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ZAPISNIK 

 
s devete – 09 / 03 / 2022.  sjednice Općinskog vijeća  Općine Žminj 

održane dana 31. svibnja 2022. godine  
u Vijećnici Općine Žminj 

 
 
Početak u 19,38 sati.  
 
Prisutni vijećnici: Sara Mužina, Dražen Galant, Vedran Benić, Tomislav 

Jedrejčić, Martina Milutinović Zohil, Eduard Erman, 
Ivan Giovanni Tijan, Kristijan Kranjčić, Tomislav 
Galant, Sanjin Debeljuh, Tomislav Zohil  

 
Odsutni - ispričani: Vedrana Mavrić Barbančić, Sanjin Stanić 
 
Ostali nazočni: Željko Plavčić, općinski načelnik,  

Kristijan Benčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela; Neda Kontić Orbanić, zapisničar 

 
 
 
Predsjednica vijeća Sara Mužina otvorila je 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Žminj i pozdravila sve prisutne.  
Utvrđuje da je na sjednici prisutno 11 od 13 vijećnika – postoji potrebna većina za 
donošenje pravovaljanih odluka. 
 
Predsjednica vijeća daje riječ načelniku radi davanja uvodnog izvještaja. 
 
Općinski načelnik, Željko Plavčić, zahvaljuje se predsjednici vijeća, pozdravlja 
prisutne u svoje ime i u ime djelatnika Općine Žminj te daje kratak osvrt na period od 
prethodne sjednice. 
Sve se radi po planu i programu i usvojenom Proračunu. Općina je solventna i 
likvidna i nema nepodmirenih dospjelih obveza.  
Sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama bili smo dužni prošle godine 
uskladiti Statut te temeljem istoga ove godine, u roku od šest mjeseci od stupanja na 
snagu novog Zakona s 31.12. provesti javni natječaj za izbor i imenovanje direktora 
odnosno direktorice Turističke zajednice. Obavještava vijećnike da je na raspisani 
natječaj pristigla jedna prijava, te se u petak 03.06. sastaje komisija za izbor i 
imenovanja koja će utvrditi da li je prijava pravovaljana, nakon čega će se ako je sve 
u redu kandidata odnosno kandidatkinju pozvati na razgovor.  
Također, 28.01. predan je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju zahtjev za naknadu sredstava – finalni obračun. Pred 20 dana smo dobili 
informaciju da je isti u obradi, i radi količine posla nije još obrađen iako je rok za 
obradu 90 dana. Nada se da će isti biti što prije obrađen i da ćemo temeljem toga 
dobiti ostatak od 60% sredstava od Europske unije. 
Prisustvovao je bitnom i humanom događaju, a to je da je po odrađenim 
koordinacijama župana s gradonačelnicima i načelnicima, a na inicijativu ravnatelja 
Bolnice Dr. Martin Horvat Rovinj gospodina Marinka Rade, potpisan sporazum radi 
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sufinanciranja uspostave dječjeg odjela za rehabilitaciju i liječenje. Bolnica ima dugu 
tradiciju, od 1888. godine kad ju je otvorila Marija Tereza, i u zadnje tri godine jako 
lijepo napreduje i jako mu je drago da se svih 41 jedinica lokalne uprave i 
samouprave odazvalo i uspjelo usuglasiti s inicijativom. 
Obavještava vijećnike da je otvoren natječaj za sufinanciranje izgradnje i opremanja 
dječjih vrtića iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te smo mi sukladno 
građevinskoj dozvoli koju smo ishodovali još prošle godine popunili prijavu, a za 
predaju čekamo još jedan detalj, a to je da li će nam suradnja s Općinom Kanfanar 
donijeti dodatne bodove a da nas pritom dugoročno ne obveže na nešto što nama 
nije prihvatljivo. Datum prijave nije relevantan jer se gleda bodovna lista do 
iskorištenja sredstava, a s bodovima dosta dobro stojimo. Čekali smo odgovor da li je 
u okviru ovog natječaja moguće i financiranje uređenja okoliša ali nije. 
Također je naručena izrada programa zaštite od divljači. Po novom zakonu, briga o 
divljači izvan lovnog područja je u nadležnosti lokalne samouprave, što znači unutar 
naselja i u radijusu od 100 metara, kao i na svim prometnicama. Da je dobio mail da 
s 01.06. odnosno sutra ističe polica s Euroherc osiguranjem, i ne zna tko će 
odgovarati za nalet na divljač ako čovjek nema kasko. Ministarstvo je osiguralo 3,6 
milijuna kuna za pokrivanje eventualno nastale štete, a prošlogodišnja polica je bila 
25+25 milijuna kuna. 
Poziva svih da 07.06. dođu na javnu raspravu i javni uvid u prijedlog izmjena 
Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone. Ako ne bude većih promjena vjeruje 
da će ubrzo i stupiti na snagu. Imamo interesa za izgradnju i popunjavanje 
Industrijske zone, ali nas još uvijek muči isti problem, a to je da vlasnici parcela u 
zoni traže basnoslovno visoke cifre a parcele stoje neizgrađene po 15-20 godina. 
Izrada Prostornog plana uređenja Općine Žminj je također u tijeku. 
Odobren nam je nastavak dva projekta – obnova krovišta crkve Sv. Foške u Laginji i 
nastavak uređenja prostora Zad kaštela. 
Zahvaljuje se udruzi Geminianum u partnerstvu s kojom smo na natječaju koji je 
raspisan na početku korone a dovršen prije nekoliko dana, osigurali za provedbu 
projekta Kultura online 400.599,00 kn i vjeruje da će se i na ovaj način kroz tri skupa 
radionica pridonijeti zaštiti žminjske čakavštine kao zaštićene nematerijalne kulturne 
baštine. Jedan skup radionica će biti literarno stvaralaštvo, drugi slikarstvo i treći 
fotografija. Nabavljaju se laptopi za obradu fotografija, platna i sve što treba za 
slikarstvo, autorski honorari za voditelje radionica za pjesništvo, a isto tako se 
nabavlja i jedan manji dron za snimke iz zraka te fotoaparati, tako da je osigurana 
cjelokupna infrastruktura, kao i plaća voditelja projekta i administrativni troškovi 30%. 
Smatra da je ovo jedan lijepi soft projekt. 
Održan je 51. Sabor čakavskog pjesništva, bilo je jako lijepo i čestita organizatorima 
na kvalitetnoj izvedbi. 
Želi upoznati vijećnike i sa promocijom jedne nove knjige naše spisateljice Ane 
Galant „Novi raspored“, zbirka od 30ak pjesama, vrlo interesantno i toplo preporučuje 
svima. 
Raspisan je natječaj Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 
vodno gospodarstvo Istarske županije, prijavili smo tri projekta – za sufinanciranje 
organizacije Bartulje, Festivala pašte te nastavak uređenja Macela gdje nam je već 
odobreno 100.000,00 kn i mi smo sufinancirali još 38.000,00 te su se odradili grubi 
radovi – skinuta je žbuka, očišćen kamen te je napravljen dovod vode i položene 
instalacije za odvodnju. Uvijek su nas pratili s manifestacijama pa vjeruje da će i dalje 
biti tako. 
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Posjetio nas je župan pri čemu je dogovoren nastavak suradnje na povlačenju 
sredstava za izgradnju škole i dvorane kao i uređenja i privođenja svrsi akumulacije 
Kali u Dragi. Radi se o dvije akumulacije koje su bile korištene za upumpavanje vode 
u parne lokomotive za vrijeme Austro-Ugarske. Samim time bi se riješila komponenta  
navodnjavanja i sanacija objekta. Vjeruje da će to uz pomoć i inicijativu Županije i 
Hrvatskih voda uskoro privesti svjetlu dana. 
Naručena su tri nova dječja igrališta. Dodjeljivala su se prema dogovoru i broju djece 
predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta – to su Modrušani, Galanti i Benčići. Kada 
vidimo kako će se to pokazati ići ćemo dalje. 
Također su nam odobrena dva projekta ukupne vrijednosti nešto manje od 
1.400.000,00 kn sufinancirana 40%, a to je e-javni gradski prijevoz odnosno 
platforma za uspostavljanje individualnog električnog javnog prijevoza te ono što smo 
dužni uspostaviti prema novom Zakonu o upravnom postupku, a to je digitalizacija 
javne uprave. Radi se o cjelokupnom procesu – od zaprimanja, obrade, vidljivosti i 
transparentnosti, sve mora biti digitalno dostupno i više nema papira. Zna da će 
digitalni obrasci za neke biti šok, neko vrijeme će biti na raspolaganju i papirnati, ali 
sve vodi u tom pravcu i drago mu je što smo ušli u ovaj bazen gdje nam je odmah u 
prvom valu odobreno sufinanciranje. Zbog stupnja razvijenosti i položaja imamo 
pravo na samo 40 %, što je ipak puno.   
Zahvaljuje se nadležnom Ministarstvu i ministru Butkoviću koji je prihvatio inicijativu i 
na čiju potporu je izrađeno idejno rješenje južne zaobilaznice Žminja koja je u stvari 
nastavak čvora odnosno izlaza ipsilona Žminj, siječe cestu Žminj – Pula i spaja se 
nešto ispod Matkići na cestu Žminj – Barban. Time, uspostavom kružnog toka i 
puštanjem u rad pazinske zaobilaznice sav promet bi se prebacio na teret navedene 
zaobilaznice.    
Možda je svima interesantno i to da uskoro Županija pokreće izmjene i dopune 
Prostornog plana Istarske županije. U tom pravcu ni ne forsiramo Prostorni plan jer 
ćemo ga morati opet usklađivati. Zna da se je to po nekima odužilo, ali prostorni plan 
se ne donosi u 2 mjeseca i ne donosi ga načelnik nego vijeće. Imamo preko 400 
zahtjeva.  
Nadamo se da će krajem srpnja, početkom kolovoza ili najrealnije početkom rujna biti 
raspisan natječaj za dogradnju i rekonstrukciju osnovne škole i izgradnju dvorane. 
Želi upoznati vijeće s time da je troškovnik sa 34.000.000,00 kn + PDV skočio na 
51.264.000,00 + PDV, odnosno na bruto iznos od skoro 10.000.000,00 EUR-a. Radi 
se vrlo kompleksnom projektu.  
Kao što je spomenuo na prethodnoj sjednici, održano je ročište sa nadbiskupijom 
Porečko-Pulskom a vezano uz povrat nekretnina i obavještava vijećnike da nam je 
Nadbiskupija ustupila otprilike 60% parcela, dok će glede ostalih i dalje ustrajati na 
povratu. Postignut je sporazum koji je na korist i čast svima. 
 
Predsjednica vijeća zahvaljuje se načelniku i otvara vrijeme za vijećnička pitanja. 
 
Eduard Erman pita za koju bi se to štetu od naleta na divljač eventualno moglo teretiti 
Općinu – da li na nerazvrstanim cestama ili i na županijskim, državnim odnosno 
općenito na svim cestama koje prolaze kroz područje općine? Načelnik odgovara da 
je zakon nejasan. Apsurd je da divljač predstavlja lovno-gospodarsku osnovu, a da 
štetu pokriva netko drugi. Načelnik nadalje govori da je sve funkcioniralo dok je 
predsjednik lovačkog saveza bio Đuro Dečak, da se je temeljem police osiguranja 
prošle godine u slučaju štete od divljači obraćalo direktno Ministarstvu, a ne 
lovačkom društvu ali sada da više ne zna kako će biti. Da je zvao Gracijana Prekalja i 
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Davora Poropata da to provjere, da će sutra znati više. Da uopće jedinice lokalne 
samouprave nisu od Hrvatskog lovačkog saveza ni Istarskog saveza dobile ništa 
nego su mail dobila samo lovačka društva. 
Tomislav Galant pita da li smo ikad do sad imali potraživanja po toj osnovi. Načelnik 
odgovara da nismo jer to nije bilo na nama. Ali da je sada pitanje što će biti u slučaju 
šteta izvan lovnog područja, a da sve osiguravajuće kuće bježe od te police. 
 
Daljnjih pitanja nema. 
Dražen Galant izašao je iz vijećnice u 20:00 sati. Na sjednici je prisutno 10 vijećnika, 
što je i dalje natpolovična većina potrebna za valjano odvijanje sjednice. 
 
Prelazi se na dnevni red. 
 
Predsjednica vijeća čita dnevni red kao u pozivu od 25. svibnja 2022. godine.  
 

1.  Verifikacija zapisnika s osme (08/02/2022) sjednice Općinskog vijeća Općine 

Žminj održane 29. ožujka 2022. godine 

2.  Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u 

vlasništvu Općine Žminj (k.č. 631/10 k.o. Žminj, Jurići) 

3.   Prijedlog Odluke o suglasnosti na parcelaciju i davanju ovlaštenja općinskom 

načelniku za potpis geodetskog elaborata u svrhu spajanja i diobe k.č. 194/6 i 

1473/Z k.o. Žminj 

4.  Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Žminj (dio k.č. 194/6 

i 1473/Z k.o. Žminj – buduća k.č. 194/14 k.o. Žminj, Malinica) 

5.  Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Žminj 

6.  Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Žminj  

7.  Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Žminj  

8.   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Žminj za 2021. godinu 

9.  Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu 

10.  Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Žminj – Sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga – projekt 

„SmartCity: Digitalna Općina Žminj“ 

11.  Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Žminj – Sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga – projekt 

„SmartCity: Individualni e-gradski prijevoz“ 

12.   Razno  

 
Prijedloga za dopunu dnevnog reda nema. 
Dnevni red daje se na glasovanje. 

10 / 10 ZA 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
Prelazi se na raspravu po točkama dnevnog reda. 
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1.  Verifikacija zapisnika s osme (08/02/2022) sjednice Općinskog vijeća 

Općine Žminj održane 29. ožujka 2022. godine 

 
Primjedbi na zapisnik nema. 
Daje se na glasovanje. 

9 / 10 ZA 
0 PROTIV 
1 / 10 SUZDRŽAN (Tomislav Galant) 

Predsjednica vijeća konstatira da je zapisnik s osme sjednice Općinskog vijeća 
Općine Žminj verificiran. 
Prelazi se na točku 2. 
 
 
2.  Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine 

u vlasništvu Općine Žminj (k.č. 631/10 k.o. Žminj, Jurići) 

 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
Radi se o zemljištu u Jurići, površine 32 m2 uz cestu. Natječaj je raspisan na temelju 
odluke vijeća, stigla je jedna ponuda te se predlaže prihvat ponude i prodaja. 
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

10 / 10 ZA 
0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH 

Predsjednica vijeća konstatira da je Odluka jednoglasno usvojena. 
Prelazi se na točku 3. 
 
 
3.   Prijedlog Odluke o suglasnosti na parcelaciju i davanju ovlaštenja 

općinskom načelniku za potpis geodetskog elaborata u svrhu spajanja i 

diobe k.č. 194/6 i 1473/Z k.o. Žminj 

 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
O mogućnostima parcelacije ove čestice već se je raspravljalo na vijeću. Zahtjev za 
otkup je dao vlasnik susjedne čestice. Išlo se je na utvrđivanje stvarnog stanja, na 
skici se vidi koridor ceste, a uz suglasnost vijeća novoformirana čestica 194/14 gdje 
bi međa išla vertikalno na cestu i paralelno sa zidom parcele Vodovoda. Smatra da 
se predloženom parcelacijom rješava problem vlasnicima Malinice, a mi i dalje 
imamo parking na parceli 194/6 za Rovisovu kuću, a isto tako i na 136 i 133/1 ispod 
koja je bila predmet zahtjeva nadbiskupije, a u dogovoru ostaje nama jer je privedena 
svrsi i predstavlja dio objekta. Za predlaganje ove današnje odluke čekalo se 
razrješenje pitanja s nadbiskupijom. Predlaže da se ova odluka donese i da se 
omogući investitorima da stvore reprezentativni objekt za svoje poslovanje.  
Daje se na raspravu.  
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

10 / 10 ZA 
0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH 

Predsjednica vijeća konstatira da je Odluka jednoglasno usvojena. 
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Prelazi se na točku 4. 
 
 
4.  Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Žminj (dio k.č. 

194/6 i 1473/Z k.o. Žminj – buduća k.č. 194/14 k.o. Žminj, Malinica) 

 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
Radi se o prijedlogu nastavno na prethodnu točku. Imamo zahtjev za kupnju, 
površina čestice je 515 m2, izvršena je procjena i predlaže se početna cijena od 
150.000,00 kn. 
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

10 / 10 ZA 
0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH 

Odluka je jednoglasno usvojena. 
Prelazi se na točku 5. 
 
 
5.  Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Žminj 

 
Načelnik daje uvodno obrazloženje. 
Ovom Odlukom se samo dodjeljuje obavljanje javne usluge Komunalnom servisu 
d.o.o. Rovinj.   
Daje se na raspravu. 
Prijavljenih za raspravu nema. 
Daje se na glasovanje. 

10 / 10 ZA 
0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH 

Predsjednica vijeća konstatira da je Odluka jednoglasno usvojena. 

Prelazi se na točku 6. 

 

 

6.   Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Žminj 

 

Načelnik predlaže da pročelnik vijećnicima da uvodno obrazloženje. 
Pročelnik pojašnjava da je ovaj prijedlog već bio na razmatranju. Izvršene su 
minimalne izmjene, a to je da se dodaju neke nove grupe korisnika prema vrsti 
djelatnosti i kapacitetu spremnika. U prijedlogu odluke koji je dostavljen vijećnicima 
jasno je naznačeno što se mijenja – crvenom bojom ono što je dodano novo, 
precrtano je ono što se briše tako da je svima pregledno. Odluku treba donijeti radi 
usklađenja sa zakonom, a nakon odluke slijedi donošenje cjenika kada će vjerojatno 
biti više rasprave. 
Daje se na raspravu. 
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Eduard Erman govori da ponovno nije uvažen prijedlog da veličina spremnika za koji 
će korisnik biti zadužen bude opcionalna, a ne propisana. Da bi i većim obiteljima 
trebalo omogućiti da imaju zaduženu manju kantu, na taj način će biti češće 
pražnjenje ali korisniku jeftinije. 
Pročelnik govori da svi moraju znati da su troškovi prikupljanja i zbrinjavanja otpada 
vrlo visoki i da oni taj fiksni dio moraju naplatiti od korisnika. Imamo primjer i 
reciklažnog dvorišta, do sada je prikupljena i odvezena 21 tona otpada, još je dosta 
za odvoz, i zapravo još ne znamo koliko će to sve zajedno koštati.  
Načelnik dodaje da je u planu nabavka još 4 spremnika za glomazni otpad, 2 preso-
kontejnera, sjeckalica za bio-otpad i brojač boca, to je sad raspisano. Možda bi bilo 
dobro nabaviti i dodatne kontejnere za odjeću i postaviti na nekoliko punktova na 
području općine (Cere, Lukovica). 
Daljnjih pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

10 / 10 ZA 
0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH  

Odluka je jednoglasno usvojena. 
Nastavno na raspravu vijećnika uputiti će se prijedlog Komunalnom servisu d.o.o. da 
pri izradi sljedećih izmjena općih uvjeta razmotri eliminaciju korelacije broja članova 
kućanstva i veličine spremnika za otpad. 
Prelazi se na točku 7. 
 

 

7.  Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Žminj 

 
Načelnik daje uvodno obrazloženje.  
Promjenom Zakona o socijalnoj skrbi dužni smo u roku od 6 mjeseci izmijeniti i našu 
odluku odnosno uskladiti ju. Vijećnici su prijedlog odluke dobili u materijalima. Ono 
što je bitno, više nema stalne novčane pomoći, sada je umjesto toga predviđena 
pomoć za troškove stanovanja. Oblici pomoći koji se odnose na prehranu djece u 
školi, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i sl. su ostali nepromijenjeni. Zapravo 
se mijenja samo terminologija, cenzusi su također ostali isti. Visinu naknade za 
novorođenčad  dalje određuje načelnik prema sredstvima osiguranima u proračunu. 
Djeca samohranih roditelja i po ovoj Odluci imaju pravo na podmirenje troškova 
obroka u školi, udžbenike, podmirenje troškova vrtića. Nadalje, visina stipendije se 
isto utvrđuje posebnom odlukom. 
Daje se na raspravu. Pitanja nema. 
Daje se na glasovanje. 

10 / 10 ZA 
0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH  

Odluka je jednoglasno usvojena. 
Prelazi se na točku 8. 
 

 

8.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Žminj za 2021. godinu  

 
Predsjednica vijeća poziva predlagatelja da vijećnicima da uvodno obrazloženje. 
Načelnik govori da je kad se sve podvuče Općina računovodstveno u plusu 
1.168.000,00 kn, a i financijski na računu još nešto više. Nada se da će se uplatom 



8 

 

preostalog dijela sufinanciranja izgradnje vrtića zatvoriti određene dugoročne obveze. 
Govori da financijski rezultat predstavlja realno stanje. Nada se da će i ove godine 
ostvariti prihode iz državnog proračunu po osnovi prijenosa EU sredstava. Prošle 
godine je to bilo oko 2.400.000,00 kn, upravo iz razloga što dio sufinanciranja vrtića 
nije isplaćen da je to isplaćeno plus bi iznosio oko 6.000.000,00 kn. Nada se da će to 
kroz NPO biti bi više. Sve je prema planu i programu. U pravilu je ostvarenje ispod 
100% kad govorimo o rashodima, a kad govorimo o prihodima još su malo i viši.  
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema.  
Daje se na glasovanje. 

8 / 10 ZA  
2 / 10 PROTIV (Sanjin Debeljuh i Tomislav Galant) 
0 SUZDRŽANIH 

Predsjednica vijeća konstatira da je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 
Žminj za 2021. godinu prihvaćen. 
Prelazi se na točku 9. 
 

 

9.  Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu 

 
Predsjednica vijeća poziva predlagatelja da vijećnicima da uvodno obrazloženje. 
Načelnik obrazlaže na koji se način planira preraspodjela, višak primitaka od 
financijske imovine koristit će se isključivo za otplatu glavnice kredita, a sve je 
detaljno opisano u odluci. Manjak prihoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića 
odnosi se na 13. plaću – ne radi se o tome da su djelatnici dobili dodatnu isplatu 
nego je izmijenjen način izvještavanja, a trošak plaće koja se isplaćuje u siječnju je 
prikazan u 12.mjesecu i tu je došlo do te razlike. 
Daje se na raspravu. 
Pitanja nema.  
Daje se na glasovanje. 

7 / 10 ZA  
1 / 10 PROTIV (Kristijan Kranjčić) 
 2 / 10 SUZDRŽANI (Sanjin Debeljuh i Tomislav Galant) 

Predsjednica vijeća konstatira da je Odluka usvojena. 
Prelazi se na točku 10. 
 
 
10.  Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Žminj – Sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga – 

projekt „SmartCity: Digitalna Općina Žminj“ 

 

Predsjednica vijeća poziva predlagatelja na davanje uvodnog obrazloženja. 
Načelnik govori da se sve vidi iz opisa projekta. Projekt se uvodi radi implementacije  
osnovnih osi i naglasaka u periodu 2021. – 2027. Europske unije, a to je digitalno i 
zeleno. Cilj je digitalizacija kompletnog poslovanja. Tu je platforma Otvoreno – 
predviđen iznos od 250.000,00 kn. Obveznici smo javne nabave, možda to u 
konačnici bude i manji iznos, viši ne bi trebao biti. Platformu „otvoreno“ imaju i Pazin i 
Rovinj, išlo bi se u pravcu ovoga kako je napravljeno u Pazinu, sve je apsolutno 
transparentno i po imenima se može pretraživati isplate. Zatim su tu uključeni 
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digitalni obrasci – predaja zahtjeva putem interneta. Uvijek ćemo biti na raspolaganju 
onima kojima treba, kao što smo i danas. Tu je i sustav informiranja građana, putem 
sustava e-građani ljudi će se spajati na samu platformu i u svakom trenutku moći 
vidjeti kod kojeg je službenika i u kojem stupnju obrade njihov predmet. Zatim je tu 
vizualizacija proračuna što već imamo te dodatno mogućnost participiranja građana u 
postupku kreiranja proračuna. Bitno je da se na sve spaja putem sustava e-građani 
gdje se automatski povlače podaci. U paketu je i otvoreni GIS što već zapravo imamo 
i e-natječaji za provođenje postupaka natječaja npr. za sufinanciranje udruga. U 
cijeni je implementacija sustava i edukacija djelatnika u sustavu. 
Daje se na raspravu.  
Sara Mužina govori da sve to lijepo zvuči, da pratimo trendove i prilagođavamo se. 
Načelnik reagira da se ne radi o praćenju trendova nego da je ovo zakonska 
dužnost. Da je općina dužna po Zakonu o općem upravnom postupku digitalizirati 
potpise i cjelokupno poslovanje u roku od godine dana. Sara Mužina govori da je 
ipak jako veliki iznos koji moramo sami platiti s obzirom da je sufinanciranje samo 
40%, a s obzirom na to kakav je proračun i kakvi su troškovi, da je pitanje da li je to 
sada potrebno. Pročelnik govori da naša trenutna informatička platforma ne prati 
potrebe i da moramo provesti javnu nabavu za nabavku. Načelnik dodaje da u ovom 
trenutku imamo pisarnicu od jednog dobavljača, groblje od drugog, GIS od trećeg, 
financije od četvrtog, a sve održava peti. Ako možemo sada dobiti sufinanciranje od 
340.000,00 kn da je bolje da se to sve implementira sada, jer da ćemo ako ne drugi 
dan to sve morati platiti sami. Govori da je danas kazna 30.000,00 kn za one koji 
nemaju transparentnost proračuna. Sara Mužina govori da je sve na webu javno 
objavljeno pa tko želi može i sada sve pogledati. Načelnik govori da je, ali da smo po 
novom Zakonu o proračunu svi dužni imati transparentni proračun. Imamo novca za 
to financirati i bolje da to uvedemo sada uz sufinanciranje nego da kasnije platimo 
sami 100% troškova. Pročelnik dodaje da prateći dosadašnje natječaje znamo da se 
kasnije raspisuju i dodatni natječaji za sufinanciranje vlastitih sredstava, pa da je u 
tom smislu moguće da u konačnici naš udio bude manji od ovoga sada predviđenog. 
Tomislav Zohil govori da je to alat bez kojega se ne može raditi. Eduard Erman 
dodaje da je to i zakonski uređeno. Načelnik govori da je sličan natječaj bio prije dvije 
godine, da smo se mi i tada javili ali nam sredstva nisu bila odobrena. Tada je to bila 
samo preporuka i praćenje trendova, a danas je to već nešto drugo, i tko ne uvede 
sada uvesti će kroz godinu dana i platiti puno skuplje. 
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.  
Daje se na glasovanje. 

9 / 10 ZA  
0 PROTIV 
1 / 10 SUZDRŽAN (Sara Mužina) 

Predsjednica vijeća konstatira da je odluka usvojena. 
Prelazi se na točku 11. 
 

 

11.  Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Žminj – Sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga – 

projekt „SmartCity: Individualni e-gradski prijevoz“ 

 

Predsjednica vijeća poziva predlagatelja na davanje uvodnog obrazloženja. 
Načelnik govori da ovo nije praćenje, već stvaranje trendova. 
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Dražen Galant vratio se na sjednicu u 20:40 sati. Na sjednici je prisutno 11/13 
vijećnika.  
Načelnik nastavlja s uvodnim obrazloženjem.  
Radi se konkretno o nabavci i razradi softver rješenja i u drugom dijelu nabavci 100% 
električnog vozila za što se raspisivanje natječaja očekuje krajem lipnja. Ako ovo 
prihvatimo ulazimo u stvaranje trendova. Zašto individualni e-gradski prijevoz? Svi su 
svjesni činjenica da rade po cijele dane. Puno puta da se je i u prošlom mandatu 
raspravljalo što napraviti za naše stare i nemoćne, kako riješiti prijevoz za njihove 
potrebe, i sada imamo rješenje kroz fond koji se otvorio. Zbog naše razvijenosti 
možemo ostvariti sufinanciranje od 40%. E-gradski prijevoz predviđen je kao 
aplikacija kroz koju će osoba s prebivalištem na području Općine Žminj moći naručiti 
prijevoz u aplikaciji koju možemo radno nazvati „Žminjski uber“ uz cijenu od 
vjerojatno 10,00 kn ili kako se bude u konačnici dogovorilo, i tako riješiti potrebe 
starijih osoba. Mi nažalost nemamo javni gradski prijevoz, svako kućanstvo odnosno 
svaki vozač ima svoje auto, ali uvijek ostaje činjenica da naši stariji trebaju pomoć pri 
prijevozu. Grad Pazin da je za izgradnju Doma za starije osobe povukao 30% 
sredstava od Ministarstva socijalne politike i mladih, a kroz program uspostave 
vaninstitucionalne skrbi. Samim time što s Pazinom surađujemo u programu pomoći 
u kući nama pripada određeni dio ležajeva u Domu. Naglasak je na stacionaru, to je 
više zdravstvena nego socijalna ustanova. Ovo što se predlaže je drugo. Kao što se 
mladima gleda osigurati za prvu nekretninu Ulicu mladih, isto tako moramo razmišljati 
i o našim starijima. To se pokušava napraviti tako da nam netko plati udio od 40% jer 
se ne radi o jeftinom proizvodu. Ovo da trenutno u Hrvatskoj nema nitko, a misli ni u 
Europi. Da je provider usluge jedinica lokalne samouprave, to nema nitko. Kao što je 
formiranjem ulice mladih Žminj došao na kartu Hrvatske zajedno s Balama kao 
pozitivan primjer, s ovim projektom će isto tako, radi se jedna dobra stvar da stariji ne 
ovise isključivo o svojoj djeci za prijevoz. Za normalno funkcioniranje bitna je 
dostupnost roba i usluga te mobilnost, a ovime se rješava mobilnost. Ovdje se ne 
radi promocija ni samo-promocija nego se radi koncept rješavanja usluge prijevoza 
umirovljenika, i smatra da ima jako puno onih kojima bi ova usluga jako koristila. 
Daje se na raspravu. 
Vedran Benić pita znači li to da mi iz Proračuna plaćamo 60% za vozilo? Načelnik 
odgovara da ovo nije nabavka vozila, nego samo softvera. Za vozilo ćemo vidjeti. Do 
sada je bilo sufinanciranje samo za fizičke osobe, i to do 70.000,00 kn a ostatak je 
pokrivao kupac. Za električna vozila za komunalna poduzeća bilo je ovisno o 
razvijenosti skupine. Još nije bilo natječaja za sufinanciranje nabave električnih vozila 
za jedinice lokalne samouprave, a u najavi je. Za očekivati je sufinanciranje od Fonda 
u iznosu od 40%, više od toga nismo dobili ni za reciklažno dvorište. Kasnije smo 
50% od našeg dijela sufinanciranja dobili od Ministarstva regionalnog razvoja. Znači 
da je naše učešće u konačnici 30 %.  
Načelnik predviđa da bi se u sklopu istoga moglo nadograditi da se uvede model car-
sharinga po principu Ubera, a da je Općina centralni servis. 
Sara Mužina govori da nije protiv ideje, ali koliko god da to dobro zvuči misli da je to 
prevelik zalogaj. Načelnik odgovara da se radi o 300.000,00 kn i da se ne slaže. Sara 
Mužina govori da nije to samo ova točka, već i prethodna, da je to ukupno više od 
1.000.000,00 kn na jednom vijeću koje će Općina morati platit. A gdje su ti novci, 
koliko je još toga što moramo platiti? Načelnik odgovara da su novci na računu. Sara 
Mužina govori da imamo kredite koje trebamo platiti, da sve to super zvuči, ali da 
treba gledati realnost i ići korak po korak. Načelnik govori da ako ne gledamo 
napredak, onda DVD-u ne treba novo vozilo jer imaju ono iz 1965., onda ni Općini ne 
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treba auto, dečki neka kose na ruke pa ne treba ni kosilica ni malčer, itd. Mi smo tu 
da nešto stvorimo a ne da budemo štedionica, nismo ni za dugove, ali ovdje se radi o 
300.000,00 za projekt. Još uvijek da imamo dvoje djelatnika koji nemaju MS Office, 
što je žalosno, ali gleda se uštedjeti na svemu. Sara Mužina govori da se po njenom 
mišljenju električno vozilo ne može uspoređivati sa kosilicom, vozilom za vatrogasce 
jer je to stvarno potrebno. Načelnik odgovara vijećnici Mužina da njoj ovo možda nije 
potrebno jer gleda sa stajališta mladog čovjeka koji nema nekoga koga bi nekamo 
trebalo prevesti. Vijećnica Sara Mužina odgovara da neka se ne ulazi u osobne 
stvari, a da oni koji bi bili najpotrebniji ne znaju to koristiti i nemaju nikoga.  
Ivan Giovanni Tijan govori da bi njemu jako puno puta ovakva usluga jako puno 
značila.  
Tomislav Zohil govori da se mora složiti s načelnikom, da općina nije zamišljena za 
štediti nego za napredovati. Ovakvo nešto će možda zaživjeti za 10-15 godina, 
možda i nikad. Za npr. Pulu je ovo odlično, ali ne zna za jedno malo mjesto.  
Načelnik govori da Pula ima javni gradski prijevoz s utvrđenim voznim redom, mi to 
ne možemo uvesti sami, a s ovim modelom, gdje se ide na konkretne relacije, 
minimiziran je fiksni trošak. Možda sad to zvuči apstraktno, ali po mišljenju načelnika 
samo je pitanje vremena kad će to zaživjeti.  
Sara Mužina govori da ako to nema nigdje drugdje na svijetu, da baš mi mali idemo 
prvi… Načelnik odgovara da za nešto napraviti treba riskirati, već nam je netko 
odobrio 40% da napravimo to nešto što nitko nema, gdje bi bili prvi i jedini u 
Hrvatskoj. Sara Mužina govori da nije stvar u tome – biti prvi i jedini – nego vidjeti 
gdje se sredstva mogu bolje uložiti, gdje će biti potrebnije. 
Eduard Erman govori da je realna potrebna u Žminju dnevni boravak za starije. 
Načelnik odgovara da je dnevni boravak predviđen u zgradi starog vrtića, ali do 
rješavanja imovinskopravnih odnosa mi nemamo adekvatnu nekretninu za to. Onda 
to znači uvođenje institucionalne skrbi, to znači osnivanje ustanove, a to će onda 
koštati kao i dječji vrtić. S time da to više nije 2.400.000,00 nego 3.200.000,00 kn. 
Dogradnjom još dvije skupine to je i preko 4.000.000,00 kn godišnje sa sadašnjim 
cijenama. Izgradnja jednog odjeljenja dječjeg vrtića, što je ekvivalent dnevnog 
boravka, košta 250-300.000,00 EUR-a. I onda je opet pitanje tko će te ljude dovesti 
tu i odvesti. Načelnik govori da ovo nije hir, radi se o projektu koji je odobren i koji je 
već sada došao na vrlo pozitivan glas u Zagrebu. Ovime se Žminj postavlja na mapu 
u socijalnim inovacijama. Valjda je bitnije to nego gledati gdje su postavljeni ležeći 
policajci, kante i rasvjetna tijela. Mladi rade, i ne mogu uzimati godišnji da voze svoje 
starije na preglede jer su se vremena promijenila.  
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema.  
Daje se na glasovanje. 

9 / 11 ZA  
0 PROTIV 
2 / 11 SUZDRŽANIH (Sanjin Debeljuh, Sara Mužina) 

Predsjednica vijeća konstatira da je odluka usvojena. 
Prelazi se na točku 12. 
 
 
12.  Razno 

 

Tomislav Galant govori da se dosta spominje Ulica mladih pa pita u kojoj je fazi taj 
projekt. Načelnik odgovara da je u fazi provođenja geodetskog elaborata parcelacije, 
ali da će odmah obavijestiti vijećnike da će tu biti problema s konzervatorima, i ne 
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samo tu nego i na Šandaljevcu. Vedran Benić pita kakva su nalazišta na području 
ulice mladih. Načelnik odgovara da nisu nikakva, uostalom, konzervatori su prihvatili 
naš Prostorni plan, jedino su za starogradsku jezgru tražili izradu konzervatorske 
podloge koje je izrađena i prihvaćena. Sad koče uz obrazloženje da sve autohtone 
slike Žminja su nastale sa te strane i tu će gradnja narušiti vizuru. Pitanje je tko će 
onda tu nadoknaditi propuštenu dobit i da li će netko imati osnove za tužbu protiv 
općine ili konzervatorskog odjela, da bi sljedeći tjedan trebao ići u Zagreb razriješiti to 
pitanje. 
Martina Milutinović Zohil govori da s obzirom na završetak školske godine roditelji 
polako počinju planirati upis djece u više razrede, pa se postavlja pitanje hoće li se 
nastaviti praksa s bonovima za školske potrepštine. Načelnik odgovara da će se to 
nastaviti, da misli da je ovo sada korektno, ali da treba vidjeti kako će se kretati cijene 
i odlučiti o eventualnom povećanju iznosa. Predlaže da se za učenike od 5.-8. 
razreda taj iznos poveća na 350,00 kn, a od 1.-4. da ostane i dalje 300,00 kn. I dalje 
će se bonovi dijeliti za sve učenike s prebivalištem na području Općine Žminj, 
neovisno o tome gdje pohađaju osnovnu školu. To je usklađeno i dogovoreno s 
općinama Gračišće i Barban, da se ne duplira, svaka općina daje bonove učenicima 
koji imaju prebivalište na njenom području. Načelnik pita jesu li svi suglasni s 
prijedlogom uvećanja vrijednosti bona na 350,00 kn za učenike 5.-8. razreda. 
Vijećnici su se jednoglasno, 11/11 suglasili s prijedlogom. 
Vedran Benić pita znaju li se otprilike rokovi do kada bi bio izrađen PPU obzirom je 
načelnik prije spominjao prolongiranje. Načelnik odgovara da bi to trebalo biti do 
kraja godine, dosta vremena je prolongirala korona, čekao se HEP, puno je zahtjeva, 
i realnih i nerealnih, s druge strane postoje i veleposjednici s puno građevinskog 
zemljišta, a treba uzeti u obzir da će se micati neuređeno građevinsko područje. 
   
Nema daljnjih prijavljenih vijećnika za raspravu. 
 
Predsjednica vijeća svima se zahvaljuje na odazivu te zatvara 9. sjednicu Općinskog 
vijeća Općine Žminj u 21,15 sati. 
 
 
 
KLASA: 024-01/22-01/03 
URBROJ: 2163-41-01-22-2 
Žminj, 31.05.2022.g. 
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