REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/19-01/0007
URBROJ: 2168/02-01/4-19-6
Medulin, 30. srpnja 2019.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN
održane dana 30. srpnja 2019. godine s početkom u 19:00 sati
u vijećnici Općine Medulinu

Prisutni: Čalić Edi, Fetai Afrim, Novak Tomislav, Leverić Mirna, Mišković Dražen, Šimunović
Paola, Urti Josip, Jukopila Emil, Vidmar Verica, Zlatić Marko, Zuccon Claudio, Kumar
Daniele, Medica Matija,
Odsutni: Blašković Valter, Modrušan Dragan
Ostali prisutni: načelnik Goran Buić, pročelnice Suzana Racan Stern, Silvija Perica,
Barbara Floričić, pročelnik Goran Peruško, ravnateljica Dječjeg vrtića Medulin Severka
Verbanac, direktor Buže d.o.o. Aleksander Vojak, predsjednik uprave Med eko servis d.o.o.
Edo Krajcar, predsjednica uprave Medulinska rivijera Maja Bizjak, članica uprave
Medulinska rivijera Diana Kiršić Rosanda, direktor TZ Medulin Enco Crnobori, novinarka
Patricija Softić, predsjednik Mjesnog odbora Vinkuran Vjenceslav Novak, član Mjesnog
odbora Medulin II Marko Relota, te zapisničarka Stefani Žmak
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve vijećnike, zamjenika načelnika, pročelnike,
direktore i ravnatelje.
Zapisničarka utvrđuje prisutnost vijećnika i Predsjednik konstatira da je na sjednici prisutnih
13 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Navodi da se materijale za odlučivanje
uz poziv dobilo elektronskom poštom te otvara 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Medulin.
Dnevni red se daje na raspravu.

Zaključuje se rasprava te se daje na glasanje. Prijedlog Dnevnog reda
jednoglasno sa 13 glasova ZA.

je usvojen

DNEVNI RED
1. Aktualni sat
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s
a) 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin
b) 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) za
područje Općine Medulin, Općine Barban, Općine Ližnjan-Lisignano i Općine
Marčana
4. Donošenje Odluke o komunalnom redu
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
6. Donošenje programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za
2019. godinu
7. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u zdravstvu i
socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2019.godinu
8. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
obrazovanju za 2019.godinu
9. Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu,
tehničkoj kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2019.godinu
10. Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi
Općine Medulin za 2019. godinu
11. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u djelovanju
udruga građana Općine Medulin za 2019. godinu
12. Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2019.godinu
13. Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2019.godinu
14. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Medulin za 2019.godinu
15. Donošenje I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Općine Medulin za
2019. godinu
16. Donošenje Odluke o zaduživanju za financiranje proširenja groblja u Premanturi
17. Donošenje Odluke o pokretanju postupka razrješenja Ravnateljice JU Kamenjak
18. Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika ravnatelja JU Kamenjak
19. Donošenje Odluke o razrješenju Enca Crnoborija s mjesta člana Odbora za lokalnu
samoupravu, međunarodnu i međuopćinsku suradnju, te imenovanju novog člana

Ovime se otvara 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin.
Prelazi se na prvu točku dnevnog reda

Ad.1) Aktualni sat
Otvara se rasprava u 19:06.
Gđa. Leverić postavlja prvo pitanje g. Buiću ako može znati kada će s radom početi odjel za
izdavanje građevinskih dozvola jer sada već ima dosta pitanja od strane stanovništva, te
drugo pitanje upućuje g. Peruško vezano za nadstrešnice na autobusnim stajalištima ali uz
sve pohvale i zahvale za nova autobusna stajališta.
G. Peruško odgovara da su nadstrešnice u dolasku, odnosno u fazi dobavljanja i čim stigne
biti će postavljena.
G. Buić odgovara da što se tiče preuzimanja dozvola sve je započelo 21.12.2018. godine
kada se na općinskom vijeću donijela Odluka o zahtjevu za povjeravanjem poslova iz
nadležnosti Istarske županije, zatim je 08.05.2019. Ministarstvo uprave dalo suglasnost te
potom 09.07.2019. potpisan je Sporazum o preuzimanje poslova i uz to je i Istarska županija
donijela Odluku o povjeravanju poslova Općini Medulin. Predviđen početak rada s
dozvolama je 01.08. i već su tri nova djelatnika primljena na nova radna mjesta koji su sada i
na obuci u Istarskoj županiji. Nadalje, g. Buić dodaje kako se preuzima otprilike od 300
upravnih predmeta, 100 neupravnih predmeta i oko 1500 predmeta legalizacije. Stoga moli
sve građane za strpljenje, barem do 15.09.2019. Navodi kako čak jedan od predmeta koji ih
čeka je i uporabna dozvola za novu OŠ Dr. Mate Demarina. Vjeruje da do Nove godine bi
sve trebalo funkcionirati u potpunosti.
G. Kumar postavlja pitanje g. Perušku, u kojoj je fazi biciklistička staza Kamik - Premantura i
za kada je predviđen njezin početak.
G. Peruško odgovara da sve faze koje su bile započete su sada i završene, to uključuje
katastar i da su sve faze proknjižene, te slijedi zadnja faza koja se mora provesti na Sudu pa
je i ta procedura završena. Nakon toga slijedi da se vidi s Ministarstvo državne imovine da
se još zemljišta koja su potrebna prebace u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, zatim
treba osigurati financijska sredstva i nada se da bi se moglo u sljedećoj godini realizirati.
G. Čalić ima pitanje također za g. Peruška vezano za stazu od Pješćane uvale do rotora
prema Puli što zajedničko s gradom Pula, prometa tamo ima dosta, pješice se isto često ide,
usko je i bez rasvjete, nema nikakve sređenosti, stoga ga zanima do kuda se stiglo s
rješavanjem tog problema.
G. Peruško odgovara da koliko je upoznat, što se tiče grada Pule da im je lokacijska dozvola
za rotor bila propala, istekla, tako da oni taj postupak moraju ponoviti. Što se tiče od strane
Općine, to je i dalje aktivno, ali treba zajednički krenuti u to i sve to dobro iskoordinirati i
postići dogovor i krenuti u realizaciju tog projekta. Zna da je to jako bitna investicija i projekt,
ali ujedno su potrebna i velika kapitalna ulaganja.
G. Zlatić se izjašnjava vezano za preuzimanje građevinskih dozvola od 01.08.2019., govori
kako mu je drago da je ta Odluka donešena i kako će sada sami biti "krojači svoje sudbine"
što se tiče stanja u prostoru i zato je htjeo iskazati da bi oni kao vijećnici htjeli iznijeti ideju i
inicijativu da zajedno počnu nekom Odlukom ili prijedlogom smanjivati masovnu gradnju koja
se događa jer smatra da na dugoročno ovo što se događa neće završiti uspješno. Vjeruje da
su svi svjesni stanja oko nas i da moramo nešto poduzeti.
G. Buić se nadovezuje i dodaje kako prvi razlog zašto se Općina odlučila na ovaj potez
preuzimanja dozvola je kontrola razvoja prostora (manja apartmanizacija, manje
izgrađenosti, i manje "ne sretnog" tumačenja prostornih planova što se događalo do sada),
vlastiti projekti će svakako biti prioritet i puno brže će se odvijati njihova realizacija. Pritom se

zahvaljuje i Istarskoj županiji koja je do sada sve njihove predmete rješavala na vrijeme i
kako treba. Nadalje, vjeruje da do jeseni će biti nova javna rasprava za novi Prijedlog
izmjenai dopuna prostornog plana, koji je već sada u fazi smanjivanja svega navedenog te
onda će i kroz urbanističke planove moći se detaljnije ograničavati pojedino područje i sve to
u skladu sa strateškim planom Općine Medulin.
G. Jukopila dodaje kako bi smatra da bi Općina Medulin trebala možda razmisliti o izgradnji
garaže što se tiče parkiranja u Općini, jer je parking jako veliki problem u Medulinu, a zarada
po ljeti bi mogla biti velika.
G. Buić odgovara da su razmišljali o tome, na način da Općina dobije jednu novu uslugu, a
da se profitabilnost prebaci na jednog privatnog partnera. Predlaže da se o tome još govori
jedan sljedeći put.
G. Zlatić još jednom dodaje kako je on htjeo ukazati na to da bi bilo dobro da svi zajedno
naprave jedan konstruktivni plan, strategiju kako bi to sve trebalo izgledati, bilo kroz neku
rezoluciju ili slično.
Gđa. Racan Stern se nadovezuje da nažalost to je jedino moguće kroz odredbe prostorni
plan.
G. Peruško odgovara kako su trenutno u fazi naručivanja cjelokupne Strategije za sedam
godina unaprijed. Pa onda postoji mogućnost donijeti rezoluciju na sjednici vijeća te potom
tu kompletnu rezoluciju kako mi vidimo Općinu, implementirati u Strategiju.
G. Jukopila dodaje kako mu je drago da i ova tema došla na red, jer on već dugo vremena
postavlja pitanje do kada će ovo stanje moći i dalje jednako funkcionirati jer su resursi
ograničeni i spreman je za bilo kakvu sljedeću fazu rješavanja tog problema koji je
spomenut.
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad.2) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 21. i 22. sjednice Općinskog vijeća
Općine Medulin
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 3) Donošenje Odluke o usvajanju Plana razvoja širokopojasne infrastrukture
(PRŠI) za područje Općine Medulin, Općine Barban, Općine Ližnjan-Lisignano i
Općine Marčana
Izvjestiteljica je Pročelnica Barbara Floričić i Profuturus d.o.o.
Otvara se rasprava. Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja
je sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

SUZDRŽANI: 0

Ad 4) Donošenje Odluke o komunalnom redu
G. Zlatić obavještava da je Odbor za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje (u
prisutnosti članova g. Hervata i g. Klimića, odsutan g. Blašković) dao pozitivno mišljenje na
prijedlog ove Odluke, a i odnosi se na sljedeće dvije točke te 12. i 13. točku.
Izvjestitelj je Pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava.
Gđa. Leverić postavlja pitanje vezano za jedan dio ove Odluke u kojem se spominje
označavanje ulica, trgova i zgrada pa se sjeća da se jednom na vijeću se govorilo o tome.
Daje kao primjer, da ona ima kućni broj 106, a susjed do nje 52. Pa postavlja pitanje g.
Perušku da li će se mijenjati brojevi u bliskoj budućnosti iako zna da to iziskuje jako puno
dokumentacije.
G. Peruško odgovara da brojevi na ulicama su određeni Uredbama katastarskog poslovanja
i oni imaju neka svoja pravila prema kojima su se dodijeljivali kućne brojeve, tako da to tako
vjerojatno i ostaje. Ono što se može izmjeniti je sam vizualni identitet tih naselja,
preimenovanje neko itd., izgled ploča za naselje, da kućni brojevi budu unificirani.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 5) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
Izvjestitelj je Pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 6) Donošenje programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
za 2019. godinu
Izvjestitelj je Pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 7) Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2019.godinu

Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 8) Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
obrazovanju za 2019.godinu
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern, a priložen je i Amandman Načelnika
Općine Medulin koji postaje sastavni dio prijedloga.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 9) Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
sportu, tehničkoj kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2019.godinu
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 10) Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
kulturi Općine Medulin za 2019. godinu
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern..
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 11) Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u
djelovanju udruga građana Općine Medulin za 2019. godinu
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 12) Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2019.godinu
Izvjestitelj je Pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 11

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 2

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 13) Donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2019.godinu
Izvjestitelj je Pročelnik Goran Peruško.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 14) Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Medulin za 2019.godinu
Izvjestiteljica je Pročelnica Silvija Perica, a priložen je i Amandman Načelnika Općine
Medulin koji postaje sastavni dio prijedloga koji se veže s točkom 8. Dnevnog reda.
Otvara se rasprava. Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja
je sljedeći:
ZA: 11

PROTIV: 1

SUZDRŽANI: 1

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad 15) Donošenje I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Općine
Medulin za 2019. godinu
Izvjestiteljica je Pročelnica Silvija Perica.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

SUZDRŽANI: 0

Ad 16) Donošenje Odluke o zaduživanju za financiranje proširenja groblja u
Premanturi
Izvjestiteljica je Pročelnica Silvija Perica.
Otvara se rasprava. Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja
je sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 17) Donošenje Odluke o pokretanju postupka razrješenja Ravnateljice JU
Kamenjak
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern i član Upravnog vijeća JU Kamenjak Matija
Medica.
Otvara se rasprava.
G. Novak smatra da ove dostavljene materijale bi trebala policija proučavati, jer se ne
smatra stručnim za proučavanjem takvih materijala. Nadalje, dodaje kako po Zakonu o
ustanovama uloga Upravnog vijeća je da upravlja Ustanovom, pa se onda pita što je
Upravno vijeće radilo u zadnje dvije, tri godine. Osvrnuo se na 2012. godinu kada smatra da
se dogodila ista situacija i prozivalo se Upravno vijeće za odgovornost, pa se zato pita sada
zašto se sada okrivljuje jedna osoba, a trebalo bi biti krivo Upravno vijeće. Pitanje postavlja
g. Buiću da li se smatra odgovornim za ovu nastalu situaciju s obzirom da on bira Upravno
vijeće. Te koliko on vidi sve je ovo započelo 2017. godine.
G. Medica dodaje kako je Upravno vijeće u ovom sastavu zadnjih godinu dana.
G. Buić se također nadovezuje, da prema Zakonu o ustanovama, Općinski načelnik
postavlja Upravno vijeće, a u ovom slučaju Općinsko vijeće postavlja ravnatelja Ustanove. I
govori kako iz tog razloga se i ova točka nalazi na Dnevnom redu, kako bi općinsko vijeće
ravnateljici uputio zahtjev za očitovanjem ovih sedam točaka. Također u ovom slučaju
Upravno vijeće je uvidjelo nepravilnosti i stoga odgovorno izvršava svoju ulogu. Ono što on
smatra da je izazvalo krizu u ovoj situaciji, je dualnost koja se dogodila kod upravljanja
Ustanovom kada je ravnateljica oduzela dio punomoći njezinom trenutnom zamjeniku, pa uz
sve ostale razloge koji se navode zato je i općinskom vijeću dano na odlučivanje što će se
dogoditi sa sadašnjom ravnateljicom na sljedećem vijeću. Govori da ono što svih stavlja u
nezgodni položaj, i njega kao Načelnika je što se ovaj prijedlog prosljeđuje u periodu kada je
ravnateljica na porodiljnom dopustu zato je i neshvatljivo da je odlučila oduzeti punomoć
zamjeniku za upravljanje Ustanovom, i dovodi u krizu upravljanje same Ustanove. Žao mu je
da se ovakve točke moraju naći na Dnevnom redu, međutim postupci pojedinaca dovode
svih njih da se mora odlučivati o ovakvim stvarima. Te što se tiče pitanja da li se smatra
odgovornim, odgovara kako smatra da ima apsolutnu i veliku odgovornost za vođenje cijelog
sustava Općine Medulin i za sve ovo što se trenutno događa te upravo stavljanjem ove
točke na Dnevni red vijeća pokazuje svoju odgovornost.
G. Novak odgovara kako bi htjeo pročitati dio članka iz Glasa Istre 2012. kada se smjenjivalo
Upravno vijeće i izjava Načelnika koja govori da je ustrajao na propustima Upravnog vijeća
jer Upravno vijeće tada nije reagiralo na propuste ravnatelja Ustanove. Zanima ga, u kojem
slučaju je krivo Upravno vijeće, a kada nije krivo.
G. Buić odgovara da ne bi puno komentirao jer je to izdvojeno iz konteksta, i u ovom slučaju
je Upravno vijeće koje je pokrenulo cijelu ovu proceduru.

G. Zlatić postavlja pitanje gđi. Racan Stern, što se događa kada bi se npr. sutra odlučilo da
se ravnateljicu razrješuje, s obzirom da je i na porodiljnom dopustu, koje su daljnje zakonom
moguće radnje.
Gđa. Racan Stern odgovara da ona koristi porodiljni dopust, te da je jedno razrješenje s
mjesta ravnatelja, a drugo je radni odnos koji ona ima i kroz koji ostvaruje sva prava.
G. Jukopila se nadovezuje i govori kako bi se trebalo ozbiljno pozabaviti ovim problemom s
obzirom da je sada već četvrti ravnatelj koji se razrješuje. Predlaže da se osmisli jedan
kvalitetniji sustav kako bi se tamo stvari bolje kontrolirale jer cijela ova situacija ne ide na
čast Općini.
G. Buić odgovara da što se tiče prijedloga za poboljšanje rada JU Kamenjaka, je predložio
Upravnom vijeću i trenutnom zamjeniku ravnateljice da se za sljedeću sezonu kompletno
ukine naplata gotovinom na rampi JU Kamenjaka.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 12

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 1

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 18) Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika ravnatelja JU Kamenjak
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern te se predlaže da se zamjenikom
ravnateljice imenuje djelatnik JU Kamenjak g. Ukotić Aljoša.
Otvara se rasprava.
G. Jukopila se izjašnjava da jedini razlog zašto je ostao suzdržan na prethodnoj točci je
zbog toga što nije bio niti za izglašavanje kod izbora za ravnateljicu.
G. Zlatić postavlja pitanje gđi. Racan Stern, da li sada ovo imenovanje zamjenika traje do
povratka ravnateljice s porodiljnog te da li onda se niti ne može raspisati novi natječaj za
ravnatelja.
Gđa. Racan Stern odgovara da se može raspisati novi natječaj jer je on zamjenik
ravnateljice.
G. Ukotić se zahvaljuje, i dodaje kako nakon odrađenih sedam mjeseci rada kao zamjenik
trudio se da svi sve odrađuju što trasparentnije. Sa svoje strane je uvidio da unazad, ne
samo dvije godine, nego i petnaest godina unazad nisu sve stvari poredane kako treba.
Smatra da je bitno dovesti temelje u red, a to uključuje izmjenu Statuta, Pravilnika o radu,
sistematizaciju rada. Ukazao je na trenutno stanje u JU Kamenjak, te istaknuo na koji način
bi trebalo postupiti rješavanju problema. Ističe da za upravljanjem tako velike i kompleksne
površine potreban je kvalitetan tim i potrebno im je još stručnih ljudi koji bi im pomogli da još
kvalitetnije se odrađuju stvari u JU Kamenjak. Što se tiče naplate karate puno je opcija i
planova koji će se realizirati u narednoj godini te se nadovezao na g. Buića vezano za
naplatu gotovinom. Žao mu je što sluša loše stvari o JU Kamenjak, te ovim putem želi
pohvaliti sve djelatnike JU Kamenjaka jer su svi predani maksimalno radu. Također je
naglasio da trenutni sustav naplate je u potpunosti pod kontrolom u svakom smislu. Što se
tiče ostalih aktivnosti i projekata koji su u tijeku, dogodili su se propusti zbog kojih je JU
Kamenjak morala snositi određene troškove. Ono što je u tijeku jesu izgradnja
polupodzemnih spremnika i solarnih panela koji će biti za više funkcija, odnosno ističe da se
u projektu ORKA o solarnim panelima nije razmišljalo, odnosno oni su jedna nadogradnja
samog projekta. Nadalje, ističe da u projektu je još stajala stavka izgradnje dviju kućica u

svakoj s dva sanitarna čvora, a nije se vodilo računa da nemaju niti dovod struje niti vode.
Te na tome se radilo intenzivno unazad dva mjeseca da od Istarske županije dobiju
odobrenja koja nisu u prostornom planu, u planu posebnih obilježja za kopanje sabirne jame
i ostalo. Poziva Upravno vijeće i Općinsko vijeće da im pomognu da još bolje odrađuju
posao, i da skroz se ukine naplata gotovinom. Naglašava još jednom da svi moraju raditi po
pravilima, ali prvo napraviti potrebno temelje, i svakom djelatniku dati pojedinačnu
odgovornost.
G. Čalić govori kako unazad par godinu Agencije su prodavale karte na blokovima i to je bilo
transparentno, pa predlaže da se to ponovno uvede kao jedna od opcija naplate karata.
G. Ukotić odgovara da je to definitvno jedan vid transparentnosti.
Zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda
Ad 19) Donošenje Odluke o razrješenju Enca Crnoborija s mjesta člana Odbora za
lokalnu samoupravu, međunarodnu i međuopćinsku suradnju, te imenovanju novog
člana
G. Zlatić izvješćuje da se sastala i Komisija za izbor i imenovanja koja je potvrdila prijedlog
Odluke.
Izvjestiteljica je Pročelnica Suzana Racan Stern te predlaže da se prihvati ostavka g.
Crnoborija i imenuje nova članica Odbora gđa. Mezulić Nermina.
Otvara se rasprava, zaključuje se rasprava te se točka daje na glasanje. Rezultat glasanja je
sljedeći:
ZA: 13

PROTIV: 0

SUZDRŽANI: 0

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje se
svima na konstruktivnim raspravama i diskusijama te zatvara 23. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Medulin.
Završeno u 21.07 sati.
Zapisnik vodila
Stefani Žmak

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić

