ZAPISNIK
s tridesetsedme – 37 / 10 / 2020. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 22. rujna 2020. godine
u Čakavskoj kući
Početak u 19,30 sati.
Prisutni vijećnici:

Sanjin Stanić, Tomislav Galant, Sanjin Debeljuh,
Eduard Erman, Walter Folo, Tomislav Zohil, Nela
Pucić

Odsutni - ispričani:

Marko Križman, Jordan Krajcar, Neven Žgomba,
Antonela Grizila, Tomislav Jedrejčić, Dražen Galant

Ostali prisutni:

Željko Plavčić, općinski načelnik; Kristijan Benčić,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela; Neda Kontić
Orbanić, zapisničar

Predsjednik vijeća Sanjin Stanić, otvorio je 37 / 10 / 2020 sjednicu Općinskog vijeća
Općine Žminj i pozdravio sve prisutne – vijećnike, općinskog načelnika, djelatnike
Jedinstvenog upravnog odjela.
Konstatira da je na sjednici nazočno 7 od 13 vijećnika - postoji potrebna većina za
donošenje pravovaljanih odluka.
Predsjednik vijeća daje riječ načelniku.
Načelnik pozdravlja sve prisutne.
Najprije izražava sućut obitelji bivšeg predsjednika Općinskog vijeća Općine Žminj,
pokojnog gospodina Josipa Pamića, koji nas je napustio prije 15 dana.
Glede izvještaja, sve aktivnosti općine teku prema planu.
Prošli tjedan obavljen je tehnički pregled reciklažnog dvorišta, nije bilo nikakvih
primjedbi te je za isto dobivena uporabna dozvola. Još predstoji obuka djelatnika.
Slijedi nam plaćanje okončane situacije. Što se tiče samog objekta, isti udovoljava
svim uvjetima iz projekta. Plan je da se reciklažno dvorište svečano otvori u sklopu
obilježavanja dana općine, 29.09., kada bi se obišlo i DVD odnosno novo vozilo.
Autobusne stanice bi trebale biti isporučene sljedeći tjedan.
Sanirane su ceste prema Dolenjin Orbanićima i Pucićima, kao i Palada.
Dobivene su lokacijske dozvole za dva kružna toka, s time da je za kružni tok kod
Kalvarije već predan i zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Uskoro će biti i za
Vrh boške.
Jučer je obilježena Matejeva u Ceru, i to svetom misom i prigodnim druženjem, sve
vrijeme uz poštivanje epidemioloških mjera.
Škola nesmetano funkcionira, djeca su se snašla u novim uvjetima. Svako dijete
dobilo je četiri maskice, po dvije su donirale općina i škola.
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Vrtić funkcionira normalno. Nastavlja se gradnja novog vrtića, trenutno je fazi
obrtničkih radova, konkretno izrade instalacija vode, grijanja i hlađenja.
Danas su nam stigla dva drugostupanjska rješenja vezano uz predmete plaćanja
komunalnog doprinosa na ozakonjene nezakonito izgrađene zgrade. U oba slučaja
su žalbe obveznika odbijene.
Otvara se vrijeme za vijećnička pitanja.
Pitanja nema.

Nastavlja se sjednica prelaskom na dnevni red.
Predsjednik vijeća govori da je stigao prijedlog za dopunu dnevnog reda, i to s
točkom „Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina u vlasništvu
Općine Žminj i nekretnine u suvlasništvu Općine Žminj i privatnih osoba“.
Vijećnici se pozivaju na izjašnjavanje o tome jesu li suglasni s time da se predmetna
točka uvrsti u dnevni red.
Glasovanje:
7 / 7 ZA
Prijedlog se uvrštava u dnevni red kao točka 10.
Drugih prijedloga za dopunu dnevnog reda nema.
Predsjednik vijeća čita dnevni red kao u pozivu od 17.09.2020. zajedno s danas
predloženom i uvrštenom dopunom:
1. Verifikacija zapisnika s tridesetpete (35/08/2020) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 10. srpnja 2020. godine
2. Verifikacija zapisnika s tridesetšeste (36/09/2020) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 29. srpnja 2020. godine
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Žminj za 2020. godinu
(Nagrada za životno djelo gospodinu Romanu Bošcu)
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Žminj za 2020. godinu
(Plaketa Općine Žminj gospodinu Matiji Zecu)
5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Žminj za 2020. godinu
(Plakete Općine Žminj ugostiteljskim objektima Agroturizam Familija Ferlin,
Agroturizam Paladnjaki, Konoba Krculi, Konoba Puli Jurića, Konoba Puli
Pineta, Konoba Žminjka i Restoran Pod ladonjon)
6. Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove Dječji vrtić
„Žminj“
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u
općoj uporabi – k.č. 13731/2 k.o. Žminj
8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Žminj za 2020. godinu
9. Izvještaj o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina u
vlasništvu Općine Žminj i nekretnine u suvlasništvu Općine Žminj i privatnih
osoba
11. Razno
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Predloženi dnevni red daje se na prihvaćanje.
7 / 7 ZA
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Prelazi se na raspravu po točkama dnevnog reda.

1.

Verifikacija zapisnika s tridesetpete (35/08/2020) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 10. srpnja 2020. godine

Primjedbi nema.
Daje se na glasovanje.
7 / 7 ZA
Zapisnik s 35/08/2020 sjednice je jednoglasno verificiran.
Prelazi se na točku 2.

2.

Verifikacija zapisnika s tridesetšeste (36/09/2020) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 29. srpnja 2020. godine

Primjedbi nema.
Daje se na glasovanje.
7 / 7 ZA
Zapisnik s 36/09/2020 sjednice je jednoglasno verificiran.
Prelazi se na točku 3.

3.

Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Žminj za 2020. godinu
(Nagrada za životno djelo gospodinu Romanu Bošcu)

Načelnik moli da uvodno obrazloženje ove točke da vijećnik Eduard Erman obzirom
da je on ujedno član Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja.
Eduard Erman ukratko obavještava vijeće o pristiglim prijedlozima.
Na raspisani Javni poziv pristigla su tri prijedloga – 1. prijedlog je pristigao od strane
Grupe građana Žminjštine, za dodjelu Nagrade za životno djelo - gospodinu Romanu
Bošcu. 2. prijedlog je pristigao od gospođe Karmen Zec iz Žminja, Matkići 24, za
dodjelu priznanja Općine Žminj - Matiji Zecu, vozaču motocikla za postignute osobite
uspjehe u motosportu. Matija na svim natjecanjima osvaja nagrade, prvak je u
zemljanim disciplinama i vice prvak Hrvatske u extreme enduru. I 3. prijedlog, od
Turističke zajednice Općine Žminj za dodjelu plakete Općine Žminj žminjskim
ugostiteljskim objektima, i to Agroturizam Familija Ferlin, Agroturizam Paladnjaki,
Konoba Krculi, Konoba Puli Jurića, Konoba Puli Pineta, Konoba Žminjka i Restoran
Pod ladonjon, i to za promociju autentične gastronomije kojom se predstavlja Žminj i
Žminjštinu.
Povjerenstvo je sve pristigle prijedloge prihvatilo i podržalo.
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Prelazi se na raspravu. Pitanja nema.
Prijedlog Odluke daje se na glasovanje.
7 / 7 ZA
Odluka je jednoglasno usvojena.
Prelazi se na točku 4.

4.

Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Žminj za 2020. godinu
(Plaketa Općine Žminj gospodinu Matiji Zecu)

Nela Pucić govori da je Matija Zec dosta poznat u svome sportu, ali da se u Žminju o
njegovim uspjesima malo zna, s čime se slaže i Eduard Erman.
Daje se na glasovanje.
7 / 7 ZA
Odluka je jednoglasno usvojena.
Prelazi se na točku 5.

5.

Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Žminj za 2020. godinu
(Plakete Općine Žminj ugostiteljskim objektima Agroturizam Familija
Ferlin, Agroturizam Paladnjaki, Konoba Krculi, Konoba Puli Jurića,
Konoba Puli Pineta, Konoba Žminjka i Restoran Pod ladonjon)

Prijavljenih za raspravu nema. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
7 / 7 ZA
Odluka je jednoglasno usvojena.
Prelazi se na točku 6.

6.

Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove Dječji
vrtić „Žminj“

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Kao što vijećnici znaju, donijeta je Odluka o osnivanju dječjeg vrtića „Žminj“, novog
dječjeg vrtića. Sljedeći korak je imenovanju privremenog ravnatelja.
Za privremenu ravnatelju imenuje se Sandra Orlić Boljunčić, koja je zaposlena kao
odgajateljica u Dječjem vrtiću „Rapčići“ – ona je, kao jedna mlađa odgajateljica koja
sudjeluje u apsolutno svim aktivnostima, a bila je i članica upravnog vijeća DV
„Rapčići“, zaslužila povjerenje za ovu funkciju. Ona je tu funkciju prihvatila, za što joj
se ovim putem načelnik zahvaljuje.
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Privremeni ravnatelj obnašati će funkciju do izbora ravnatelja putem javnog natječaja.
Prelazi se na raspravu. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
7 / 7 ZA
Odluka o imenovanju privremene ravnateljice DV „Žminj“ jednoglasno je usvojena.
Prelazi se na točku 7.

7.

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra
u općoj uporabi – k.č. 13731/2 k.o. Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Radi se o odluci kojom se status NC ukida za nekretninu u zoni, k.č. 13731/2 k.o.
Žminj, koja se ne koristi u svrhu ceste, odnosno trajno je izgubila tu funkciju.
Prelazi se na raspravu. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
7 / 7 ZA
Odluka je jednoglasno usvojena.
Prelazi se na točku 8.

8.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Žminj za 2020.
godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Prelazi se na raspravu.
Sanjin Debeljuh pita za poziciju 312 – ostali rashodi za zaposlene. Lani da je tu bilo
utrošeno 9.914,23 kn, ove godine je već ostvareno 16.169,13 kn, jesu li isplaćene
neke nagrade?
Načelnik odgovara da jesu, da je tu prikazan sveukupan bruto iznos utrošen na
nagrade zaposlenicima, a iste da su utrošene na nagrade djelatnicima Vlastitog
pogona i pročelnika.
Zanima ga i pozicija 381 – tekuće donacije. Lani da je ostvarenje na toj poziciji bilo
491.000,00 kn, a ove godine je planirano 1.180.000,00 kn. Što je razlog povećanju
plana 68%? U prvih šest mjeseci ove godine utrošeno je 334.137,05 kn. Kome su
išle te donacije?
Načelnik odgovara da je plan veći jer je tako izglasano u proračunu, a radi se o
donacijama za pomoć u uređenju ambulante u Žminju, kupnji vozila hitne pomoći,
vozila za DVD…
Vijećnik Debeljuh pita i za povećanje na programu 100201, pozicija 311 – rad
načelnika i plaće – kako je moguće da je u prvih šest mjeseci povećanje od 17,5 % u
odnosu na planirani iznos kada je načelnikova plaća izglasana u određenom iznosu?
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Načelnik odgovara da je njegova bruto plaća uvijek ista i da samo vijeće može tu
plaću mijenjati. Pročelnik pojašnjava da se povećanje na poziciji odnosi na plaću
zamjenika načelnika koji je promijenio način obnašanja dužnosti.
Sanjin Debeljuh ima pitanje i vezano za posebni dio – T11 – sportske udruge,
program 1007 – pozicija 381 – tekuće donacije. Izglasano je 285.000,00 kn, a
ostvarenje do 30.06. je 0,00 kn. Kako je to moguće?
Načelnik odgovara da je razlog tome to što uslijed epidemioloških mjera nije bilo
sportskih događanja, treninga ni okupljanja. Ugovori sa svim udrugama potpisani su
nakon toga, 13.7., dakle nakon izvještajnog razdoblja, te su potom po postavljenim
zahtjevima krenule i isplate. Jedino s NK Žminj je ugovor potpisan ranije, i ranije od
drugih je dobio isplatu radi podmirivanja tekućih troškova.
Daljnjih pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
7 / 7 ZA
Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.
Prelazi se na točku 9.

9.

Izvještaj o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Načelnik na svakoj sjednici vijeća daje izvještaj o radu, a sada je vijećnicima sve
dano i sumirano u pisanom obliku.
Dodaje samo da su danas stigle nadzorne kamere kojima će se pokrivati različite
točke na kojima ljudi imaju naviku nelegalno odlagati otpad. Sve lokacije kamera biti
će označne. Svi imaju uvjete za legalno i pravilno odvajanje i odlaganje otpada, tako
da nema isprike da se zagađuje okoliš.
O izvještaju se ne glasa.
Prelazi se na točku 10.

10.

Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina u
vlasništvu Općine Žminj i nekretnine u suvlasništvu Općine Žminj i
privatnih osoba

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Prijedlog je da se zamijene općinske nekretnine i to k.č. 10/2, 10/3, 11/1 i 12/1 k.o.
Žminj za k.č. 38 k.o. Žminj koja se nalazi uz zgradu novog vrtića, a sada je u
suvlasništvu Općine i privatnih osoba.
Prema procjeni, Općina bi trebala isplatiti razliku u vrijednosti u iznosu 27.615,00 kn.
Nama bi odgovaralo da objedinimo sve parcele kod novog vrtića – 38, 39/1 i 39/2 k.o.
Žminj.
Prelazi se na raspravu. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
7 / 7 ZA
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Odluka je jednoglasno usvojena.
Prelazi se na točku 11.

11.

Razno

Eduard Erman pita imamo li naznaka kada će stići novi kontejneri po 1200L.
Načelnik odgovara da nemamo konkretan odgovor, da je zadnja informacija iz Fonda
da su u fazi kontrole ponuda. Nažalost, to ne ovisi o nama.
Zanima ga i što će se napraviti s pojedinim lokacijama zelenih otoka gdje ljudi bacaju
svašta, i ne samo domaći već i oni iz susjednih općina.
Načelnik odgovara da će se otoci maknuti po podjeli kanti od 120 L za selektiranje
svakom kućanstvu, za sada nema boljih rješenja.
Nela Pucić ima pitanje vezano uz javnu rasvjetu na Lukovici – da ne radi kod prve
kuće u naselju.
Upoznati smo s problemom, treba zamijeniti cijeli vod.
Pita i što je s igralištem, rečeno je da će se urediti i sprave i ograda..
Predsjednik vijeća odgovara da su već postavljene sprave za outdoor fitness.
Postolja su betonirana. Kad se postave igrala za djecu oko njih će biti antistres
podloga.
Vijećnica Pucić ima primjedbu i na novopostavljena prometna ogledala na Lukovici,
jedno ogledalo da je krivo okrenuto.
Ogledala su postavljena na način kako su to tražili ljudi koji tamo stanuju.
Eduard Erman pita u kojoj je fazi projekt Wi-Fi4EU.
Pročelnik odgovara da pristupne točke u Žminju i Ceru rade, u Vidulinima je problem
interneta, dok u Galantima i na Lukovici postoji problem s napajanjem jer su vezani
na javnu rasvjetu gdje nema stalnog napona. Problem će se otkloniti u kratkom roku.
Tomislav Galant ponavlja pitanje postavljeno na jednoj od prethodnih sjednica
vezano za oštećenje kolnika na Pifarskoj cesti. Oštećenja su poprilična, bilo je rečeno
da će se isto otkloniti, no nije ništa poduzeto. Bitno je sanirati samo nekoliko mjesta,
ne čitavu tu prometnicu.
Načelnik odgovara da se radi o županijskoj cesti i da su oni upozoreni na nedostatke.
ŽUC je u fazi revidiranja plana investicija, te će ponovno od njih zatražiti sanaciju
oštećenja predmetne ceste.
Eduard Erman se referira na temu sanacije ceste – da je kod Ulike sanirano prije 2
godine, a da su već vidljive dvije rupe na cesti. Takva sanacija da ni nije potrebna.
Načelnik odgovara da se radi o privremenoj sanaciji, a da će oštećenja biti dok god
se teretni promet ne makne iz centra.
Tomislav Zohil govori da je dovoljno izbrojati kamione koji tu prođu između 8 i 12 sati,
bilo koji dan, pa će biti jasno zašto dolazi do oštećenja kolnika. Intenzitet prometa je
prevelik.
Sanjin Debeljuh govori da želi prodiskutirati s vijećem pitanje našeg Nogometnog
kluba – NK Žminj – namjerno da ističe riječ „našeg“, jer da su tu naša djeca.
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U klubu imamo 60 djece od 2. do 8. razreda. Otvorena je i mala škola nogometa za
djecu od 5 do 8 godina. I njegov sin da trenira tu u klubu. Tamo su treneri kojima je
stalo do djece, koji se jako zalažu, a ima dojam da je jako loša suradnja između NK
Žminj i Općine. To ga žalosti jer smatra da to ne bi smjelo biti tako. Sporno da je i
održavanje igrališta, imamo dva igrališta, pa se dogodi da je općinska kosilica
pokvarena pa se nema čime pokositi… Ovim putem zahvaljuje Općini Svetvinčenat i
načelniku Daliboru Macanu što su posudili kosilicu da se oba terena pokose,
pogotovo iz razloga što je u subotu u gostima bila NK Istra. Smatra da bi bar u
situaciji kad netko dolazi u goste trebalo urediti teren prema propisanim normama.
Apelira da se nađe rješenje i zajednička dobra volja da stvari počnu funkcionirati
onako kako bi to i trebalo biti. Želi o tome razgovarati i s načelnikom i s pročelnikom.
Za ljude koji tamo rade s djecom ima samo pohvale, oni da imaju volju i želju raditi s
djecom, a da je općina ta koja im treba dati poticaj.
Načelnik se zahvaljuje na pitanju. Predlaže kratku stanku.
Stanka – 20:15 – 20:25
Nastavlja se sjednica.
Načelnik odgovara na postavljeno vijećničko pitanje, uz napomenu da će odgovor biti
nešto duži. Kao što vijećnika Debeljuha žalosti činjenica da načelnik nije došao
podijeliti medalje na turniru koji ni nije smio biti održan, njega da žalosti činjenica da u
Žminju još imamo isti modus operandi, samo s drugim akterima, a koji je krenuo radi
5 kg ćevapa.
Sve je započelo 22.8. kada su veterani NK Žminja po održanom memorijalnom
turniru napali načelnika da zašto nisu dobili meso koje im pripada, a nastavilo se
28.8. s pozivima roditelja da zašto njihova djeca neće dobiti ćevape.
Vijećnicima su podijeljene kopije narudžbenica i izdatnica za robu iz mesnice za
turnir ove godine, specificirano po datumima. Lani, u normalnim okolnostima, kada su
održani svi turniri, bilo je odobreno 88 kg mesa. Ove godine, kada ni nije bilo Bartulje,
izdatnica mesnice „Gracijano“ je na 93 kg. I taj račun će podmiriti općina. Vijećnici
mogu vidjeti po danima kako je meso preuzimano, i tko je preuzimao za NK – Rino
Orbanić i Zorko Starčić.
Načelnik da se ne može složiti s time da nema suradnje između općine i
Nogometnog kluba, jedino nema suradnje između Nogometnog kluba i općine, radi
određenih pojedinaca koji svojataju taj isti klub.
Sve da je počelo zapravo kada je prije godinu dana po nalogu tadašnje tajnice i
blagajnice roditeljima priopćeno da članarina za djecu više nije 120,00 kn nego je
150,00 kn i ne uplaćuje se više virmanski na račun NK nego u blagajnu NK gotovinski
za što roditelj dobije potvrdu iz paragon bloka. Nakon određenog vremena dotična
tajnica podnosi ostavku i miče se iz NK. Promjena nije provedena u Registru udruga.
Ako se osoba koja je tu dužnost prihvatila odjedanput makne i ne želi imati posla s
blagajnom, načelnik da je zaključio da „nešto smrdi“.
Zato je 05.09.2020. zatražio i 06.09. dobio od knjigovođe Kluba bruto bilancu i izvode
od 01.01.2020. do tog istog dana. Iz bruto bilance na dan 05.09.2020. i izvoda
prometa po računu proizlazi da je netočno da imamo 60 djece ili 80 što ga ispravlja
vijećnik Debeljuh, jer je ukupno ove godine uplaćeno 1.150,00 kn članarine – dvije
mame koje ne žele plaćati gotovinski.
U istom tom periodu, kad se nisu održavala natjecanja, isplaćene su naknade
igračima amaterima u iznosu od 14.200,00 kn, i naknade ostalim članovima izvan
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radnog odnosa u iznosu od 7.500,00 kn, dakle isplaćene su naknade ukupno u
iznosu višem od 20.000,00 kn. Isplaćeno je i 11.600,00 kn za intelektualne usluge, a
to nisu knjigovodstvene usluge jer su iskazane posebno. Plaćani su i ostali troškovi u
ukupnom iznosu 21.700,00 kn.
Ovo je zabrinjavajuće.
Od članarina bi uz mjesečni iznos od 12.000,00 kn za 10 mjeseci u godini trebao biti
iznos od cca 120.000,00 kn godišnje. Općina kroz redovito financiranje udruga
Nogometni klub financira s 220.000,00 kn. Ove godine je obzirom na to da nije bilo
aktivnosti radi korone isto smanjeno na 140.000,00 kn. Sanjin Debeljuh govori da nije
nego je smanjeno na 110.000,00 kn i da treba reći točan iznos. Načelnik prihvaća
primjedbu, no govori da u ovom izlaganju nije toliko važan iznos koji se daje za
redovno financiranje udruga. Debeljuh odgovara da je iznos itekako važan.
Načelnik govori da se ovdje radi o mogućim kaznenim djelima utaje, krađe, krivom
financijskom izvještavanju, baratanju gotovinom i da on o tome govori.
Sanjin Debeljuh govori da neka se ne započinje rasprava o poslovanju udruga i
sportskih udruga jer da tu ima jako puno materijala i da će se o puno toga morati
raspravljati. Načelnik pita na što to on aludira? Vijećnik Debeljuh govori da i drugdje
ima nepravilnosti i utaja i neka načelnik ni ne započinje s tim pitanjima. Načelnik
ponavlja pitanje Debeljuhu – da gdje su utaje? Optužuje li on to možda njega?
Općinu? Koga? Debeljuh odgovara da on načelnika ne optužuje.
Načelnik govori vijećniku da nije u pravu, te da nije bio u pravu ni kada ga je zvao i
rekao da je duboko uvrijeđen što načelnik nije došao podijeliti medalje djeci. Debeljuh
odgovara da i dalje stoji iza te izjave, te ističe da on načelniku nije neprijatelj.
Načelnik postavlja pitanje i zašto je na ogradi igrališta (koja je ustupljena NK Žminju
radi iznajmljivanja oglasnog prostora) postavljeno 11 reklama, a prikazane su uplate
samo za dvije u godišnjem iznosu od 2.500,00 kn?
Načelnik da će tražiti dostavu URA, IRA i bruto bilanci za zadnje četiri godine, što ima
pravo po zakonu.
Načelnik da je svoju ostavku u članstvu NK istaknuo.
Debeljuh pita da što to znači, da i dalje odbija razgovarati? Ne želi dogovor?
Načelnik odgovara da on nema što raditi ni dogovarati se s ljudima koji ne iskazuju
članarine, koji ne iskazuju prihode od naknade za zakup reklamnog prostora, koji
očito naplaćuju u gotovu novcu. Nema tu dogovora. Ti isti ljudi da šire glasine, laži –
kao da načelnik nije odobrio ćevape, da je otkazao turnir i sl., a sve po riječima
predsjednika Kluba, gospodina Orbanića. Nije istina ni za kosilicu, istina je potpuno
drugačija. Imaju i svoju kosilicu, donirana im je i u vrlo kratkom roku slomili su nož –
na nogometnom igralištu. Nije mu jasno kako.
Žalosna je činjenica da Općina plaća idejni i glavni projekt novog stadiona,
sufinancira izradu glavnog projekta dvorane, plaća rasvjetu i navodnjavanje.
Debeljuh govori da tu nema ništa novo, da je isto plaćano i u prethodnim
proračunskim godinama, i da su sredstva sada smanjena. Načelnik govori da nije
ništa smanjeno, da je čak i povećano jer im je dan zakup prostora za reklame.
Općina je platila 140.000,00 kn za nove reflektore i sjedalice i nove mreže. Debeljuh
govori da se treba napomenuti da je Županijski nogometni savez dao 60.000,00 kn
jer da je to činjenica. Načelnik potvrđuje da je, no da je u tom projektu od ukupno
200.000,00 kn Općina dala 140.000,00 kn. Općina plaća i sve troškove održavanja –
općina je platila i nove mreže, i farbanje, i gorivo za kosilicu, i čovjeka koji kosi... Sve
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to plaća općina, a u bruto bilanci NK iskazan je promet 155.000,00 kn za prvih šest
mjeseci. Koliko bi još trebalo dati a da bude dosta?
Sanjin Debeljuh govori da ga žalosti da se tu samo govori o financijama kluba, a ne
vodi se računa o djeci, 85 djece. Ovo o čemu se govori da je totalno nebitno za
instituciju, djeca su bitna i to je baza svega. Kao i svake godine, proračunom je bilo
definirano kolika sredstva su namijenjena sportskim udrugama. Sada da se od toga
radi znanstvena fantastika.
Načelnik odgovara da se ne radi o znanstvenoj fantastici nego o matematici, koja da
je egzaktna znanost i da se jasno vidi ulaz i izlaz, međutim, ako netko barata
gotovinom ne vidi se ni što je ušlo a ni što je izašlo, a procjena je jednostavna. Isto
tako, on da brine o djeci, ali netko drugi da ne brine.
Sanjin Debeljuh pita što je s udrugom Geminianum, jer da je on iz nekih načelnikovih
riječi zaključio da ni u toj udruzi nije sve po zakonu.
Načelnik odgovara da on to nije nikad rekao, da je takva tvrdnja paušalna, da je
Geminianum sva dobivena sredstva opravdao i da je tražio način kako da vrati općini
30.000,00 kn koji je ostao neutrošen.
Načelnik, usporedbe radi, govori i kako NK Pazinka Pazin od Grada Pazina dobije
godišnje 196.000,00 kn, a Žminj 220.000,00 kn. Isto tako, ni Pazin ove godine nije
sufinancirao rad kluba. Debeljuh ponavlja da je NK Žminju ove godine odobreno
samo 110.000,00 kn. Načelnik odgovara da govori o iznosima u normalnim uvjetima,
te da sa svim ostalim troškovima koje plaćamo NK Žminj ovu Općinu košta preko
400.000,00 kn, a da netko u klubu barata s gotovinom. Debeljuh govori da su to
teške optužbe. Načelnik odgovara da jesu i da on stoji iza njih. Jer da ako on nekome
odobri 60, a on uzme 93, razlika je 33 kg. Debeljuh zaključuje da načelnik nije
spreman primiti pozitivnu kritiku, da sve što nije pozitivno shvaća kao napad.
Načelnik govori da se tu ne radi ni o pozitivnoj ni o konstruktivnoj kritici, da ovdje
konkretno imamo jako veliki i ozbiljan problem. Ako da ako netko mimo izvršnog
odmora odluči da se članarina više ne plaća virmanski nego u gotovini i da se za to
dobije potvrda u paragon bloku, to nisu optužbe nego činjenice. Onda ne treba pitati
zar općina nema 30.000,00 kn za kosilicu. Ima, dali smo oglasni prostor u tom
iznosu.
Tomislav Zohil pita vijećnika Galanta koliko je normativ mesa po osobi obzirom da je
očito čitav problem pokrenulo to što klubu navodno nije odobrena dovoljna količina
mesa, jer je i 93 kg mesa bilo malo.
Normativ je 0,18 kg, ali se može uzeti i 0,25 za roštilj.
Dakle, 93 kg mesa i sa 0,25 trebale bi biti dovoljne za nahraniti 372 ljudi.
Tomislav Zohil govori da je u prošlom mandatu on bio u NK Žminj. Slična situacija
bila je i prije nekoliko godina s tim mesom, bilo je odobreno 50 kg, u subotu ujutro
bilo je jasno da fali još 10ak kg, novoizabrano vodstvo – Sanjin Stanić i Đermano
Orbanić rekli su da se više ne može dobiti, na što da je on (Zohil) otišao u mesnicu,
kupio još 10 kg mesa jer mu je bilo neugodno. 60-70 kg uvijek je bilo dovoljno za sve
turnire povodom Bartulje, što u ovoj priči nije toliko bitno. Međutim, ukoliko se nešto
događa s članarinama, tu nešto treba poduzeti. Žao mu je da nije prisutan vijećnik
Žgomba koji je dok je brojne večeri ispisivao uplatnice i uplaćivao članarine na račun
kluba.
Ranije se plaćala samo škola nogometa, nije bilo oglasnog prostora, bilo je starih
dugova i sporova koji su dospijevali na naplatu, pa ipak su u klubu uspjeli
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funkcionirati, prvenstveno zahvaljujući volonterskom radu. Žao mu je ako se sada
ovo događa, i kao nekadašnjem podpredsjedniku Kluba, i kao roditelju igrača. Ovo
nije pravi smjer u kojem klub treba ići. Žalosno je da nam sada Savičenta posuđuje
kosilicu, igralište se uvijek pokosilo. Uvijek se računalo na sredstva općine, i uvijek je
općina uskakala kad je bilo potrebno. Ali odnos Kluba prema Općini je bio
transparentan. Kao vijećnik, Tomislav Zohil poziva da se odreagira.
Sanjin Debeljuh odgovara da se ovdje čulo samo pola priče, a da je istina negdje na
pola puta.
Walter Folo pita što bi to po mišljenju vijećnika Debeljuha općina trebala izvršavati,
koja to suradnja fali?
Tomislav Zohil govori da je problem u tome što ljudi u Klubu nikako da shvate da
općina nije bankomat. Proračun treba pročitati. Proračunska sredstva se planiraju, ali
ovise i prilivu sredstava i podložna su promjenama. Postoji zadana periodika,
dinamika, ponekad općina jednostavno ni ne može isplatiti sredstva u istom trenutku
kad to NK zatraži. Ponavlja da je žalosno ako se ovo događa, jer da iako se račun i
treba računati na sredstva općine, isto tako treba i tražiti sponzore za reklame,
dresove i sl.
Tomislav Galant pita je li održan kakav sastanak između Kluba i načelnika, nešto
gdje bi se razgovaralo o ovoj temi o kojoj sada vijeće raspravlja?
Načelnik odgovara da je, ali samo s veteranima. Jedino su oni reagirali i htjeli
razgovarati, njima je stalo do kluba i žele vidjeti što se dešava. Po Zakonu o
proračunu i po Zakonu o udrugama, mi odobravamo sredstva za redoviti rad udruga.
Redoviti rad se odobrava na temelju dostavljenog projektnog prijedloga. On da ne
zna za općine ni gradove gdje je načelnik u izvršnom odboru nekog kluba. I zato se
maknuo. Klubu se daje godišnje 220.000,00 kn kroz financiranje udruga, još cca
200.000,00 kn za opremanje, sanaciju i održavanje, ove godine je plaćen i projekt
novog igrališta – još 130.000,00 kn. Ako sve to nije dovoljno, načelnik se pita kada je
uopće dosta? Koliko?
Sredstva za redoviti rad su za naknade igračima, trenere, hranu i prijevoz. A klub
kasni sa plaćanjem svih računa, nekima i godinu dana. Žalosno je da se pored svega
toga raspravlja o 5 kg ćevapa. Žalosno je i takvo okruženje gdje se sve svodi na pivo
i ćevape, gdje svega dvije mame ne žele plaćati gotovinski nego plaćaju virmanski. I
za sve je kriv načelnik. Naglašava sljedeće: stanje s prikazom financija u klubu je
zabrinjavajuće.
Pita se da li ta garnitura koja sve to vodi i da li sada vijećnik Debeljuh razmišlja o 80
djece iz kluba kad se zalaže za lopovluk i netransparentno poslovanje. Netko je uzeo
novce od članarine te djece, od neprikazanih reklama također je netko uzeo novac
djeci. Ako to potičemo i opravdavamo onda se stvarno treba zapitati što je to što
potičemo i opravdavamo i da li je to politika za koju bi se Sanjin Debeljuh zalagao i
da je osvojio mandat načelnika? Ako je to Debeljuhova politika, ovo opravdavati s
tezom da je istina na pola puta, kada imamo izvode banke, bruto bilancu iza koje stoji
knjigovodstveni servis, kao i narudžbenice i dr. Ovo je vjerodostojna dokumentacija.
Vide se samo relevantne informacije. Kako tu može biti „istina na pola puta“?
Ponavlja da je igranje na kartu da „načelnik ne misli na djecu“ potpuno promašeno jer
je nebrojeno puta dokazao suprotno. Sa svojim komentarima vijećnik je samo
potaknuo načelnika da što prije proslijedi dokumente da ih analiziraju nadležni, pa će
se tada vidjeti gdje je istina, na pola puta ili negdje drugdje.
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Pita se zašto akteri ove priče lažu - gospodin Vedran Peteh laže da je načelnik
otkazao turnir i zašto gospodin Rino Orbanić laže da je na vezi sa Stožerom CZ
Istarske županije, a niti gospodin Kozlevac niti Gašpić znaju tko je Rino Orbanić, i
onda su oni radi epidemioloških mjera otkazali turnir. Načelnik da je provjerio je li sve
dogovoreno s NK glede održavanja turnira na što je od šefa stožera dobio odgovor
da on za tog čovjeka nije nikad čuo. I pored svega, pored odobrenih sredstava, i
dalje ima dodatnih zahtjeva za financiranje amaterskog nogometa. Predsjedniku NK
treba uputiti pitanje gdje su nestali novci.
Debeljuh se zahvaljuje načelniku na iscrpnom odgovoru. Ali vraća se na to da u
klubu imamo 80 djece, kao i vrijednih ljudi koji s tom djecom provode jako puno
vremena. Treba s tim ljudima sjesti i razgovarati, treba ljudski pristupiti. Nije dobar
ovakav nastup, ovakvo ponašanje, da se samo uzdiže profesionalce, a da se
amaterizam ignorira, to jednostavno nije dobro.
Načelnik govori da on nema što sjediti s ljudima koji su kadri pronevjeriti novce od
dječjih članarina. Ako Debeljuh u tome ne vidi problem, onda da očito idemo u krivom
smjeru.
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.
Predsjednik vijeća se svima zahvaljuje i zatvara sjednicu u 21,36 sati.
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