ZAPISNIK
sa sedme – 7 / 1 / 2018. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 30. siječnja 2018. godine
u vijećnici Općine Žminj
Početak u 19,00
Prisutni vijećnici:

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

Odsutni - ispričani:

nitko

Ostali nazočni:

Željko Plavčić, općinski načelnik; Luciano Žufić,
zamjenik općinskog načelnika; Kristijan Benčić; Neda
Kontić Orbanić, zapisničar

Predsjednik vijeća, otvorio je sjednicu i pozdravio sve prisutne. Na sjednici je
nazočno svih 13 vijećnika - postoji potrebna većina za donošenje pravovaljanih
odluka.
Daje riječ načelniku.
Općinski načelnik, Željko Plavčić pozdravlja sve prisutne ukratko komentirajući
predložene točke dnevnog reda i dajući izvještaj o radu od prethodne sjednice vijeća.
Današnja sjednica prvenstveno je sazvana radi rasprave i donošenja Plana
gospodarenja otpadom Općine Žminj za razdoblje od 2017. do 2022. godine i Odluke
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj.
Temeljem odluke o socijalnoj skrbi na području općine Žminj donijeta je nova odluka
o naknadi za novorođenčad, malo je korigirana na način da su iznosu naknade
povišeni u odnosu na lanjsku godinu. Nastavlja se projekt NC Balići, tu smo u fazi
pripreme dokumentacije za provođenje postupka javne nabave.
Sklopljen je sporazum o suradnji s gradom Orahovicom, što su vijećnici vjerojatno i
vidjeli iz medija i društvenih mreža, a surađivati će se na programu iz Europskog
socijalnog fonda i to na uključivanju isključivih skupina na tržište rada. Kao jedinice
lokalne samouprave slični smo po veličini, s time da je kod nas broj nezaposlenih 26,
a kod njih više od 300. Industrije su nam komplementarne, i misli da će ovom
suradnjom dobiti i gospodarstvenici, ali i da je to prilika za suradnju kulturnoumjetničkih društava, spajanje istoka i zapada itd. Suradnja nam odgovara i radi
različitih indeksa razvijenosti.
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Rade se pripreme za uređenje malog dječjeg igrališta kod škole. Položeni su kabeli
visokonaponske struje na potezu Lukovica - Klenovica.
Prelazi se na vijećnička pitanja.
Marko Križman pita što je s odlukom o komunalnoj naknadi, prema tekstu Odluke
treba ju provoditi Jedinstveni upravni odjel. Tko će ju provoditi kada je ukinut
Jedinstveni upravni odjel? Kome je to stavljeno u nadležnost, već je kraj prvog
mjeseca, a rok je 31.03. Odlukom Ustavnog suda da je bila ukinuta obveza plaćanja
komunalne naknade na naizgrađeno građevinsko zemljište, a sada se po ovoj našoj
odluci opet naplaćuje.
Načelnik odgovara da on zna da rješenja moraju biti gotova do 31.03. I do tada će
ona i biti gotova. Priprema se dokumentacija za javnu nabavu za registar nekretnina
na području općine Žminj. Računamo da će do tada u suradnji s HEPom,
Vodovodom, T-comom i njihovim bazama podataka o kućnim brojevima, sva baza
kao i osposobljavanje djelatnika biti gotova. Odluka je usklađena s postojećim
zakonom. Vidjeti će se hoće li se primjenjivati na građevinska zemljišta i na garaže, i
o tome smo i raspravljali na vijeću.
Pečati novih odjela su u izradi u G.E.M.-u u Sv.Katarini, ali se za izdavanje čeka
rješenje. Mi smo odobrenje za izradu dobili, ali kod njih nije još stigao original iz
Ministarstva.
Sve odluke u kojima se spominje Jedinstveni upravni odjel, temeljem izmjena i
dopuna Statuta mijenjati će se na način da se naznače novi odjeli, pa tako i odluka o
komunalnoj naknadi.
Rješenja o komunalnoj naknadi raditi će sam program pa načelnik ne vidi u čemu je
problem.
Jordan Krajcar pita koja je situacija s vrtićem, da li je nešto riješeno ili dogovoreno
oko starog vrtića, zna li se nešto za novi.
Glede starog vrtića, ročište je odgođeno, treba se dopuniti nalaz vještaka. Međutim,
Istrakop od svojeg zahtjeva ne odustaje. Od Porezne uprave dobio sam odgovor,
prema Nedinim riječima, isti kakav je i Marko dobivao. Pregovara se i dalje, ne
odustajemo. Nadamo se da će proći projekt novog vrtića, nešto je i podebljan fond te
mjere na koju je prijavljen. Ako i dođe do negativnog ishoda, pokušati ćemo
dogovoriti s vjerovnicima da nam djeca ne ostanu vani. Najveći problem je to što je i
Žminj d.o.o. osnivač. Treba se razmišljati o osnivanju nove institucije.
Jordan Krajcar ponovno pita je li zvan novinar, postoji li pisani trag da je poziv
upućen. Ako se novinare naknadno izvještava, treba im dati potpuni izvještaj.
Poziv redakciji je upućen, kao i materijali, vijećniku će se dostaviti dokaz.
Marko Križman pita kako će se riješiti pitanje ukopa budući je to posao općine, a
Vedran odlazi. Hoće li se nekoga zaposliti ili povjeriti posao nekome vanjskome? Pita
i tko će preuzeti Martinin posao.
Načelnik odgovara da Vedran odlazi na vlastiti zahtjev, da ga nije nitko otjerao, da je
i Martina iz osobnih razloga koje on neće komentirati odlučila otići, da će financije već
netko preuzeti, Sanijela i Martina sad rade zajedno pa će ona preuzeti veliki teret.
Sutra će sjesti i dogovoriti se načelnik, Kristijan, Martina i Sanijela, raspisati će se
natječaj za zamjenu, ekonomista je puno i tu ima dosta prostora za naći zamjenu.
Martina je tu do 28.02. i do tada bi trebali imati novu osobu u financijama.
2

Glede ukopa, Vedran je najavio odlazak prije cca tri mjeseca, načelnik je razmišljao
o tome da Vedran radi na pola radnog vremena, međutim, ne želi opet pitanja zašto
onda radi samo ukope. Raspisati će se natječaj, ali tu je ograničeni broj ljudi koji se
mogu javiti, nije da je posao ukopa posao koji obavlja jako puno ljudi. To je
komunalna djelatnost i ugovoriti će se. Nije potrebna koncesija.
Marko Križman pita zašto to još nije riješeno kada je odlazak grobara najavljen prije
tri mjeseca. Načelnik odgovara da on nije potpisao nikakav sporazum, niti je dobio
nikakav zahtjev za prestankom radnog odnosa na stol.
Neven Žgomba pita što se radi po pitanju pročistača.
Načelnik odgovara da postupamo prema uputama Odvodnje Rovinj, to je problem
koji traje 20 godina i ne može se riješiti preko noći.
Nema prijavljenih za daljnja pitanja.
Prelazi se na dnevni red.
Predsjednik vijeća čita dnevni red predložen kao u pozivu od 24.01.2018. godine.
1. Verifikacija zapisnika sa šeste (6/7/2017) sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 28. prosinca 2017.g.
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Žminj za 2018. godinu
3. Plan gospodarenja otpadom Općine Žminj za razdoblje od 2017. do 2022. godine
4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Žminj
5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Općine Žminj
6. Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za zamjenu nekretnina između Općine
Žminj i nekretnine u vlasništvu privatne osobe u naselju Karlovići
7. Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Žminj
8. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Žminj
9. Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra dio k.č.13943 k.o. Žminj u naselju
Milanezi
10. Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra dio k.č.13860 k.o. Žminj u naselju
Roži
11. Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra dio k.č.13986/2 k.o. Žminj u naselju
Fradelani (nastati će nova k.č. 13986/6 površine cca 660 m2)
12. Razmatranje zahtjeva Dječjeg vrtića Rapčići Žminj za povećanjem plaće
djelatnika
13. Razno
Obavještava se vijeće da je načelnik podnio dva prijedloga za dopunu dnevnog reda,
i to točke:
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i
2. Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi
na k.č. 13710 k.o. Žminj
Načelnik obrazlaže zašto su predložene navedene dopune dnevnog reda:
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu - Načelnik govori da
je pitanje koje će regulirati odluka koja se danas donosi (Odluka o načinu pružanja
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javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Žminj) do sada bilo regulirano Odlukom o
komunalnom redu. Prije donošenja odluke izmijenili bi i dopunili Odluku o
komunalnom redu.
Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave
dužne su odluke o komunalnom redu donijete na temelju Zakona o komunalnom
gospodarstvu, u dijelu koji se odnosi na skupljanje, odvoz i postupanje sa
sakupljenim komunalnim otpadom, uskladiti s odredbama Zakona o održivom
gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i to u roku
od tri mjeseca od stupanja na snagu navedene Uredbe. Rok je 01. veljače 2018.
Naša Odluka o komunalnom redu sadrži, između ostalog, i odredbe o skupljanju,
odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom. Međutim, Zakonom o
održivom gospodarenju otpadom, kao posebnim zakonom, propisano je da je Odluka
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog
otpada onaj opći akt koji u cijelosti obuhvaća postupanje sa navedenom vrstom
otpada na području jedinice lokalne samouprave. Stoga je potrebno odredbe o
skupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom brisati iz
Odluke o komunalnom redu.
2. Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi
na k.č. 13710 k.o. Žminj
Za k.č. 13710 put u k.o. Žminj, površine 1720 m2, unutar eksploatacijskog polja
“Žminj”, Općini je podnijet zahtjev za izuzimanje iz javnog dobra i osnivanje prava
služnosti obzirom da na tom dijelu trgovačko društvo Cesta d.o.o. Pula ima koncesiju
za eksploataciju mineralne sirovine tehničko građevnog kamena na rok do
31.12.2031. godine. Status javna dobra u općoj uporabi moguće je ukinuti ako je ono
prestalo jer se više ne koristi kao javno dobro u općoj uporabi ili je važećom
prostorno planskom dokumentacijom izmijenjena, odnosno određena druga namjena
tog dobra, pa je time došlo do ukidanja javnog dobra u općoj uporabi. U predmetnom
slučaju nekretnina nema funkciju ceste, već se radi o eksploatacijskom polju “Žminj”
kroz koje prolazi dio k.č. 13710 k.o. Žminj.
Tomislav Zohil govori da za točku 12. (Razmatranje zahtjeva Dječjeg vrtića Rapčići
Žminj za povećanjem plaće djelatnika) nisu dostavljeni materijali, odnosno nema tog
zahtjeva tako da je to krnja točka. Pročelnik govori da je o tom zahtjevu jučer
raspravljalo Upravno vijeće Vrtića. Najavljen je i dolazak ravnateljice na sjednicu radi
obrazloženja točke.
Predlaže se povući ovu točku s dnevnog reda sjednice.
Daje se na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda.
13 - ZA
0 - PROTIV
0 - SUZDRŽANIH
Dopuna dnevnog reda je jednoglasno prihvaćena.
Daje se na glasovanje povlačenje točke 12. dnevnog reda - Razmatranje zahtjeva
Dječjeg vrtića Rapčići Žminj za povećanjem plaće djelatnika.
13 - ZA
0 - PROTIV
0 - SUZDRŽANIH

4

Predsjednik vijeća čita dnevni red predložen kao u pozivu od 24.01.2018. godine sa
danas predloženim dopunama:
1.
Verifikacija zapisnika sa šeste (6/7/2017) sjednice Općinskog vijeća Općine
Žminj održane dana 28. prosinca 2017.g.
2.
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Žminj za 2018. godinu
3.
Plan gospodarenja otpadom Općine Žminj za razdoblje od 2017. do 2022.
Godine
4.
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj
5.
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Općine Žminj
6.
Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za zamjenu nekretnina između Općine
Žminj i nekretnine u vlasništvu privatne osobe u naselju Karlovići
7.
Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Žminj
8.
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Žminj
9.
Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra dio k.č.13943 k.o. Žminj u
naselju Milanezi
10.
Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra dio k.č.13860 k.o. Žminj u
naselju Roži
11.
Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra dio k.č.13986/2 k.o. Žminj u
naselju Fradelani (nastati će nova k.č. 13986/6 površine cca 660 m2)
12.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
13.
Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj
uporabi na k.č. 13710 k.o. Žminj
14.

Razno

Daje se na prihvaćanje predloženi dnevni red.
13 - ZA
0 - PROTIV
0 - SUZDRŽANIH
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Prelazi se na 1. točku dnevnog reda.
1.
Verifikacija zapisnika sa šeste (6/7/2017) sjednice Općinskog vijeća
Općine Žminj održane dana 28. prosinca 2017.g.
Primjedbi nema.
Glasovanje: 13 – ZA,
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANA
Prelazi se na 2. točku dnevnog reda.
2.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Žminj za 2018. godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Otvara se rasprava.
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Marko Križman - da je ta odluka trebala biti donesena uz proračun jer da je to
zakonom propisano, da u odluci piše da se primjenjuje od 01.01., a izglasava se
30.01., da opći akti ne smiju imati retroativno djelovanje, a ova odluka primjenjuje se
retroaktivno. Govori da je u najmanju ruku protuzakonito nešto izglasavati unatrag.
Jasno mu je da je nekome ta točka promaknula, ali zakonski mora biti sastavni dio
proračuna i uvijek se je u roku donosila. Ne zna kako se odluka može primjenjivati
prije nego je donesena.
Načelnik odgovara da je promaknula, da nije bila sastavni dio i da će netko za to
odgovarati, a tko će odgovarati...
Marko Križman - nastavlja da se ovom odlukom određuje način na koji se može
vršiti bilo koje plaćanje, da li se može uzeti minus po tekućem računu.. ne može se
odluka donositi unazad.
Kristijan Benčić pojašnjava da se programi proračuna kao i odluka o izvršenju
primjenjuju na proračunsku godinu.
Načelnik govori da on nije tu da tumači zakon, a kome je i zašto odluka promaknula,
ne zna.
Marko Križman ponavlja da nije pravilno. Bez ovoga nije se smjela donijeti nikakva
odluka o financiranju niti izvršiti bilo kakva isplata. Tu se ne može ni reći da se
legalizira ono što je rađeno 29 dana, jer ovom odlukom se daje ovlast načelniku da
raspolaže proračunskim sredstvima.
Kristijan Benčić govori načelniku da neka ne povlači pitanje “nečije” odgovornosti
jer da će on na zapisnik reći kome je i kako odluka promakla, da će svima odgovoriti
zašto nije bilo odluke.
Načelnik govori da što se njega tiče, odluku se ne mora izglasati, pitati ćemo za
mišljenje Ured državne uprave, a u međuvremenu on neće verificirati niti jednu
isplatu. Neće biti isplaćena plaća ni vrtiću ni općini, neće biti plaćeni mobiteli ni struja
ni stipendije niti bilo što drugo. On bez plaće dva mjeseca može, ali je pitanje da li
mogu drugi.
Jordan Krajcar pita zašto se nije stavilo onda u odluku da stupa na snagu danom
donošenja. Načelnik odgovara da nije jer bi po tome ispadalo da je on mjesec dana
nelegalno isplačivao. Krajcar govori da ionako je. Načelnik ponavlja da je napravljen
propust, da nije sigurno ništa nelegalno isplaćeno jer da za sve odgovara on. Vijeće
ne mora izglasati odluku, ponavlja da on može dva mjeseca bez plaće ali da će
općina stati.
Jordan Krajcar pita zašto se nije sazvala hitna sjednica vijeća kada je shvaćeno da
se dogodio propust, zašto je trebalo čekati mjesec dana. Načelnik odgovara da nije
on taj koji saziva vijeće i da to treba pitati predsjednika vijeća. Predsjednik vijeća
govori kako on nije dobio nikakav prijedlog, da je on saznao prije tjedan dana da je
potrebno donijeti ovu odluku.
Daljnjih pitanja nema. Daje se na glasovanje.
7 – ZA (Dražen Galant, Antonela Grizila, Walter Folo, Nela Pucić, Sanjin Stanić,
Eduard Erman, Tomislav Jedrejčić)
5 – PROTIV (Tomislav Zohil, Marko Križman, Jordan Krajcar, Neven Žgomba, Sanjin
Debeljuh)
1 – SUZDRŽAN (Tomislav Galant)
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Žminj za 2018. godinu je prihvaćen.
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Prelazi se na 3. točku dnevnog reda.
3.
Plan gospodarenja otpadom Općine Žminj za razdoblje od 2017. - 2022.
godine
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Otvara se rasprava.
Marko Križman - da je na str. 41. zaokružen pročistač s upojnim bunarom kao
pozicija građevinske deponije.
Načelnik odgovara da to nije mijenjano, već je tako preuzeto od Marka.
Križman odgovara da nije, da je deponija trebala biti pomaknuta iza pročistača i da
ćemo po ovome zatrpati pročistač.
Načelnik Željko Plavčić ponavlja da on ništa nije mijenjao u Planu od primopredaje,
da je prijedlog Plana dobio suglasnosti nadležnih te da bi ga bilo dobro donijeti jer se
na njega veže odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Žminj i
jer je on preduvjet za nabavku kontejnera, a sad će biti mjera fonda gdje se nabavka
konejnera sufinancira s 85 %. Uostalom, ovo je okvirni plan.
Križman primjećuje da je planom predviđeno odvojeno prikupljanje otpada pa pita je
li se već započelo sa selektiranjem, jesu li podijeljene kante za odvojeno sakupljanje
otpada? Koliki postotak općine ima odvojeno sakupljanje otpada?
Načelnik odgovara da kante u ovom mandatu nisu dijeljene jer kante nisu označene
i nije još dogovoren ključ koje kante (koje veličine) idu kome.
Da svako kućanstvo ima svoje kante odvoz bi bio preskup. Mi smo tu ovisni o
Komunalnom servisu. Vidjeti ćemo da li će biti kante po kućanstvima ili otoci po
selima.
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.
Daje se na glasovanje.
10 – ZA,
0 – PROTIV
3 – SUZDRŽANA (Marko Križman, Jordan Krajcar i Neven Žgomba)
Prijedlog Plana je prihvaćen.
Prelazi se na 4. točku dnevnog reda.
4.
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine
Žminj
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Rasprave nema jer je raspravljeno kroz prethodnu točku.
Daje se na glasovanje.
10 – ZA
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0 – PROTIV
3 – SUZDRŽANA (Marko Križman, Jordan Krajcar i Neven Žgomba)
Prijedlog je prihvaćen.
Prelazi se na točku 5.
5.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Općine Žminj

Neda Kontić Orbanić daje uvodno obrazloženje.
Nastavno na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 123/17.), obveza nam je u roku od 60 dana od dana
stupanja Zakona na snagu uskladiti Statut, taj rok istječe 13.02.2018. godine. Dakle,
ovim predloženim izmjenama i dopunama Statuta zapravo se samo usklađujemo sa
Zakonom.
Prijavljenih za raspravu nema.
Daje se na glasovanje.
11 – ZA
0 – PROTIV
2 – SUZDRŽANA (Jordan Krajcar i Neven Žgomba)
Prijedlog je prihvaćen.
Prelazi se na 6. točku dnevnog reda.
6.
Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za zamjenu nekretnina između
Općine Žminj i nekretnine u vlasništvu privatne osobe u naselju Karlovići
Načelnik na pitanje Waltera Fola odgovara da poništaj nije njegov prijedlog i da ne
zna zašto se poništava, on da je inicirao odluku o zamjeni. Ne zna zašto je to
uvršteno, valjda je predsjednik vijeća dobio dobro obrazloženje. Načelnik da je bio u
Zagrebu i da nije bio prisutan kad je to odlučeno.
Kristijan Benčić pojašnjava da je u međuvremenu proveden elaborat za ucrtavanje
nerazvrstane ceste u Karlovići, da su slijedom te provedbe cijepane čestice pa da je
moguć nesklad u površinama, kao i da su susjedi najavili tužbu. Poništenje natječaja
je samo prijedlog.
Načelnik govori da je Općina Žminj vlasnik nekretnine koju bi mijenjala, da je odluka
prihvaćena u dobroj vjeri, i da je taj elaborat koji je proveden samo evidentiranje
postojećeg stanja, asfaltirano je 90.-ih, a da li je susjedima uzeto 214 m2 koliko traže,
ne zna. Zna samo da ta susjeda stavlja bačve i druge barikade na cestu da se ne bi
moglo prolaziti. Nekretnina je između dva susjeda, ali niti jedna strana nije spominjala
da bi tužila općinu, a samo jedna strana iskazala je interes za kupnju odnosno
zamjenu. U trenutku podnošenja prijedloga za zamjenu zahtjeva druge strane nije
bilo.
Marko Križman objašnjava da dio toga što je dano u zamjenu više nije sastavni dio
k.č. koja se mijenja već je ušlo u javnu cestu, općina je i od tih susjeda ali i sama od
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sebe uzela dio k.č., i sada stanje nekretnine koja je bila na početku natječaja ne
odgovara ovome što je sada. Susjedi mogu općinu tužiti za dio koji im je cestom
oduzet, ali ne za ovu zamjenu. Smatra da natječaj treba poništiti i raspisati novi kada
bude usklađeno stanje zemljišne knjige i katastra glede površina po upisu ceste.
Vrijeme provedbe elaborata nemoguće je predvidjeti.
Načelnik povlači ovu točku s dnevnog reda.
Prelazi se na točku 7. dnevnog reda.
7.

Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta mladih općine Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Načelniku da će biti izuzetno drago da se mlade involvira u proces donošenja odluka,
pa makar i samo kao savjetodavno tijelo. Proces kandidiranja i izbora detaljno je
opisan, a njihova funkcija je kako naziv i govori - savjetodavna. I političke opcije
mogu kandidirati svoje predstavnike.
Prijavljenih za raspravu nema.
Daje se na glasovanje.
13 – ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANI
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Prelazi se na točku 8. dnevnog reda.
8.
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Žminj za 2018.
godinu
Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Radi se o dozvoljenom minusu po tekućem računu u Erste banci - 300.000,00 kn, a
ne o kreditiranju.
Tomislav Zohil pita je li to planirano u proračunu.
Načelnik odgovara da nije jer to nije kredit nego minus po računu radi likvidnosti.
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.
Daje se na glasovanje.
13 – ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANI
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Prelazi se na točku 9. dnevnog reda.
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9.
Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra dijela k.č. 13943 k.o. Žminj
u naselju Milanezi
Prijavljenih za raspravu nema.
Daje se na glasovanje.
13 – ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANI
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Prelazi se na 10. točku dnevnog reda.
10.
Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra dijela k.č. 13860 k.o. Žminj
u naselju Roži
Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.
13 – ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANI
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Prelazi se na 11. točku dnevnog reda.
11.
Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra dijela k.č. 13986/2 k.o.
Žminj u naselju Fradelani (nastati će nova k.č. 13986/6 površine cca 660 m2)
Kristijan Benčić daje uvodno obrazloženje.
Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.
13 – ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANI
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Prelazi se na 12. točku dnevnog reda.
12.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Rasprave nema.
Daje se na glasovanje.
13 – ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANI
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Prelazi se na 13. točku dnevnog reda.

10

13.

Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 13710 put k.o. Žminj

Kristijan Benčić daje uvodno obrazloženje.
Marko Križman govori da treba voditi računa da Cesta tu odradi svoj dio posla i
ucrta cestu koja u naravi postoji, a nalazi se na njihovom zemljištu.
Daje se na glasovanje.
13 – ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANI
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Prelazi se na 14. točku dnevnog reda.
14.

Razno

Načelnik - 2014. načelno je donijeta odluka o prodaji škole Modrušani. Načelnik bi
volio dobiti suglasnost da se krene u revidiranje procjene vrijednosti nakon čega bi se
vijeću predložilo donošenje odluke o prodaji škole. Interesenata ima, a škola propada.
Za naručivanje procjene nekretnine nije potrebna suglasnost vijeća, a po dobivanju
procjene u skladu s njom predložiti će se prodaja.
Marko Križman pita da tko je s Renatom Motika dogovarao to izuzimanje jer da to
nije bilo tako dogovoreno. Na taj način da će se zatvoriti ljudima put, da su dalje od
kuće od Renata Motike još dva susjeda koji imaju pristup nekretninama preko ove
nerazvrstane ceste.
Kristijan Benčić govori da je tu proveden elaborat nerazvrstane ceste i da je ovo
izuzimanje sukladno tome elaboratu i stanju na terenu.
Marko Križman predlaže da se ne prodaje ni ne vrši zamjena nekretnina dok se sa
sigurnošću ne utvrdi da će i dalje svi imati pristup na svoje nekretnine preko javnog
puta, a ne da se kasnije još nešto mora otkupljivati.
Daljnjih pitanja nema.
Predsjednik vijeća zatvorio je sjednicu u 20:40 h.
KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 2171-04-01-18-2
Žminj, 30.01.2018.g.
ZAPISNIČAR
Neda Kontić Orbanić, v.r.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sanjin Stanić, v.r.
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