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ZAPISNIK

sa osme – 8 / 2 / 2018. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 29. ožujka 2018. godine

u vijećnici Općine Žminj

Početak u 19,00

Prisutni vijećnici: Sanjin Stanić, Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant,
Tomislav Zohil, Jordan Krajcar, Marko Križman,
Dražen Galant, Tomislav Jedrejčić, Walter Folo, Nela
Pucić

Odsutni - ispričani: Eduard Erman, Antonela Grizila, Neven Žgomba

Ostali nazočni: Željko Plavčić, općinski načelnik; Luciano Žufić,
zamjenik općinskog načelnika; Neda Kontić Orbanić,
zapisničar

Predsjednik vijeća, gospodin Sanjin Stanić, otvorio je sjednicu i pozdravio sve
prisutne. Na sjednici je nazočno 9 od 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.

Načelnik obrazlaže inicijativu za osnivanje zajedničke službe komunalnog redarstva
(Kanfanar, Bale, Žminj), kao i način funkcioniranja. Inicijativa za osnivanje došla je od
strane načelnika općina s područja bivše Općine Rovinj. Općine svaka za sebe
nemaju potrebe za cjelogodišnjim radom komunalnog i prometnog redarstva, zato je i
pokrenuta ova inicijativa. Razmišljalo se gdje će taj zaposlenik biti stacioniran,
odlučeno je da će to biti Bale. Neovisno o tome, kazne naplaćene na području neke
od općina prihod su proračuna one općine na čijem su podučju razrezane i
naplaćene. Troškovi će biti ravnomjerno podijeljeni. Zimi će redar biti ravnomjerno
raspoređen dok će ljeti ipak više vremena biti na području Bala radi specifičnosti
područja.

U 19,10 na sjednicu je stigla Nela Pucić.
Predsjednik vijeća utvrđuje da je sada prisutno 10 od 13 vijećnika.

Radi se i na ulasku u sustav Odvodnje Rovinj. Prošli tjedan održan je sastanak s
načelnicima Bala, Kanfanara i Rovinja i direktorom Odvodnje Rovinj vezano uz
definiranje statusa ovih triju općina u Odvodnji Rovinj. Moramo imati sve formalno
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pravno riješeno kako bi mogli aplicirati na natječaj za izgradnju kanalizacijske mreže
Lukovice - može se javiti samo Odvodnja, ne mogu jedinice lokalne samouprave.
Na istom sastanku razgovaralo se i o izmjenama sustava prikupljanja otpada.
Dogoditi će se značajno povećanje cijene odvožnje komunalnog otpada. Pokušati
ćemo da barem tu povećanu cijenu prati i bolja usluga.
Raditi će se objedinjena javna nabava za kontejnere, mi smo prijavili potrebu za 1400
kompleta kontejnera (zeleni, plavi, žuti, zeleni sa žutim poklopcem).

Od zadnjeg vijeća bila je još jedna snježna nepogoda, s čim u vezi se obavještavaju
vijećnici da je naručena nova posipačica soli.

Odrađena je manifestacija “Istrijanske pinci...” koja je postala dosta značajna u
očuvanju tradicije i bila dobro posjećena.
Jučer je prezentirana Strategija razvoja turizma Istarske županije u Pazinu.

Općina Žminj 4. je po redu iz Istre na projektu “WI - FI for EU” - bio je iskaz interesa i
predregistracija. Cilj projekta je do 2020. pokriti sve značajnije centre besplatnim
internetom. U prvom valu bi se dobilo 110.000,00 kn. Žminj je pokriven, pa bi se išlo
po mjestima, redom po veličini: Cere, Lukovica i dr.

Odabran je izvođač i do 01.09.2018. trebao bi biti gotov poduzetnički inkubator u
Šajinima.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije napravljena snimka izvedenog stanja
nekretnina na području Općine Žminj odnosno nova baza podataka za komunalnu
naknadu.

Do 01.07. trebao bi biti napravljen kružni tok ispred općine / ambulante, sa
produženjem od parka do kioska u ulici 9.rujna i do Fumice u smjeru Cera. Projekt je
u fazi finalizacije u Vema-ingu.

Za NC Balići u fazi smo javne nabave. Proces javne nabave provodi Dario Mezulić, a
Bala consulting (Mladen Rajko) i dalje vodi projekt.

Od mjere 7.4. gdje je bio prijavljen projekt izgradnje novog vrtića nije prošao
apsolutno niti jedan projekt iz Istarske ni Primorsko-goranske županije. Probati će se
naći neki alternativni način za rješavanje problema vrtića.

U Suradnji s općinama Barban i Savičenta i Pedal Istrom sudjelovali smo na našem
najvećem turističkom sajmu u Areni Zagreb.

U svezi manifestacije Istrijanske pinci u suradnji s Etnološkim muzejem Istre izdana
je knjižica “Vazmene užanci”.

Završava se glavni projekt reciklažnog dvorišta i ići će se na ishođenje građevinske
dozvole.

Vezano uz rekonstrukciju Žminjske kuće, prošli tjedan je održan sastanak s
gospodinom Brankom Orbanićem i Damirom Novotnyem. Izraditi će se izvedbeni
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projekt jer to traže konzervatori. Građevinska dozvola će biti po fazama jer nema
smisla ići na jednu objedinjenu.

Potpisan je ugovor za cestu Žminj - Balići.

Glede redovitog održavanja, dečki rade koliko to vremenski uvjeti dozvoljavaju.

Predsjednik vijeća zahvaljuje se načelniku.

Prelazi se na vijećnička pitanja.

Walter Folo pita imaju li konzervatori primjedbi na sanaciju obiteljske kuće na vrh
štrade?
Načelnik odgovara da imaju, tamo je na snazi konzervatorska podloga, bila je prijava
Ministarstvu graditeljstva i zaustavljeni su radovi. Ta kuća na vrhu štrade bila je jedno
vrijeme u vlasništvu Općine, prodana je građevinaru Toniju Dujmoviću koji je imao
zanimljivu ideju oko obnove. Do toga nije došlo i kuća je prodana sadašnjem
investitoru. Očito susjedima ni to nije dobro, prije nije bilo dobro da je ruševno a sada
nije dobro da se sanira.
Tomislav Zohil pita da kako je mogao zatvoriti cestu, ima li dopuštenje. Da, tražio je i
dobio dozvolu za zatvaranje ceste.
Dražen Galant smatra da konzervatori samo stvaraju dodatne troškove građanima i
onemogućavaju svaki napredak. Da je glupost da se štiti ono što je sve bilo porušeno
i sagrađeno je iznova nakon rata, tu se uopće ne radi o starim građevinama.
Načelnik smatra da glede konzervatora svi trebaju zauzeti zajednički stav i odraditi
sastanak s konzervatorima, Kapitelom i projektantom.
Više je zgrada ruševno i predstavlja opasnost a ne mogu se popravljati bez dozvole
konzervatora, tu spada i crkva Sv.Bartola i crkvica na groblju Žminj.

Načelnik dodaje i da je Danijelu Ermanu izdano rješenje o uklanjanju (rušenju)
građevine - farme svinja.

Tomislav Zohil pita može li se porazgovarati sa svećenikom ili nešto napraviti da se
ne ponavljaju situacije da on nakon svakog eventa s oltara proziva ljude jer da on ne
može stajati od umora i slično.
Dražen Galant i načelnik govore da u neposrednom susjedstvu stanuje Dario
Zaharija i da su ga pitali je li bila velika buka i je li smetalo, na što je on odgovorio da
nije.

Marko Križman pita jesu li donijeta nova rješenja o rasporedu službenika.
Načelnik odgovara da nisu.
Križman pita po kojoj osnovi se onda plaća obračunava.
Po starim rješenjima.
Križman pita da tko onda sada donosi rješenja.
Načelnik odgovara da načelnik donosi odluke iz svoje nadležnosti, a da drugih
zahtjeva nije ni bilo, da se još nitko nije žalio.
Križman pita i ne bi li izdavatelj rješenja trebao imati državni stručni ispit.
Načelnik da to ne zna, do sada da nije bilo nikakvih primjedaba i nitko se nije žalio.
Sve da će se riješiti početkom sljedećeg tjedna.
Križman odgovara da je to rekao i za komunalnu naknadu.
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Načelnik odgovara da nije do nas.
Križman govori da je rečeno da će sve odraditi kompjuteri, da šta su i kompjuteri na
bolovanju?
Načelnik odgovara da jesu, da.

Jordan Krajcar pita je li na današnju sjednicu pozvan novinar. Isto pitanje postavio
je i prošli put, rečeno je da je pozvan i da će on o tome dobiti dokaz, no nije mu
dostavljen.
Poziv redakciji je upućen, vijećniku će se dostaviti dokaz.

Tomislav Galant pita je li nešto poduzeto po pitanju svima dostavljenog pisma
nezadovoljnih građana. Budući da je anonimno, jasno je da se nije moglo odgovoriti,
ali u pismu je bilo više stvari, radi se i o standardu građana koji žive u blizini. Kako
smo to doživjeli, jesmo li reagirali?
Načelnik smatra da na ovakav tip komunikacije ne treba ni reagirati. To su pismo
dobili svi, reagiralo se je - Sanjin Galant je uklonio šator “žminjsku arenu”, i koncert
povodom Dana žena održan je u kino-sali. Više se ne konfrontiramo s građanima,
sada smo se konfrontirali sa svećenikom.

Marko Križman pita misli li se nešto poduzeti po pitanju pročistača? Sadašnje stanje
je katastrofalno, fekalije su na površini. Trebalo bi barem jedanput mjesečno prazniti
talog i mulj, ovo je prvenstveno sanitarno neispravno. Dobro da ne dolazi vodopravni
inspektor.
Načelnik odgovara da je procedura rješavanja ovog problema duga, da to zna i
Marko jer da to godinama nije riješeno, a zašto nisu poduzete ni “vatrogasne mjere”
znati će pročelnik.

Sanjin Debeljuh pita za željezničko-cestovni prijelaz Švogari, želi da se održi
sastanak predstavnika Općine i HŽ-a. Iz HŽ-a u Zagrebu da su zvali, da je inicirana
automatizacija ŽCP-a Švogari, a da sada ispada da je taj prijelaz zatvoren, da se tu
uopće ne prometuje. Želi znati konkretnu informaciju.
Mora da je nešto tu krivo protumačeno, ta cesta gdje je ŽCP Švogari je NC 10
Kršanci, u našoj mreži nerazvrstanih cesta navedena je od početka kada je mreža
popisana, i nalazi se u II.kategoriji prioriteta jer se radi o makadamu. Možda je
pogrešno shvaćeno jer se u nazivu ceste ne spominju Švogari.
Vijećnik Debeljuh govori da se glede tog prijelaza mora zauzeti neki zajednički stav.
U dužini od 800 m su 3 prijelaza - Tudori, Barbinka (Kršanci) i Švogari. Jedan prijelaz
bi se automatizirao, a dva zatvorila, isto kako je bilo i s Krajcar Brijegom i Paladnjaki.
Trebalo bi održati zajednički sastanak i sve dogovoriti, puno je lakše kada je i općina
zainteresirana riješiti problem prijelaza.
Marko Križman govori da je on kao bivši načelnik bio na tim sastancima, zatvorena
su već dva prijelaza (Krajcar Brijeg i zadnji prema Kanfanaru), a još dva (Kršanci i
Tudori) bi se zatvorila po asfaltizaciji i automatizaciji Švogari, sve je to bio dogovor.
Što se tiče pitanja je li cesta zatvorena, ona nije zatvorena nego je 300 m prije pruge
s obje strane postavljen znak zabrane prometovanja, i stavljeni su novi Andrijini
križevi. Na ovaj način odgovornost za vožnju preko prijelaza je na vozaču, a ne na
Općini.
Debeljuh govori da je odgovornost na vozaču čim je postavljen znak “Andrijin križ”.
Vijećnici komentiraju da je tu bilo više nesreća, sa tri poginule osobe, prijelaz je očito
riskantan.
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Sanjin Debeljuh pita je li reorganizacija uprave s kojom se krenulo od 01.01. donijela
boljitak građanima kako je najavljivano.
Načelnik odgovara da reorganizacija još nije provedena, ali da je komunikacija puno
bolja, da ljudi bolje surađuju, da je odnos između ljudi puno bolji nego što je on
zatekao kad je došao. Ljudi su zadovoljni, dostupan im je i načelnik i odjel i sve se
redovno odrađuje, ljudi ne čekaju. Službenici sada međusobno surađuju u radu.

Križman govori da je žalosno da je proračun rađen izvan općine od tzv. ”treće” osobe.
Načelnik odgovara da je to njegovo mišljenje, ali on (načelnik) da zna tko ga je
slagao i tko ga je unašao, uostalom, on je za isti taj proračun i odgovoran. Može se
raditi konstruktivno ili ne, proračun je napravljen i usvojen.
Krajcar govori da ne bi bilo toliko propusta oko svih odluka da nije treća osoba
kreirala proračun. Načelnik govori da je njemu to bilo prvo donošenje proračuna, da
on ne može znati sve što zna odjel i što znaju službenici i da je žalosno ako on mora
znati sve.

Nema prijavljenih za daljnja pitanja.

Prelazi se na dnevni red.

Predsjednik vijeća čita dnevni red predložen kao u pozivu od 23.03.2018. godine.

1. Verifikacija zapisnika sa sedme (7/1/2018) sjednice općinskog vijeća Općine
Žminj održane 30. siječnja 2018.

2. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća Stanja sustava civilne zaštite na području
općine Žminj za 2017.g. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području
općine Žminj za 2018.g. s trogodišnjim financijskim učincima,

3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi dio k.č. 13912
k.o. Žminj u naselju Pamići

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Žminj za 2017. godinu

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Žminj za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.
godinu

6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu
7. Prijedlog Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog i prometnog
redarstva
8. Prijedlog javnog poziva za Savjet mladih Općine Žminj
9. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2017.
10. Razno

Predsjednik vijeća čita i prijedlog dopune dnevnog reda od 27.03.2018. godine.
Prijedlog dopune dnevnog reda uputio je općinski načelnik.
1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u Općini Žminj
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne
naknade
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu



6

Jordan Krajcar govori da za ovo ne može glasati jer je slična situacija bila prije četiri
godine, kada je vijećnicima SDP-a objašnjeno zašto je po hitnom postupku uvršteno,
a onda su oni prijavili Ministarstvu uprave da je sjednica nelegalna.
Marko Križman govori da se je mogla sjednica prolongirati za jedan dan pa da bude
u roku dostavljeno. U suprotnom, hitnoća je trebala biti posebno obrazložena, a ne
ovako da su akti dostavljeni bez obrazloženja.
Načelnik obrazlaže zašto su predložene navedene dopune dnevnog reda. I vijećnik
Križman zasigurno zna koji su razlozi uvrštenja upravo sada i neprolongiranja jer
sigurno i napamet zna te odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu. Nismo mogli
znati da podaci za komunalnu naknadu neće biti dostavljeni na vrijeme, sastanak je
bio u petak kada su i dostavljeni materijali za vijeće. Iz vjerskih razloga nije se
sjednicu zakazalo za Veliki petak.
Ubuduće će se prije svakog vijeća odraditi jedan informativni razgovor da ne bude
nepoznanica.
Marko Križman govori da je u startu bilo nerealno misliti da će sve za komunalno biti
spremno u ovakvom roku. Načelnik odgovara da je rok bio realan, ali da su
vremenski uvjeti bili kakvi su bili. Križmanu da nije jasno kakve veze imaju vremenski
uvjeti, da kad se s nekim sklopi ugovor onda ga se treba i izvršiti. Načelnik odgovara
da je ugovor sklopljen, da su ugovoreni i penali po svakom danu kašnjenja, ali se
ovdje ne raspravlja o penalima nego o tome je li baza spremna ili ne i koje je najbolje
rješenje glede toga što općina sada može učiniti odnosno hoće li se donijeti
predložene odluke ili ne. Križman ponavlja da je rok za snimanje stanja i donošenje
svih rješenja bio potpuno nerealan.
Načelnik ponavlja da je Poslovnikom predviđeno predlaganje akata po hitnom
postupku kada za to postoji opravdan razlog.
Jordan Krajcar govori da se ovaj rok od 5 dana koji je predviđen Poslovnikom za
dostavu materijala može skratiti na 3 dana, jer ionako tek tada svi vijećnici počnu
gledati materijale.

Daje se na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda.
7 - ZA
3 - PROTIV (Tomislav Zohil, Marko Križman, Jordan Krajcar)
0 - SUZDRŽANIH

Dopuna dnevnog reda je prihvaćena.

Predsjednik vijeća čita dnevni red predložen kao u pozivu od 23.03.2018. godine sa
predloženim dopunama od 27.03.2018.:

1. Verifikacija zapisnika sa sedme (7/1/2018) sjednice općinskog vijeća Općine
Žminj održane 30. siječnja 2018.
2. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća Stanja sustava civilne zaštite na
području općine Žminj za 2017.g. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na
području općine Žminj za 2018.g. s trogodišnjim financijskim učincima
3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi dio k.č.
13912 k.o. Žminj u naselju Pamići
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Žminj za 2017. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Žminj za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu
6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu
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7. Prijedlog Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog i prometnog
redarstva
8. Prijedlog javnog poziva za Savjet mladih Općine Žminj
9. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2017.
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u Općini Žminj
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o vrijednosti boda za obračun
komunalne naknade
13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
14. Razno

Daje se na prihvaćanje predloženi dnevni red.
7 - ZA (Dražen Galant, Walter Folo, Nela Pucić, Sanjin Stanić, Tomislav

Jedrejčić, Tomislav Galant, Sanjin Debeljuh)
3 - PROTIV (Tomislav Zohil, Marko Križman, Jordan Krajcar)
0 - SUZDRŽANIH

Prihvaća se dopunjeni dnevni red.

Prelazi se na 1. točku dnevnog reda.

1. Verifikacija zapisnika sa sedme (7/1/2018) sjednice Općinskog vijeća
Općine Žminj održane dana 30. siječnja 2018.g.

Jordan Krajcar ima primjedbu da je na 6.stranici kod glasovanja o prijedlogu Odluke
o izvršavanju Proračuna pogrešno upisano da je protiv glasovao Eduard Erman, a
protiv je bio Sanjin Debeljuh.
Primjedba je uvažena, zapisnik će se ispraviti i objaviti.
Glasovanje: 10 – ZA,

0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANA

Prelazi se na 2. točku dnevnog reda.

2. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća Stanja sustava civilne zaštite na
području općine Žminj za 2017.g. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
na području općine Žminj za 2018.g. s trogodišnjim financijskim učincima

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Smanjena je stopa kriminaliteta, ali je jučer bilo razbojstvo u Ceru i uhićenje na Žminj
Petrolu. Smanjen je broj kaznenih djela za 1 odnosno 5 %, a povećan broj prekršaja
protiv javnog reda i mira - evidentirano 6 prekršaja, 2 više nego u 2016.
Ukupno je bilo 20 požara, 1 na građevinskom objektu i 19 na otvorenom prostoru.
Otvara se rasprava.
Pitanja nema.
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Daje se na glasovanje.
9 - ZA (Dražen Galant, Walter Folo, Nela Pucić, Sanjin Stanić, Tomislav

Jedrejčić, Tomislav Galant, Sanjin Debeljuh, Tomislav Zohil, Jordan Krajcar)
0 - PROTIV
1 - SUZDRŽAN (Marko Križman)

Prijedlog Odluke i godišnjeg plana su prihvaćeni.

Prelazi se na 3. točku dnevnog reda.

3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi - dio
k.č. 13912 k.o. Žminj u naselju Pamići

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Otvara se rasprava.

Marko Križman govori da je dio ove čestice lokalna cesta (u nadležnosti Županijske
uprave za ceste), pa da prvo treba to cijepati. Da onda dio koji je naš treba upisati
kao vlasništvo Općine Žminj budući je sada upisano kao opće dobro - javna cesta,
nakon toga da vlasnik objekta koji se legalizira treba ići na utvrđivanje građevne
čestice jer se u suprotnom neće moći cjepati.
U ovom prijedlogu nisu geodetski definirane površine ni granice i s ovom odlukom se
ništa neće moći napraviti. Radi svega ovoga misli da je predloženo izuzimanje
preuranjeno i nelogično. Tu će se potrošiti triput više nego parcela vrijedi. Knjižiti se
neće moći dok se god geodetski ne definira površina i dobije posebna parcela. Neće
se moći ni cijepati bez građevinske dozvole za rekonstrukciju ceste ili nekog drugog
akta za gradnju jer je nekretnina unutar građevinskog područja.
Načelnik govori da se uvijek odjel konzultira s geodetima prije izuzimanja. Podnositelj
zahtjeva je upoznat s procedurom.

Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.
Daje se na glasovanje.

7 - ZA (Dražen Galant, Walter Folo, Nela Pucić, Sanjin Stanić, Tomislav
Jedrejčić, Tomislav Galant, Sanjin Debeljuh)

1 - PROTIV (Jordan Krajcar)
2 - SUZDRŽANA (Tomislav Zohil, Marko Križman)

Prijedlog je prihvaćen.
Prelazi se na 4. točku dnevnog reda.

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Žminj za 2017. godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Pitanja nema.

Daje se na glasovanje.
9 – ZA
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0 – PROTIV
1 – SUZDRŽAN (Marko Križman)
Izvješće je prihvaćeno.
Prelazi se na točku 5.

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Žminj za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu za
2017. godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Pitanja nema.

Daje se na glasovanje.
9 – ZA
0 – PROTIV
1 – SUZDRŽAN (Marko Križman)
Izvješće je prihvaćeno.
Prelazi se na 6. točku dnevnog reda.

6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Pitanja nema.

Daje se na glasovanje.
9 – ZA
0 – PROTIV
1 – SUZDRŽAN (Marko Križman)
Izvješće je prihvaćeno.
Prelazi se na točku 7. dnevnog reda.

7. Prijedlog Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog i prometnog
redarstva

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Dražen Galant pita zašto se ova služba osniva zajedno s Balama, a ne sa
Svetvinčenom. Taj redar će ljeti odnosno od svibnja do rujna biti stalno u Balama i to
nije u interesu Općine Žminj.
Marko Križman govori da je on predlagao da to napravimo s Rovinjem koji tu službu
ima uredno ustrojenu, i zimi imaju manje posla pa jedan redar može biti po cijele
dane na našem području.
Tomislav Zohil misli da mi imamo veliko područje i da bi jedan redar trebao biti
zaposlen samo za naše područje. Boji se da će se tu netko samo iskaljivati na
ljudima kad ga se pozove da dođe a on ima puno posla u Balama.
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Načelnik govori da neće, i da je on inzistirao da osoba koja se zaposli ne bude s
područja niti jedne od ove tri općine čije je zajedničko redarstvo.
Donijeti će se nove odluke o komunalnom redu, i na našem području primjenjivati će
se odluka koju donese naše vijeće.
Dražen Galant govori da mi imamo više stanovnika nego Bale i Kanfanar zajedno.
Načelnik govori da to samo znači da po glavi stanovika mi zajedničku službu
plaćamo najmanje.

Rasprava je dovršena.
Daje se na glasovanje.
10 – ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANI
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Prelazi se na točku 8. dnevnog reda.

8. Prijedlog javnog poziva za Savjet mladih Općine Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Pitanja nema.

Daje se na glasovanje.
10 – ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANIH
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Prelazi se na točku 9. dnevnog reda.

9. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2017.

Općinski načelnik, Željko Plavčić, daje izvješće o svom radu u razdoblju srpanj-
prosinac 2017. godine.
Dražen Galant da mora pohvaliti načelnika, da se zaista puno napravilo.
Raspravlja se o divljim odlagalištima na području općine i nužnosti sanacije.
O izvješću o radu načelnika se ne glasa.
Prelazi se na 10. točku dnevnog reda.

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika u Općini Žminj

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Omaškom je u odluci izostavljen 10. klasifikacijski rang, odnosno koeficijent za
voditelja poslova namještenika.
Otvara se rasprava.
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Marko Križman govori da budući da nisu navedeni nazivi radnih mjesta da se mogu
slobodno staviti svi klasifikacijski rangovi pa da načelnik može raditi što god hoće.
Pitanja nema.
Načelnik dodaje da se ljude nagradi kada kvalitetno rade, da su dečki dobili bonus na
plaću od 500,00 kn temeljem odluke načelnika nakon što su cijelu noć radili na
čišćenju snijega.
Načelnik govori i da se plaća vrtiću ne povećava jer da nije moralno povećati plaću
djelatnika vrtića bez povećanja plaće djelatnika Općine. Prije analize kako će to
utjecati na proračun taj zahtjev se ne može raspravljati na vijeću.
Daje se na glasovanje.

7 - ZA (Dražen Galant, Walter Folo, Nela Pucić, Sanjin Stanić, Tomislav
Jedrejčić, Tomislav Galant, Sanjin Debeljuh)

3 - PROTIV (Tomislav Zohil, Marko Križman, Jordan Krajcar)
0 - SUZDRŽANIH

Prijedlog je prihvaćen.

Prelazi se na 11. točku dnevnog reda.

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Mijenja se samo datum primjene. Kada utvrdimo nove površine mi možemo ići na
izdavanje novih rješenja onim obveznicima gdje se površina mijenja. Zakonski,
ukoliko se visina komunalne naknade mijenja, nova rješenja moraju se izdati do
31.03. Već je objašnjeno zašto nije došlo do revizije površina, zato je ova odluka
najbolje rješenje u ovim uvjetima.
Otvara se rasprava.
Marko Križman predlaže amandman - da zbog hitnoće odluka stupa na snagu dan
nakon objave, umjesto kako je sada navedeno osmog dana od objave u Službenom
glasniku.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje - dopušta li se vijećniku Križmanu podnošenje
amandmana usmeno na sjednici.

10/10 ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANIH

Predloženi amandman daje se na glasovanje.
10/10 ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANIH

Daje se na glasovanje prijedlog Odluke izmijenjen usvojenim amandmanom.
7 - ZA (Dražen Galant, Walter Folo, Nela Pucić, Sanjin Stanić, Tomislav

Jedrejčić, Tomislav Galant, Sanjin Debeljuh)
3 - PROTIV (Tomislav Zohil, Marko Križman, Jordan Krajcar)
0 - SUZDRŽANIH

Prijedlog je prihvaćen.

Prelazi se na 12. točku dnevnog reda.
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12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o vrijednosti boda za obračun
komunalne naknade

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Otvara se rasprava.
Marko Križman predlaže amandman - da zbog hitnoće odluka stupa na snagu dan
nakon objave, umjesto kako je sada navedeno osmog dana od objave u Službenom
glasniku.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje - dopušta li se vijećniku Križmanu podnošenje
amandmana usmeno na sjednici.

10/10 ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANIH

Predloženi amandman daje se na glasovanje.
10/10 ZA
0 – PROTIV
0 – SUZDRŽANIH

Daje se na glasovanje prijedlog Odluke izmijenjen usvojenim amandmanom.
7 - ZA (Dražen Galant, Walter Folo, Nela Pucić, Sanjin Stanić, Tomislav

Jedrejčić, Tomislav Galant, Sanjin Debeljuh)
3 - PROTIV (Tomislav Zohil, Marko Križman, Jordan Krajcar)
0 - SUZDRŽANIH

Prijedlog je prihvaćen.
Prelazi se na 13. točku dnevnog reda.

13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

Načelnik daje uvodno obrazloženje.
Otvara se rasprava. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.

7 - ZA (Dražen Galant, Walter Folo, Nela Pucić, Sanjin Stanić, Tomislav
Jedrejčić, Tomislav Galant, Sanjin Debeljuh)

3 - PROTIV (Tomislav Zohil, Marko Križman, Jordan Krajcar)
0 - SUZDRŽANIH

Prijedlog je prihvaćen.

Prelazi se na 14. točku dnevnog reda.

14. Razno

Dražen Galant predlaže da se vijećnici o terminu sjednice obavijeste desetak dana
ranije - ne misli da bi ih se toliko rano trebalo obavijestiti o točkama dnevnog reda niti
dostavljati materijali, samo obavijestiti o planiranom terminu sjednice.
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Sanjin Debeljuh pita kada će se urediti dječji park. Prikupljene su ponude,
razmatraju se, dostaviti će se i vijećniku Debeljuhu na uvid.

Daljnjih pitanja nema.

Predsjednik vijeća zatvorio je sjednicu u 21:25 h.

KLASA: 021-05/18-01/02
URBROJ: 2171-04-01-18-3
Žminj, 29.03.2018.g.

ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK VIJEĆA
Neda Kontić Orbanić Sanjin Stanić


