziv treba biti prilagođen dječjem uzrastu, kao i da treba biti
prikladan za eksploataciju kroz rad vrtića – npr. „Rapčići“ – djeca crtaju vrapčiće,
može se napraviti neki imaginarij. Naziv „Zvane Črnja“ je po njegovu mišljenju
neprikladan za vrtić, djeca se s tim ne mogu poistovjetiti.
Eduard Erman smatra da su sva predložena imena u redu, ali da bi ime „Zvane
Črnja“ trebalo sačuvati za neku ustanovu ozbiljnijeg tipa, muzej ili knjižnicu. Djeci
treba naziv vrtića koji oni mogu na neki način zamisliti.
Načelnik ponavlja da će biti održano javno savjetovanje u trajanju od 15 dana, pa da
će se izabrati.
Walter Folo govori da za naziv treba odabrati nešto neutralno i prihvatljivo svima.
Sanjin Stanić ponavlja da naziv vrtića treba biti nešto djeci prihvatljivo – Rapčići,
Petešići, Fritulice…
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.
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Prelazi se na točku 5.

5.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi
Rovinj i Područnoj vatrogasnoj zajednici Rovinj za izdavanje jamstva poslovnoj
banci
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Budući smo suosnivači PVZ-a dajemo suglasnost da se PVZ i JVP mogu zadužiti kod
poslovne banke radi nabave vatrogasnih vozila. Javna nabava se provodi na razini
cijele Istre. Načelnik napominje da mi samo dajemo suglasnost da se oni zaduže, ne
dajemo jamstvo za povrat tog kredita. i to nas ne tereti niti nam umanjuje kreditnu
sposobnost.
Prelazi se na raspravu.
Tomislav Zohil pita da li je i toj nabavci uključeno i neko vozilo za nas.
Načelnik odgovara da se radi o nabavci vozila za JVP Rovinj.
Tomislav Galant govori da ukoliko se radi o vozilu za Rovinj onda će to vozilo doći i
do nas.
Tomislav Zohil komentira da bi se sada općina suglasiti s ovom nabavom, a da isti taj
PVZ ni JVP nisu htjeli podržati DVD Žminj u nabavci vozila.
Dražen Galant pojašnjava da se radi o vozilima javne vatrogasne postrojbe. Od svih
tih vozila koja se nabavljaju niti jedno neće pripasti niti jednom DVD-u. Govori da nije
isto tko nabavlja ta vozila – da li JVP ili PVZ, to su različite ustanove.
Načelnik govori da je provedena zajednička javna nabava za JVP i PVZ. Ujedno
govori da općina ne može davati suglasnost za zaduživanje niti jamstvo udruzi kojoj
nije osnivač, tako da ne može dati jamstvo za kupnju vozila za DVD – Ministarstvo
neće izdati suglasnost na takvu odluku.
Dražen Galant govori da naravno da Općina Žminj koja je osnovana 1991./1992. ne
može biti osnivač DVD-a Žminj kad DVD postoji od 1976. godine. PVZ postoji od
1999./2000. I kako sad oni mogu biti osnivači DVD-a?
Načelnik govori prisutnima da JVP i PVZ nisu željeli prihvatiti prijedlog da potpišu
asignaciju s IKB bankom radi realizacije kredita DVD-a za kupnju vozila. Prijedlog je
bio da se dio sredstava koje Općina Žminj uplaćuje za vatrogastvo namijeni za
otplatu kredita.
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.
Daje se na glasovanje.
0/9 ZA
9/9 SUZDRŽANI
0/9 PROTIV
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj i
Područnoj vatrogasnoj zajednici Rovinj za izdavanje jamstva poslovnoj banci nije
usvojen.
Prelazi se na točku 6.
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6.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o promjeni granica
naselja Vadediji, Tomišići, Mužini
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Radi se o dopuni ranije usvojene odluke gdje se utvrđuje da popis naselja po
mjesnim odborima nije mijenjan, a za potrebe provođenja popisa stanovništva 2021.
godine.
Isto nema nikakve veze s granicama građevinskog područja niti se ovime mijenja
prostorni plan.
Daje se na glasovanje.
9/9 ZA
Prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen.
Prelazi se na točku 7.

7.

Razno

Predsjednik vijeća predlaže da se u skladu s aktualnom situacijom i ranije usvojenom
odlukom o mjerama pomoći, a obzirom da se u vrijeme epidemije koronavirusa
sjednice općinskog vijeća održavaju elektroničkim putem, vijećnici odreknu
vijećničkih naknada za sjednice od 31.03., 16.04. i danas.
Isto je odluka svakog pojedinca i ne može se donijeti odluka koja bi nekog
obvezivala. Vijećnici koji se slažu s odricanjem potpisati će izjave.
Načelnik pojašnjava da su sukladno odluci vijeća određene visina naknada za
vijećnike po svakoj pojedinoj sjednici i mjesečne naknade predsjednika vijeća i
zamjenika predsjednika, i da bi donošenje odluke na vijeću koja bi svih obvezivala
značilo izmjenu te odluke. Svi koji su suglasni s prijedlogom predsjednika vijeća neka
dođu potpisati izjave da se odriču naknade u korist općine. Ta sredstva mogu se
transferirati za participaciju u izgradnji dječjeg igrališta, za pomoć općinskom Stožeru
civilne zaštite, DVD-u ili pak obnovu lopice Sv.Križa na groblju.
Glasovanjem –
9/9 ZA
Utvrđuje se da su svi suglasni s time da se pripreme izjave o odricanju od naknada.
Dražen Galant ima pitanje u vezi zamjenika načelnika. Prije da je gotovo uvijek bio
prisutan na sjednicama općinskog vijeća, otkad su elektronske nije prisutan. Zna se
da je zaposlen kao profesionalac već dva mjeseca odnosno od 01.03., pa ga zanima
izvještaj o njegovu radu, na isti način kako i načelnik daje izvještaj. Ukoliko zamjenik
načelnika radije želi dati izvještaj pismeno, može i tako.
Sanjin Stanić slaže se s pitanjem i prijedlogom da se zatraži izvještaj o radu
zamjenika načelnika.
Dražen Galant traži da zamjenik načelnika obzirom na profesionalni status na svakoj
sjednici vijeća da detaljno izvješće o svom radu – gdje je bio, što je radio itd.
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Načelnik govori da temeljem zakona vijeće ne može tražiti izvješće o radu zamjenika
načelnika obzirom da zamjenik načelnika kao takav nema nikakva prava ni obveze ni
odgovornosti niti su mu delegirani bilo koji poslovi. Iz iskustva zna da gdje postoje
profesionalni zamjenici ne daju posebno izvješće o radu već je izvješće o njihovu
radu sastavni dio izvješća načelnika. Isto tako, u većini jedinica ne daje se izvješće o
radu načelnika nakon svake sjednice nego se daje godišnje izvješće. Međutim,
ukoliko je to vijećničko pitanje, on će isto proslijediti zamjeniku. On da je zamjeniku
delegirao posao da se popiše kompletna komunalna infrastruktura na području
općine Žminj, u dva mjeseca da ni on nije dobio izvješće, ali da zakonski nažalost niti
nema alata čime bi se zamjenika na to moglo prisiliti.
Tomislav Zohil pita da li zamjenik uopće dolazi na posao u općinu. Načelnik
odgovara da prvih nešto više od mjesec dana nije došao, a počeo je dolaziti od
objave članka u Glasu Istre, početkom travnja. Svako jutro dođe u 8.00 sati, i nakon
kratkog vremena, oko 8.15 kaže da ide na teren i izađe. Pokazuje vijećnicima
korespondenciju elektroničke pošte – gdje je zamjenik 04.04. pitao je li mu ured
spreman jer da ga načelnik nije zvao na posao, te njegov odgovor od istog dana u
kojem stoji da je ured spreman od 01.03., što uostalom može potvrditi cijeli odjel, te
gdje mu je navedeno radno vrijeme i ostalo. Dužnosnici, neovisno o načinu
obnašanja dužnosti nemaju propisano radno vrijeme te je to koliko će vremena
provesti na poslu prepušteno svakome ponaosob.
Pročelnik govori da mi imamo popisanu infrastrukturu.
Dražen Galant predstavlja vijeću rad DVD-a Žminj za vrijeme aktualne pandemije.
Sudjelovali su na razne načine, od kontrole okupljanja, provjere propusnica, dostave
hrane, pomoći Crvenom križu.. – ukupno 400 sati. Predlaže da se iznađe način da se
tim volonterima zajednica oduži odnosno da se taj rad nagradi.
Načelnik odgovara da je na tu temu već održan sastanak, da je njegov prijedlog bio
da se te ljude na neki način nagradi, ali da su oni svi to odbili. Materijalne nagrade se
ne mogu dati, ali se npr. može dodijeliti dodatne bodove kod upisa djeteta u vrtić ili sl.
Dražen Galant ponavlja da novčana nagrada ne dolazi u obzir.
Tomislav Galant slaže se da se te ljude treba nagraditi. Nije za to da nagrada bude
novčana, pa niti za prednost kod upisa u vrtić. Smatra da treba naći neki drugi način.
Humanitarni rad je poziv, nije to samo DVD, tako da smatra da se ljude ne smije tako
izdvajati. Mišljenja je da i s nagradama treba biti pažljiv.
Sanjin Stanić predlaže da svi o tome razmisle pa da se raspravi na slijedećoj sjednici
vijeća.
Walter Folo smatra da ljudima treba dati neki poticaj da i dalje budu aktivni.
Predsjednik vijeća se svima zahvaljuje i zatvara sjednicu u 20,15 sati.

KLASA: 021-05/20-01/04
URBROJ: 2171-04-01-20-3
Žminj, 29.04.2020.g.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sanjin Stanić
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