ZAPISNIK
s tridesettreće – 33 / 06 / 2020. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 29. svibnja 2020. godine
u Čakavskoj kući
Početak u 19,30 sati.
Predsjednik vijeća Sanjin Stanić, otvorio je 33 / 6 / 2020 sjednicu Općinskog vijeća
Općine Žminj i pozdravio sve prisutne – vijećnike, općinskog načelnika, djelatnike
Jedinstvenog upravnog odjela i posebno gosta, gospodina Evilijana Gašpića,
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Rovinj.
Prisutni vijećnici:

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

Odsutni - ispričani:

Nela Pucić, Antonela Grizila, Marko Križman, Jordan
Krajcar

Ostali nazočni:

Željko Plavčić, općinski načelnik; Kristijan Benčić,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Evilijano
Gašpić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe
Rovinj; Tina Belac, praktikantica u Jedinstvenom
upravnom odjelu; Neda Kontić Orbanić, zapisničar

Na sjednici je nazočno 9 od 13 vijećnika - postoji potrebna većina za donošenje
pravovaljanih odluka.
Predsjednik vijeća moli načelnika za izvještaj o radu od 18. svibnja 2020. do danas.
Načelnik pozdravlja sve prisutne, posebno g. Evilijana Gašpića koji se vijeću
pridružio vezano uz dopis o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj koji su svi
vijećnici dobili i prijedlog za donošenje odluke o davanju suglasnosti za nabavku
vatrogasnih vozila.
Daje uvodni izvještaj.
Uspješno je realiziran revolving kredit sukladno odluci donijetoj na prethodnoj sjednici
vijeća. Dovršava se dokumentacija za predujam za vrtić, u suradnji s HEP-om riješen
je i problem dalekovoda iznad zgrade vrtića čime su ispunjeni preduvjeti za nastavak
izgradnje vrtića.
Projekt reciklažnog dvorišta napreduje prema planu. Iz cesta je povučeno još 350 m3
frezanog asfalta koji će se rasporediti po nerazvrstanim cestama.
Projekt gradnje Plodina kreće u realizaciju, biti će novog zapošljavanja 40 - 50 osoba
pa poziva sve zainteresirane da se jave.
Izdana je lokacijska dozvola za pročistač.

1

Krenuli smo s uređenjem zelene površine ispred općine i kružnog toka ispred
veterinarske stanice.
Djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela odvijaju se redovno.
Vezano uz izbor i imenovanje direktora TZ Žminj dobili smo pozitivno mišljenje
Ministarstva turizma vezano uz izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda, te je s
19.05.2020. Lenka Šajina postala direktorica TZ Žminj. Ovom prilikom ponovno
čestita na izboru i naglašava da je sve odrađeno prema pravilima struke a ne da se
radilo o „uhljebljivanju“ i ostalim paušalnim optužbama za što smo bili prozivani.
Očekuje daljnju dobru suradnju.
Otvara se vrijeme za vijećnička pitanja.
Pitanja nema.
Daje se riječ gostu, gospodinu Evilijanu Gašpiću, zapovjedniku Javne vatrogasne
postrojbe Rovinj.
Gospodin Gašpić pozdravlja sve prisutne. Zahvaljuje svima na dobroj suradnji za
vrijeme korona krize.
Želi razjasniti sve nejasnoće oko kupnje vozila za vatrogasnu postaju. Očito je došlo
do nesporazuma. Zaista da bi mu bilo žao da sve općine i gradovi donesu odluke o
davanju suglasnosti za nabavku vozila, a samo Žminj ne, i to za svoja vozila.
Želi pojasniti i nejasnoće vezane uz uplate. Konstantno da se povlači da Žminj
uplaćuje više nego što dobiva, ali da iz dostavljenih podataka vijećnici mogu vidjeti
da to nije tako.
Područna vatrogasna zajednica Rovinj je udruga dobrovoljnih vatrogasnih društava
Žminj, Bale, Kanfanar i Rovinjsko selo, ona ima svoja tijela gdje svaki DVD ima
svojeg predstavnika. Ima upravni odbor gdje se glasa o svemu, pa tako i o raspodjeli
sredstava. PVZ nije isto što i JVP i ne funkcionira isto. Općina Žminj ima veći udio u
JVP-u i PVZ-u nego općine Bale i Kanfanar zajedno. Intencija PVZ-a je da se sva
područja ravnomjerno razvijaju te je izglasano da od sredstava koja se uplaćuju 50%
ostaje PVZ-u a ostalih 50% se ravnomjerno dijeli na DVD-e.
Godinama svi DVD-i dobivaju isti iznos sredstava. Jedino je DVD Žminj tradicionalni
DVD, svi ostali su se osnovali 2001. i nadalje. Cilj PVZ-a i JVP-a je da DVD Žminj
bude najjači jer je najudaljeniji – Rovinjsko selo je na 7 minuta od Rovinjske
vatrogasne postaje, Kanfanar na 15-20 minuta, a udaljenija sela Ceranštine su cca
45 minuta.
Što se tiče rasporeda vozila, uvijek se pita kome što treba. Najviše vozila dobio je do
sada upravo Žminj, a najmanje Kanfanar.
Za sva obrazloženja moli vijećnike da postave pitanja, što ih konkretno zanima da im
pojasni.
Naglašava da je do sada međusobna suradnja uvijek bila dobra, uplate ni JVP-u ni
PVZ-u ne kasne.
Govori da je bilo dosta prigovora glede toga da se ne zapošljavaju ljudi s područja
Općine Žminj. Danas je troje ljudi s ovog područja zaposlenih u JVP-u, ne zato što ih
ne može biti više nego zato što se ne javljaju. I onda kada su zaposleni ljudi s
područja Općine Žminj razlog njihova zaposlenja nije bio taj što su iz ovog područja
nego to što su na tom natječaju bili najbolji. Nikad nitko nije pokušao lobirati za
nekoga, niti bi to imalo smisla. JVP angažira vanjsku firmu radi testiranja kandidata.
Ukoliko netko ne prođe testiranje, a mnogo je neuspješnih, ne može se zaposliti. I
plaće vatrogasaca su niske pa to mladima nije privlačno.
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Pojašnjava da po novom Zakonu o vatrogastvu u upravnom vijeću JVP-a više neće
svoje predstavnike imati svi osnivači. Smatra da će to samo stvoriti probleme u radu
jer će se odvojeno morati sve prezentirati svakoj općini. Što se tiče PVZ-a, sve ostaje
isto.
Glede nabavke vozila, žao mu je da nije prošao plan da svaki DVD dobije vozilo.
Nabavljaju se mala auto-platforma, malo navalno vozilo za starogradske jezgre jer
ovo postojeće ima 25 godina, novo šumsko vozilo i teško tehničko vozilo jer je ovo
koje sada imaju iz 2002. godine.
Postojeća vozila su stara i amortizirana. Ta vozila niti nisu u nekom stanju da se bilo
kome daju, eventualno jedno manje navalno vozilo.
Tomislav Galant pita na koji se način rashoduju amortizirana vozila. Evilijano Gašpić
odgovara da su do sada sva amortizirana vozila donirana DVD-ima. Međutim, vozila
su u takvom stanju da ih nitko ne želi uzeti. Održavanje vozila je jako skupo.
Informira vijećnike i da je u završnoj fazi idejni projekt novog vatrogasnog doma, za
što da je predviđeni trošak 50.000.000,00 kn te će se u realizaciju ići ukoliko se
uspije ostvariti sufinanciranje iz europskih fondova.
Dražen Galant pita hoće li PVZ potpisati ugovor o asignaciji za DVD Žminj za kupnju
kamiona.
G. Gašpić odgovara da će se o tome glasati na upravnom odboru PVZ-a. Do sada da
nije donijeta niti jedna takva odluka i asignacija nije potpisana ni Balama ni
Kanfanaru ni Rovinjskom selu. On osobno da je protiv toga jer da treba biti jednak
prema svima, a ako se jednom DVD-u potpiše asignacija tražiti će i ostali, i njima se
tada više ne bi moglo odobriti jer za to više ne bi bilo uvjeta obzirom da asignacija
prema mišljenju pravnika utječe na kreditnu sposobnost, a smatra da treba biti jednak
prema svima. On da na PVZ i DVD-e gleda kao na jednu obitelj. Ipak, upravni odbor
to može izglasati.
Sanjin Stanić govori da je DVD-u Žminj stvarno potrebno novo vozilo i smatra da je to
da li će se asignacija potpisati ili ne samo stvar dobre volje i potpuno politička odluka
kao i da bi smisao PVZ-a trebao biti da pomaže DVD-ima a ne da ih koči, da će na
ovaj način doći do situacije da će nešto izgorjeti samo zato što oprema nije
adekvatna.
Gašpić odgovara da svim DVD-ima trebaju vozila, da ih svi žele kupiti te da PVZ nije
do sada nikome dao garanciju. Za kupnje vozila za DVD Bale i Kanfanar da su
garantirale njihove općine te da su DVD-i sami digli kredit. Nikome PVZ nije jamčio
za kredite. Kanfanar da je i dom gradio iz kredita.
Načelnik govori da Općina Žminj ne može garantirati za kredit DVD-a jer za to ne
može dobiti suglasnost Ministarstva financija iz razloga što Općina nije osnivač DVDa. Niti ne može biti kad je DVD Žminj postojao 15-ak godina prije same Općine.
G. Gašpić ponavlja da je suglasan s time da PVZ da bilo kakvu suglasnost kojom
neće opterećivati bilancu, ali ovo što opterećuje ne iz razloga što isto ne može dati
svima. Ukoliko se o davanju asignacije donese odluka na upravnom odboru, onda će
se ona i potpisati. U protivnom neće.
Dodaje da će dostaviti kompletnu analizu financiranja PVZ-a. Općina Žminj uplaćuje
više od Kanfanara i Bala zajedno jer ima veći udio u vlasništvu JVP-a, a nitko osim
Rovinja ne uplaćuje ni kune više od zakonske obveze. Budući da svi DVD-i dobivaju
isti iznos sredstava, Bale i Kanfanar dobivaju u odnosu na svoje uplate više od
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Žminja, ali Grad Rovinj je taj koji pokriva sve gubitke. DVD-i su samostalni i imaju
samostalna tijela, PVZ se osim operativno ne miješa u njihov rad. On da bi najradije
da svi mogu dobiti nove kamione. Ponavlja, nitko osim Rovinja ne uplaćuje više od
obveznog iznosa sukladno udjelu u vlasništvu. I svi neovisno o postotku uplate
dobivaju 100 % usluge kada je potrebno.

Nastavlja se sjednica prelaskom na dnevni red.
Predsjednik vijeća čita dnevni red kao u pozivu od 25.5.2020.:
Verifikacija zapisnika s tridesetdruge (32/05/2020) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 18. svibnja 2020. godine
2.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Žminj za 2019. godinu
3.
Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito financiranje iz
proračuna Općine Žminj članu Općinskog vijeća Općine Žminj za 2020. godinu
4.
Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito financiranje iz
proračuna Općine Žminj članu Općinskog vijeća Općine Žminj za 2020. godinu
5.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Žminj
6.
Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Žminj
7.
Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Industrijske zone Žminj
8.
Razno
1.

Dana 26.5.2020. stigla je slijedeća dopuna dnevnog reda:
1. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda.
9 / 9 ZA
Danas je stigao još jedan prijedlog za dopunu dnevnog reda:
Utvrđuje da je pristigao i prijedlog za dopunu dnevnog reda i to slijedećom točkom:
1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj i
Područnoj vatrogasnoj zajednici Rovinj za izdavanje jamstva poslovnoj banci
Obzirom se radi o točki o kojoj se glasalo prije mjesec dana, o istoj se ne može
raspravljati ukoliko to vijećnici ne odluče.
Nastavno na dano pojašnjenje, predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog
dopune dnevnog reda.
6 / 9 ZA
3 / 9 PROTIV – Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant, Dražen Galant
Utvrđuje se slijedeći prijedlog dnevnog reda:
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1.
Verifikacija zapisnika s tridesetdruge (32/05/2020) sjednice Općinskog vijeća
Općine Žminj održane 18. svibnja 2020. godine
2.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Žminj za 2019. godinu
3.
Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito financiranje iz
proračuna Općine Žminj članu Općinskog vijeća Općine Žminj za 2020. godinu
4.
Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito financiranje iz
proračuna Općine Žminj članu Općinskog vijeća Općine Žminj za 2020. godinu
5.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Žminj
6.
Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Žminj
7.
Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Industrijske zone Žminj
8.
Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
9.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
10.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj i
Područnoj vatrogasnoj zajednici Rovinj za izdavanje jamstva poslovnoj banci
11.
Razno
Dnevni red daje se na prihvaćanje.
8 / 9 ZA
1 / 9 SUZDRŽAN – Dražen Galant
0 / 9 PROTIV
Dnevni red je prihvaćen.
Prelazi se na točku 1. dnevnog reda.

1.

Verifikacija zapisnika s tridesetdruge (32/05/2020) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 18. svibnja 2020. godine

Primjedbi nema.
Daje se na glasovanje.
9/ 9 ZA
Zapisnik s 32/05/2020 sjednice je jednoglasno verificiran.
Prelazi se na točku 2.

2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Žminj za 2019. godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Referentna stranica govori dovoljno, ostvarenje je dobro, vidljiv je napredak u odnosu
na 2018. godinu, u plusu smo, likvidni...
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Prelazi se na raspravu. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
9 / 9 ZA
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Žminj za 2019. godinu jednoglasno je
usvojen.
Prelazi se na točku 3.

3.

Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito financiranje iz
proračuna Općine Žminj članu Općinskog vijeća Općine Žminj za 2020.
godinu

Predsjednik vijeća daje uvodno obrazloženje.
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dostavilo je Općini Žminj Prijedlog
za donošenje odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz
proračuna Općine Žminj vijećniku Sanjinu Debeljuhu. Državno izborno povjerenstvo
provelo je nadzor te je utvrdilo da je Sanjin Debeljuh povrijedio zakon o financiranju
jer da nije u propisanom roku dostavio godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu.
Rok za dostavu bio je 1. ožujka 2019. - petak, a on je godišnji financijski izvještaj za
2018. dostavio 4. ožujka 2019. godine - ponedjeljak.
Donošenje ove odluke prema Zakonu o financiranju… u nadležnosti je općinskog
vijeća jer je ono to koje donosi i odluku o financiranju rada političkih stranaka i
nezavisnih članova vijeća.
Prema odredbi članka 41. stavak 3. Zakona o financiranju, obustava isplate traje do
dostave godišnjeg financijskog izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos
isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave. Obzirom
na to da je financijski izvještaj dostavljen sa zakašnjenjem od tri dana, to je i iznos
sredstava koja se imaju obustaviti od isplate određen razmjerno (2000/366x3=16,39
kn).
Predsjednik vijeća ukazuje na nerazmjer administracije i vremena koje je dovelo do
ove odluke u odnosu na iznos koji se ima uskratiti – 16,39 kn.
Prelazi se na raspravu.
Sanjin Debeljuh naglašava da se slaže s prijedlogom odluke iako je izvještaj bio
objavljen pravovremeno, 8 dana prije roka na web stranici, ali to nije mjerodavno jer
se gleda samo datum dostave DIP-u.
Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
9 / 9 ZA
Odluka je jednoglasno usvojena.
Prelazi se na točku 4.
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4.

Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito financiranje iz
proračuna Općine Žminj članu Općinskog vijeća Općine Žminj za 2020.
godinu

Radi se o prijedlogu istovrsnom onome raspravljenom u prethodnoj točki, samo za
vijećnika Tomislava Galanta. Kašnjenje s predajom izvještaja DIP-u bilo je identično.
Prijavljenih za raspravu nema.
Daje se na glasovanje.
9 / 9 ZA
Odluka je jednoglasno usvojena.
Prelazi se na točku 5.

5.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Danas su predložene tri odluke vezano uz prostorno planiranje, prva odluka odnosi
se na elektranu u Rudanskom polju, druga na širenje industrijske zone i treća na
generalnu izmjenu Prostornog plana uređenja općine.
Walter Folo pita u kojem se roku može očekivati da bi postupci izmjena plana bili
dovršeni, 6 mjeseci ili dulje?
Pročelnik odgovara da u postupku sudjeluje velik broj javnopravnih tijela i da ne
možemo utjecati na rok i predvidjeti točno trajanje. U svakom slučaju, dulje od 6
mjeseci – realnije je godina dana.
Načelnik pojašnjava način provođenja postupka i javnih rasprava, naglašava kako
smatra da ne treba forsirati donošenje plana u kratkom roku, važnije je da se sve
kvalitetno odradi.
Tomislav Zohil pita postoji li stvarna potreba za izmjene prostornog plana, jer da on
ne vidi da je tolika izgrađenost niti toliko nove gradnje da bi bilo potrebno širiti
građevinsko područje. Neki ljudi da imaju urbanizirane velike površine a nemaju
planova graditi.
Jako je puno zahtjeva za izmjenom prostornog plana, puno je nove gradnje, vijećnici
su slobodni izvršiti uvid.
Načelnik predlaže da detalje oko ove odluke izloži pročelnik.
Pročelnik pojašnjava da je odluka koja se sada mijenja donesena vezano uz dvije
intervencije u prostorni plan na zahtjev investitora koji bi samo financirali izmjene –
radi gradnje doma za starije u naselju Petrići i radi gradnje solarne elektrane.
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Obzirom na odustanak investitora za starački dom taj dio se briše iz odluke i
nastavlja se postupak vezano uz planiranu elektranu.
Prvenstveno će izrađivač plana utvrditi može li se ili ne može ići u toliko proširenje
građevinskog područja. Ukoliko je moguće nastavlja se izradom plana, ukoliko ne,
postupak tu staje. Iako općina nije ta koja financira izradu plana, ona mora voditi i
koordinirati postupak kao jedini ovlašteni donositelj.
Prelazi se na raspravu.
Tomislav Zohil pita zašto se briše dio članka 5. odluke koji obvezuje investitora na
izgradnju infrastrukture, hoće li to značiti obvezu općine da istu izgradi?
Pročelnik odgovara da se radi o grešci, predlaže da se prijedlog odluke izmijeni.
Načelnik predlaže amandman – članak 2. umjesto da glasi: U članku 5. Odluke o izradi II.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine tekst „U selu Petrići je izgrađena vodoopskrbna,
elektroopskrbna i telekomunikacijska infrastruktura, dok u području planiranom za građenje
proizvodnog pogona za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, nema nikakve izgrađene
komunalne infrastrukture te je to u potpunosti obveza investitora“ – briše se.
glasiti će: U članku 5. Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine tekst
„selu Petrići je izgrađena vodoopskrbna, elektroopskrbna i telekomunikacijska infrastruktura, dok u“
– briše se.

Daje se na glasovanje prijedlog da se amandman uvrsti u odluku.
9 / 9 ZA
Daje se na glasovanje odluka s tekstom izmijenjenim usvojenim amandmanom.
9 / 9 ZA
Odluka je jednoglasno usvojena.
Prelazi se na točku 6.

6.

Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Radi se o sveobuhvatnim izmjenama Prostornog plana uređenja.
Prelazi se na raspravu. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
9 / 9 ZA
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žminj je
jednoglasno usvojena.
Prelazi se na točku 7.
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7.

Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Industrijske zone Općine Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Prelazi se na raspravu.
Walter Folo ima pitanje – koja je to zona prema Orbanićima, je li to dio industrijske
zone Žminj ili nešto drugo? To je posebna industrijska zona – Japlenica.
Neven Žgomba pita znamo li koliko će biti širenje? Ne, znati ćemo tek po izradi
analize izgrađenosti od strane izrađivača.
Daljnjih pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
9 / 9 ZA
Odluka je jednoglasno usvojena.
Prelazi se na točku 8.

8.

Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Nastavno na nalaze Državne revizije, odnosno naputak da si pojednostavimo naš
unutarnji akt odnosno pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, sukladno
važećem zakonu izrađen je prijedlog pravilnika koji se daje na usvajanje.
Walter Folo pita može li se prema ovom Pravilniku neograničeno puno puta u godini
provoditi postupke. Pročelnik odgovara da se može provoditi onoliko koliko je
planirano u planu nabave i koliko je predviđeno u proračunu. U svakom slučaju,
ukoliko se radi o nabavi istovrsnih stvari, provodi se javna nabava za sve zajedno,
zabranjeno je provoditi uzastopne jednostavne nabave.
Prelazi se na raspravu. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
9 / 9 ZA
Odluka je jednoglasno usvojena.
Prelazi se na točku 9.

9.

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2019. godini

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
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Radi se o odluci koju se prilaže uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.
Prelazi se na raspravu. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
9 / 9 ZA
Odluka je jednoglasno usvojena.
Prelazi se na točku 10.

10.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi
Rovinj i Područnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj za izdavanje jamstva
poslovnoj banci

Radi se o točki o kojoj je uvodno govorio gospodin Evilijano Gašpić.
Dražen Galant govori da, suprotno od navoda g. Gašpića, DVD Žminj nije dobio
ništa. Jedino da je PVZ donirala opremu kada si je sam DVD prije 8 godina kupio
džip. Da je stvarno 2008. godine dobiveno vozilo, Toyota, međutim to da je bilo zaista
staro i oronulo, da se radilo o vozilu starom 25-30 godina.
U odnosu na susjedne DVD, DVD Bale da je osnovan 2001. godine, a Kanfanar
2003. Rovinjsko selo postojalo je od 1983./1984. ali je reaktivirano 2003.
Tomislav Zohil govori da će on zatražiti od PVZ-a popis donacija u novcu i naravi
prema svim DVD-ima. Načelnik odgovara da nije potrebno da sam traži te podatke,
da će iste zatražiti općina na temelju njegova vijećničkog pitanja.
Mi imamo 6,83 %, mogu dignuti krediti i bez naše suglasnosti.
Dražen Galant ponavlja kako doista ne vidi razlog da PVZ ne potpiše asignaciju za
kredit DVD-u.
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema. Daje se na glasovanje.
8 / 9 ZA
1 / 9 SUZDRŽAN – Sanjin Debeljuh
Odluka je usvojena.
Prelazi se na točku 11.

11.

Razno

Tomislav Galant pita koliko vremena nam je potrebno za sve pokositi, sve ceste s
popisa? Načelnik odgovara da je za jedan otkos potrebno cca 25 dana, a ukoliko se
ide s dva otkosa onda otprilike mjesec i pol, što ovisi i o vremenu i o eventualnim
kvarovima.
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Tomislav Galant predlaže da se kod ŽUC-a pokrene postupak radi saniranja
oštećenja na cesti kod „Salidaru“.
Dražen Galant ukazuje na problem oštećenja starih zidina, postoji opasnost od pada
dijela zida na cestu.
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.
Predsjednik vijeća se svima zahvaljuje i zatvara sjednicu u 21,30 sati.
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Žminj, 29.05.2020.g.

ZAPISNIČAR
Neda Kontić Orbanić, v.r.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.

11

