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ZAPISNIK
SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN

Održane u DVD Domu Medulin, Biškupije 283
dana 12. listopada 2021. godine s početkom u 18.00 sati

Vijećnici prisutni: Buić Goran, Grbavčić Ozren Josip, Medić Pero, Mihovilović Radolović 
Mirna, Bužleta Dina, Jukopila Nina, Leverić Mirna, Medica Matija, Mišković Dražen, Peruško 
Andi, Privrat Darko, Veljović Vladimir, Zlatić Marko
Odsutni: 
Ostali prisutni: Načelnik Ivan Kirac, pročelnice Suzana Racan Stern, Silvija Perica, Ana-
Mari Počekaj, pročelnik Goran Peruško, v.d. pročelnika Marko Cukon, Gianni Bužleta, 
direktor Med eko servis d.o.o. Edo Krajcar, ravnatelj JU Kamenjak Aljoša Ukotić, 
predsjednica uprave Medulinska rivijera Jelena Vitasović,  direktor Buža d.o.o. Neno 
Lorencin, predstavnici medija, predstavnici DV Medulin, Dalibor Lorencin te zapisničarka 
Stefani Žmak

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve vijećnike, načelnika, pročelnike, direktore i 
ravnatelje, predstavnike medije i predstavnike DV Medulin.

Predsjednik vijeća 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 3. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Medulin. 

Predsjednik vijeća daje na glasanje dnevni red.

Otvara se rasprava.



G. Buić apelira na predsjednika općinskog vijeća i na stručne službe da u buduće točke 
dnevnog reda ne budu ranije objavljene u medijima nego što oni dobiju materijale, smatra da 
je ovo zaista presedan da za jednu ovako bitnu točku oni saznaju koja je odluka Upravnog 
vijeća iz medija. Apelira još jednom da materijali moraju biti poslani 7 dana prije, ako ne 
barem par dana prije jer da je ovo sada bilo ispod svakog nivoa jer smatra da se na taj način 
omalovažava rad općinskog vijeća.

G. Veljović odgovara je poziv i dnevni red poslan svim vijećnicima na vrijeme.

G. Buić odgovara da on govori o materijalima, da su mediji dobili materijal prije vijećnika i da 
to nema smisla.

G. Veljović odgovara da su materijali svim vijećnicima dostavljeni danas.

G. Buić odgovara da da, a medijima su jučer.

Zaključuje se rasprava te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prijedlog Dnevnog reda  je usvojen jednoglasno sa 13 glasova ZA.

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Medulin
3. Donošenje Rješenja o mirovanju mandata vijećnice Petre Burić i verifikaciji mandata 

vijećnika Darka Privrata 
4. Tromjesečno izvješće o radu upravnih odjela
5. Donošenje Odluke o raspisivanju poziva za novi saziv Savjeta mladih Općine 

Medulin 2021. – 2024. 
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na program rada Savjeta mladih za 2022. 

godinu 
7. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Medulin za 2021. godinu
8. Donošenje  Pravilnika o stipendiranju studenata općine Medulin
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi godišnjeg plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2020. godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Medulin za 2022. godinu
11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja 

dimnjačarskih poslova
12. Donošenje Odluke o izuzimanju iz javnog dobra k.č.br. 928/62 i 928/63 k.o. 

Premantura te k.č.br. 238/6 k.o. Pomer



13. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu  javne vatrogasne postrojbe za 
2020. godinu. 

14. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja-ice Dječjeg vrtića Medulin 

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad. 1) Aktualni sat

G. Buić pozdravlja sve prisutne te postavlja pitanje vezano uz Kaštijun. Govori kako je 
Općinsko vijeće bilo donijelo Odluku o pokretanju zahtjeva za osiguranjem dokaza vezano 
za uporabnu i okolišnu dozvolu za Kaštijun te ga zanima što je s time te još jedno pitanje za 
načelnika da mu pojasni što se dešavalo na sastanku koji je bio u Zagrebu vezano za 
Kaštijun jer da o tome ništa nije bilo u medijima.

G. Kirac odgovara da je bio na sastanku u Zagrebu, ali da je to bila konferencija o 
gospodarenju otpadom 2021. gdje je jedna od tema bila Kaštijun te je poziv bio dobio i g. 
Miletić Boris te je umjesto njega došao zamjenik. 

G. Buić odgovara da moli da ubuduće kad se budu dešavale stvari vezane uz Kaštijun da ih 
se informira.

G. Kirac odgovara da ponavlja da je to bila konferencija općenito, a ne striktno za Kaštijun 
koji je bio jedna od tema.

G. Buić odgovara da je to bitno ako je Kaštijun bio jedna od tema. Suludo mu je da se sluša 
o sadnji cvijeća, a stvari vezane uz Kaštijun ne.

G. Kirac odgovara da će razgovarati o tome.

G. Buić postavlja drugo pitanje zašto se Mjesni odbori ne uključuju u izradu proračuna te da 
nije bilo niti jednog sastanka, niti jedne koordinacije, čini mu se da u Općini nema nikog tko 
je niti zadužen za rad s mjesnim odborima, pa obzirom da je načelnik do nedavno bio i 
predsjednik Mjesnog odbora očekivao je od njega malo intenzivniji rad s Mjesnim odborima.

G. Kirac odgovara da je svim direktorima, ravnateljima pa tako i svim predsjednicima 
mjesnih odbora poslan mail da dostave svoje prijedloge za proračun 2022., ističe kako su 
kontaktirani te su oni dostavili svoje prijedloge.

G. Buić postavlja pitanje da li onda on misli s Mjesnim odborima komunicirati isključivo 
putem emaila za izradu proračuna?

G. Kirac odgovara da su i prije tako komunicirali s Mjesnim odborima.

G. Buić odgovara da se nije tako komuniciralo s Mjesnim odborima već je on dolazio na 
svaki sastanak Mjesnog odbora.



G. Kirac odgovara da se ne slaže, te da ne bi dalje o tome nastavio razgovor.

G. Buić pita da li onda oni neće pozvati Mjesne odbore na koordinaciju.

G. Kirac odgovara da on to nije rekao, te da će koordinacija biti.

Gđa. Leverić pozdravlja sve prisutne te postavlja dva pitanja za g. Krajcara. Prvo se tiče 
odvoza kartona i plastike u ljetnim mjesecima, a drugo pitanje kako provjeriti da li su 
iznajmljivači apartmana zaduženi za kante za smeće.

G. Krajcar odgovara da je ove godine prikupljeno i više odvojenog otpada od prethodne, a 
što se tiče pitanja da li imaju u evidenciji sve iznajmljivače da je to teško dati točan odgovor. 
Govori kako bi to bilo izvedivo kad bi oni imali pristup sustavu kao što je e-vistor i da onda 
oni kao komunalno poduzeće dobiju pristup tim podacima, međutim do toga oni ne mogu 
doći.

Gđa. Leverić odgovara da ona kao ugostitelj je na svoj kontejner morala staviti lokot, jer su 
gosti počeli dovozit svoje smeće. Ističe to kao veliki problem. A što se tiče odvoza kartona i 
plastike mislila je na to jer ugostitelji imaju puno više kartona, pa moli da se u ljetnim 
mjesecima pojača odvoz kartona.

G. Krajcar odgovara da se slaže i da će se još više poboljšati i tokom sljedeće sezone, ali da 
oni su uvijek dolazili i po pozivu kad god nekome zatreba.

Gđa. Leverić se zahvaljuje.

G. Mišković postavlja pitanje g. Krajcaru da mještani naselja Volme-Šćuza pitaju u kojoj je 
fazi izgradnja kanalizacije, odnosno izgradnja crpne stanice, i obzirom da su svjesni da su to 
veliki iznosi, postavili su pitanje da li se to može odraditi u dvije faze, da npr. Prvo se krene s 
izgradnjom crpne stanice, pa za godinu nastavak. Drugo pitanje je postavio za g. Kirca, u 
kojoj je fazi Park povijesti Banjole, hoće li se on završiti do kraja, sezona je gotova i ove 
sezone je dosta turista šetalo i po mraku jer nije radila rasvjeta, pa obzirom da su to dobiveni 
novci hoće li se to finalizirati do kraja.

G. Krajcar odgovara da što se tiče kanalizacije da je taj projekt napravljen u sklopu EU 
projekta Medulin koji je sveobuhvatan, i stalno imaju neke probleme, kao što je s 
Vodovodom Pula, što je on u više navrata spomenuo, zatim imaju i problema s 
Pragrandeom oko zbrinjavanja mulja, te kako taj projekt zato već tri godine stoji. I druga 
strana problema je osiguranje sredstava u proračunu Općine Medulin za rješavanje 
imovinsko-pravnih odnosa, i nisu razriješenje dvije nerazvrstane ceste koje su u sklopu tog 
projekta, te da je pročelnik g. Peruško upoznat s time. Ističe kako se taj projekt mora 
pokrenuti u cijelosti, a to znači prvo rješavanje sporazuma s Vodovodom Pula, i nada se da 
će se to u skoro vrijeme razriješiti.  

G. Kirac odgovara da što se tiče kvara na elektromreži, kvar je uklonjen, a što se tiče drugog 
poziva pročelnicu gđu. Suzana Racan Stern za odgovor.



Gđa. Racan Stern odgovara da što se tiče nadoknade sredstava za rad Park Povijesti 
Banjole obzirom da se radi o programu Interreg, imaju dvostruku kontrolu utrošenih 
sredstava te su prošli tjedan dobili obavijest da su im sredstva u cijelosti odobrena te ih 
očekuje još jedna kontrola od nositelja projekta u Italiji, te vjeruje da će Park biti stavljen u 
funkciju te da imaju vremena do lipnja 2022. godine otkloniti sve eventualne nedostatke.

G. Buić se nadovezuje da li će onda do lipnja 2022. godine biti otvoreni svi sadržaji tamo, 
kao što je info punkt?

Gđa. Racan Stern odgovara da info punkt je tamo, ali da to ne znači da on mora biti u 
funkciji 7 dana u tjednu, odnosno to projektom nije regulirano, ali će oni nastojati da bude u 
funkciji kao i svi ostali sadržaji u Parku, ali da ona smatra da Park je funkciji bez obzira na 
info punkt.

G. Buić odgovara da Park nije u funkciji ako nisu svi sadržaji dostupni.

Gđa. Racan Stern odgovara da projektom nije predviđeno koliko info punkt mora raditi.

G. Buić odgovara da onda nije bilo potrebe niti trošiti sredstva na njega ako će tako biti.

Gđa. Mihovilović Radolović postavlja pitanje g. Kircu da li je pozvan sutra na skupštinu 
Istarske županije obzirom da je tematska sjednica u vezi Kaštijuna.

G. Kirac odgovara da oni poziv nisu dobili.

Gđa. Mihovilović Radolović se zahvaljuje te drugo pitanje postavlja g. Peruško što je s 
prometnicom na ulazu u Vintijan, u kojoj je fazi i da li će se u ovoj godini nastaviti neki 
radovi.

G. Peruško odgovara da je to projekt koji su započeli prije početka turističke sezone, 
odrađena je i kompletna priprema projektne dokumentacije te da su predali projekt za 
građevinsku dozvolu te vjeruje da će uskoro radovi se i nastaviti i da će se sredstva utrošiti 
na ono što je bilo planirano. 

G. Privrat pozdravlja sve prisutne, i prvo pitanje postavlja g. Krajcaru da li je točno da 
Hrvatske vode sudjeluju u izgradnji kanalizacije u dijelu Burle i koliko će trajati taj projekt.

G. Krajcar odgovara da je Albanež d.o.o. potpisao Ugovor s Hrvatskim vodama za 2021., u 
kojem su u 10 predloženih projekata prihvaćena 3 od kojih je jedan kanalizacija Burle. Za 
početak radova čekala se provedba javne nabave i bilo je planiralo da radovi započnu do 
kraja godine, no loša vijest je da su ga jučer nazvali iz Hrvatskih voda da na nivou Hrvatske 
moraju iz programa skidati velike iznose te je realizacija projekta sada upitna, ali je zatražio 
hitan sastanak u Hrvatskim vodama kako bi se našlo rješenje za financiranje tog projekta.



G. Privrat drugo pitanje postavlja g. Lorencinu, kakvo je stanje zatekao u Buži po pitanju 
financija, operativnog i organizacijskog aspekta.

G. Lorencin pozdravlja sve prisutne, te odgovara da što se tiče financija oni još uvijek rade 
analizu stanja, ukratko je stanje takvo da su pokriveni što se tiče plaća i kredita do nove 
godine, nakon Nove godine će morati zatražiti odobrenje minusa od banke ili financijsku 
pomoć od Općine, tako da stanje nije najbolje, ali još traže rješenje kako nastaviti dalje. 
Dodaje da što se tiče djelatnika nema nikakve primjedbe. Kao problem ističe Rješenje koje 
su upravo dobili od Lučke kapetanije da više neće moći obavljati djelatnost parkiranja na rivi 
te da u četvrtak imaju sastanak s inspektorom te će vidjeti onda koje su im daljnje opcije.

Gđa. Bužleta postavlja pitanje g. Ukotiću da li su predali izjavu i fiskalnoj odgovornosti za 
2020. godinu, te ukoliko nisu zašto.

G. Ukotić odgovara je izjava o fiskalnoj odgovornosti predana, ne na vrijeme ali je predana u 
Općini. 

G. Medica postavlja pitanje g. Kircu vezano uz imenovanje nove članice Upravnog vijeća JU 
Kamenjak, gđe. Nine Skoko, pa ga zanima na temelju čega je ona odabrana.

G. Kirac odgovara da će mu se odgovor dostaviti na slijedećoj sjednici općinskog vijeća.

G. Medica zahvaljuje te drugo pitanje postavlja g. Ukotiću, obzirom da su upravo danas čitali 
o protekloj sezoni na JU Kamenjak, pa ga zanima kako je prošla sezona, kakve su bile 
pripreme i kakva je sada situacija.

G. Ukotić odgovara da što se tiče sezone koja je za njih još u tijeku, što se tiče brojki 
protekla je jako dobro, imali su preko 180.000 ulazaka motornih vozila, čime je premašena 
rekordna 2019. godina, a u odnosu na 2020.-u godinu promet je povećan za 70%, a na 
ulazima Paredine i Rupine zabilježeno je preko 260.000 ulazaka pješice i biciklom. Istaknuo 
je da su posjetitelji prepoznali kupnju ulaznica putem kartičnog plaćanja ili weba, i udio 
bezgotovinskog plaćanja u posljednje dvije godine je narastao na 36%. Samim time ubrzana 
je i protočnost samog ulaza, prati se svaki ulazak i izlaz. Dodaje još da su ove godine uložili 
otprilike 50.000 kn u nove kamere za prepoznavanje vozila, i što se tiče prirode, stalno su 
istraživanja i aktivnosti u tijeku. 

G. Medica zahvaljuje i dodaje da ga se ne shvati krivo kod prvog pitanja, da on nema ništa 
protiv gđe. Nine Skoko, nego ga samo zanima način na koji je odlučeno tako.

G. Grbavčić postavlja pitanje g. Krajcaru, iz kojeg razloga od 15.09. nisu predali potpunu 
papirologiju za izvršenje forenzičke i fiskalne revizije tvrtki koja to odrađuje, niti za Med eko 
servis niti za Albanež.

G. Krajcar odgovara da ovo što se traži od njih zahtijeva puno posla jer nisu to gotovi i 
spremni podaci, traže se 4 godine unazad, i na tome imaju samo jednu osobu, glavnog 
knjigovođu, koji radi taj posao za obje firme. Dodaje je kako je danas poslao za 2020., 2019. 
i 2018. godinu tako da se na tome radi, ali da oni ne mogu očekivati da dobiju podatke preko 
noći. I oni koji rade revizije znaju koliko je potrebno vremena za to.



G. Grbavčić zahvaljuje i drugo pitanje postavlja Gđi.Vitasović Jeleni, kakva je financijska 
situacija u Medulinskoj rivijeri, imaju li kakve dugove preko bivšoj direktori gđi. Maji Bizjak te 
imaju li možda novih ugovora što se tiče oglašavanja na vidiku.

Gđa. Vitasović odgovara da prema bivšoj direktorici ostalo još nešto „duga“ za 10. mjesec 
dok je još bila zaposlenik što će se riješiti slijedeći mjesec i dio godišnjeg odmora što gđa. 
Bizjak nije koristila će se refundirati. Do sada je sve uredno isplaćeno, i oni su pokriveni do 
konca ove godine, sve svoje godišnje ugovore koje imaju rade krajem mjeseca prosinca, sa 
svim postojećim klijentima nastavljaju suradnju, a obnovljene su suradnje s nekim klijentima 
s kojima su suradnje bile prekinute, u zadnjih mjesec dana su se jako posvetili 
gospodarstvenicima s našeg područja, u tijeku su sastanci sa svim dionicima, mali 
obrtnicima, ali s mnogima su već postignuti rezultati i suradnje. Što se tiče djelatnika svih ih 
pohvalila i da svi rade izuzetno svoj posao.

G. Medić postavlja pitanje g. Krajcaru vezanu uz temu sortiranja i odvoza smeća, odnosno 
da se na razini države provodi plan o sortiranju i odvozu smeća, te moli da objasni da li će u 
budućnosti poskupjeti to te drugo pitanje da li se razmišljalo da Med eko u ljetnim mjesecima 
angažira jednog komunalnog redara koji će više popratiti situaciju na terenu.

G. Krajcar odgovara da što se tiče cijene zbrinjavanja otpada na Kaštijunu imaju informaciju 
da će ona svakako poskupjeti. Govori kako je došla nova Uredba o gospodarenju otpadom 
te da će morati do travnja 2022. godine donijeti novi cjenik. Dodaje da kroz još veće 
odvajanje otpada svatko od nas može utjecati na tu cijenu, da bude manje miješanog 
komunalnog otpada, a više odvojenog. Dodaje kako mu je teško sada reći koliko će se 
cijena povećati ali čim budu imali podatke da će biti mještani obaviješteni na vrijeme. 

G. Krajcar odgovara na drugo pitanje i govori kako su razmišljali i oni tome da bi uz njihovu 
djelatnost trebali imati i komunalno redarstvo koji će biti njima na usluzi cijeli dan, a bilo bi im 
bitno i vikendom pogotovo u ljetnim mjesima.

Gđa. Jukopila postavlja pitanje g. Perušku vezano uz temu za koji su pričali da se za jedan 
onakav predmet čeka godina i po za odgovor od njegovog odjela zanima koliko otprilike ima 
takvih slučajeva u njegovom odjelu, i koliko brzo se takvi predmeti rješavaju.

G. Peruško odgovara da mu je teško reći na brojku koliko je takvih predmeta, jer su to 
predmeti koji se vuku i od ranijih godina i to je veći kup takvih predmeta i rješavaju ih 
postepeno jer zahtijevaju poseban angažman jer imaju veliku povijest i treba vremena, a za 
neke predmete je možda potrebno i angažirati i odvjetničke urede, ili ljude koji su prije radili 
na tim predmetima. 

Gđa. Jukopila nadopunjuje pitanje da li su to onda rijetki takvi predmeti, a s ostalima drže 
korak?

G. Peruško odgovara da ne bi rekao da su rijetki, jer imaju dosta takvih predmeta jer su 
zahtjevni.

G. Buić postavlja pitanje da li onda mogu reći o kojem se predmetu radi.



Gđa. Jukopila odgovara da neće sada ovdje razgovarati o tome predmetu.

G. Buić pita da li onda pričaju općenito.

G. Peruško se nadovezuje da se radi o predmetima još iz 2000-tih godina, a da je ovo bio 
predmet koji je bio u sudskim procesima i okončan je prije godinu dana i onda je napravljeno 
novo rješenje o komunalnom doprinosu i onda im sad upitno i bitno na koji način osigurati 
naplatu komunalnog doprinosa.

G. Buić odgovara da on ne zna o čemu oni pričaju jer mu nije jasno zašto se ne postavi 
konkretno pitanje i konkretan odgovor.

G. Zlatić postavlja pitanje g. Perušku vezano uz divlju gradnju po Općini, te da li pročelnik 
raspolaže s nekim brojem takvih predmeta.

G. Peruško odgovara da od kad je došao na funkciju pročelnika, on neprestano sa svojim 
komunalnim redarima radi na tome da pokušaju suzbit divlju gradnju, te da mu za sljedeći 
put može pronaći točan podatak koliko je bilo prijava građevinskoj inspekciji. Međutim ističe 
kako su u određenoj mjeri vezane im ruke što se tiče bespravne gradnje, jer oni to stalno 
prijavljuju, ali dok se u prostoru ne počnu rušiti građevine i kad se pošalje jasna poruka neće 
biti rezultata. Ističe kako nažalost nema mehanizma kako ih zaustaviti da prestanu s 
bespravnom gradnjom. Dodaje kako za 2021. godinu ima podatak da su izvršene 43 prijave 
građevinskoj inspekciji po pitanju bespravne gradnje. Govori kako dobiva informacije od 
komunalnih redara koji su na terenu da se bespravna gradnja smanjila ali treba i dalje borit 
se protiv toga. Dodaje kako nažalost niti Zakoni nisu usklađeni.

G. Zlatić odgovara da je očekivao takav odgovor, da se svi trude oko toga, ali da efekta 
nema. Smatra da bi to trebalo dignuti na viši nivo, u smislu neke tematske sjednice da se 
krene prema Ministarstvu graditeljstva da spuste nadležnost na nižu razinu prije nego 
Općina bude nepovratno uništena.

G. Kirac odgovara da se slaže g. Zlatićem i da bi trebalo nešto poduzet, i pokazati pravu 
borbu protiv bespravne gradnje.

G. Buić se nadovezuje kako je u svakom slučaju potrebna izmjena Zakona kojom bi se 
omogućila veća ovlast jedinicama lokalne samouprave i da je on bio puno puta to spomenuo 
da ukoliko bi oni imali ovlasti rušiti takvu bespravnu gradnju, naravno uz odgovornost, bi se i 
uspjelo nešto napraviti, međutim bez političkog lobiranja i bez nadležnog Ministarstva neće 
biti ništa. 

Gđa. Počekaj se nadovezuje da je situacija na terenu u odnosu na Izdana Rješenja o 
ozakonjenju takva da više od 90% izdanih Rješenja više nije valjano. Dodaje još kako 
nadležnost inspektorata nije pod Ministarstvom graditeljstva već spada pod Državni 
inspektorat koji obavlja nadzorne poslove iz svih tih područja te dodaje kako se trenutno i 
vrše izmjene Zakona o gradnji i Zakona o prostornom planiranju i govori kako trenutno za 
područje Istre postoji jedan Inspektorat te da jedan od prijedloga Općine je bio da se ide 
direktno prema tom Inspektoratu da se vidi koja je mogućnost suradnje na toj razini, kao npr. 



Sufinanciranje tog Inspektorata na način da Općina dobije jednog inspektora za svoje 
područje. 

G. Medić govori kako su oni s HDZ-om već imali sjednicu na tu temu i da će poslije ovih 
unutarstranačkih izbora ići još korak dalje i moli sve vijećnike i načelnika da se uključe što 
prije u rješavanje tog problema jer smatra da se može napraviti puno toga.

G. Peruško dodaje još jednom svoj zaključak smatra da bi ipak trebalo od Ministarstva 
zatražiti prebacivanje nadležnosti na jedinicu lokalne samouprave, i da se donese broj 
objekata koji će se u godini rušiti i da ljudi dobiju jasnu poruku da je dosta.

G. Buić je zamolio da obzirom da nije dobio odgovor da mu se onda na slijedećoj sjednici 
dostavi odgovor da li je šta pokrenuto vezano uz osiguravanje dokaza za Kaštijun obzirom 
da je to od strateške važnosti za Općinu Medulin, da li su procjenitelji bili na terenu, odnosno 
da li se uopće Općina bavi time. 

G. Veljović odgovara da će mu se od Upravnih tijela dostaviti pismeno očitovanje.

Ad. 2) Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika s 2. sjednice

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je 
sljedeći:

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 3) Donošenje Rješenja o mirovanju mandata vijećnice Petre Burić i verifikaciji 
mandata vijećnika Darka Privrata 

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern, te predsjednik Mandatne komisije g. 
Grbavčić čita Izvješće komisije.

G. Veljović poziva g. Privrata na prisegu te čita tekst Svečane prisege.

G. Privrat priseže.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je 
sljedeći:

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda



Ad. 4) Tromjesečno izvješće o radu upravnih odjela

G. Veljović pojašnjava ovu točku vijećnicima, kako je smatrao potrebnim da svaki pročelnik 
se očituje o svom radu, kako bi se uz vijećnike i šira javnost upoznala s radom Upravnih 
odjela, a sve radi transparentnosti rada.

Svaki pročelnik čita izvješće o svom radu u proteklih tri mjeseca.

G. Veljović zahvaljuje na iscrpnom izvješću te izvješćuje kako po ovoj točci neće biti 
rasprava niti glasanja, već samo izvješća usvajaju na znanje.

G. Buić govori kako sat vremena slušamo izvješća, a da neće biti rasprave te da bi bilo šteta 
nešto ne priupitati.

G. Veljović odgovara da je za to predviđen aktualni sat.

G. Buić odgovara ako onda smije samo to prodiskutirati. Daje pohvale na ovim izvještajima i 
vidi se da je sustav uhodan i da se vijećnici s time upoznaju te dodaje kako misli da je g. 
Peruško dodao u izvješće i za proteklih devet mjeseci, a ne samo četiri. Dodaje kako bi on 
sada imao i 10 pitanja te mu nije jasno zašto vijećnici opet nisu dobili materijale, a pročelnici 
su ih imali spremne i čitali ih, smatra da je ovo čak prevrijedna stvar i šteta da vijećnici to 
nemaju pred sobom, a možda bi se bilo i skratilo vrijeme na ovoj prezentaciji. Ističe da 
ukoliko mu se ne dozvoli postavit pitanje da će pokušati postaviti na drugi način.

G. Veljović da može slobodno postaviti i pitanje pisanim putem pa će mu se pripremiti 
odgovor za sljedeću sjednicu.

G. Buić odgovara da li to znači da oni ne smiju komentirati izvješća Upravnih odjela?

G. Veljović odgovara da izvješća samo primaju na znanje.

G. Buić odgovara da je on primio na znanje ali da ima puno pitanja jer puno stvari fale.

G. Buić nadodaje da mu ovo počinje biti pomalo skandalozno, da g. Veljović ne dozvoljava 
vijećnicima da postavljaju pitanja te da li je to uopće u skladu s Poslovnikom te da je on 
osobno šokiran.

G. Veljović odgovara da se ne radi o odluci za koju je potrebna rasprava.

G. Buić odgovara da to ne znači da je rasprava zabranjena i da ne razumije.

G. Veljović ponovno pojašnjava da se ovo izvješće samo prima na znanje.

G. Buić odgovara da nema četrnaeste točke i da nije bitna da bi on sada pozvao svoje 
vijećnike da otiđu svi zajedno s ove sjednice jer je ovo sramota. Misli da oni nisu ovdje 
prisegli da ne smiju postavljati pitanja i da će svojih 10 pitanja postaviti kako tako na drugi 
način.

G. Veljović odgovara da on svakako po Statutu ima pravo postaviti pitanja.

G. Buić pita da li to znači da ipak može postaviti pitanja?

G. Veljović odgovara da ima pravo postaviti pitanja, ali ne na ovoj sjednici.



G. Buić odgovara da ovo što je rekao stavlja u upitnost njegovu poziciju, sam ovaj čin te da 
prouči Poslovnik i Statut jer je ovo sve grubo kršenje Poslovnika i Statuta.

G. Veljović zahvaljuje još jednom svim pročelnicima.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 5) Donošenje Odluke o raspisivanju poziva za novi saziv Savjeta mladih Općine 
Medulin 2021. – 2024.

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern, i predsjednik Odbora za mlade g. Mišković 
prilaže Izvješće sa sjednice Odbora.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je 
sljedeći:

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

 
Ad. 6) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na program rada Savjeta mladih za 
2022. godinu 

Izvjestiteljica je pročelnica Suzana Racan Stern, i predsjednik Odbora za mlade g. Mišković 
prilaže Izvješće sa sjednice Odbora.

Otvara se rasprava. 

Gđa. Leverić postavlja pitanje da li je Savjet mladih bio uključen u donošenje Odluke?

Gđa. Racan Stern odgovara da da.

G. Veljović ističe svoje opažanje kako možda je kontradiktorno da se donosi plan Programa 
rada SMOM za 2022. godinu od članova kojima prestaje mandat ali da se zna da novi saziv 
koji bude, će imati na raspolaganju donijeti svoj novi Program rada ili nadopuniti postojeći.

Zatvara se rasprava, te se 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 usvajanju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Medulin za 2021. godinu

Izvjestiteljica je pročelnica Silvija Perica.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je 
sljedeći:

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0



Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 8) Donošenje  Pravilnika o stipendiranju studenata općine Medulin

Izvjestitelj je v.d. pročelnika Marko Cukon.

Otvara se rasprava. 

G. Buić postavlja pitanje kako je sam postupak iskomuniciran s mladima i kako su mladi 
prihvatili da se svake godine moraju javljati na natječaj.

G. Cukon odgovara da uopće nije problema obzirom da je sva dokumentacija dostupna 
elektroničkim putem

G. Buić odgovara da onda eventualno može biti više posla za Upravni odjel.

G. Cukon odgovara da nema veze, jer će tako imati i ažurirane podatke za svaku 
akademsku godinu. Ističe kako sada u „tranzitnom“ razdoblju će imati studenata po starim 
ugovorima i po novim, ali kroz naredni period će se sve isfiltrirati.

G. Buić odgovara da znači stari ugovori idu po starom.

G. Cukon to potvrđuje, osim ako student koji ima stari ugovor ne odluči pristupiti novom 
natječju.

G. Buić postavlja dodatno pitanje koji je razlog da su sportske stipendije „umanjili“.

G. Cukon odgovara da su samo bodovi koji se dodjeljuju sportašima za sportske uspjehe 
umanjeni, kako bi bili proporcionalni bodovima za uspjeh na studiji.

G. Buić se slaže, ali smatra da sportaši moraju imati poseban status.

G. Cukon odgovara da ovo stvara preduvjet da se s vremenom razrade opcije o socijalnim 
stipendijama, i sportskim stipendijama itd.

Zatvara se rasprava, te se 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 usvajanju Izvješća o provedbi godišnjeg plana upravljanja 
imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2020. godinu

Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.

Otvara se rasprava. 

G. Buić postavlja pitanje zašto se u strateškim projektima ne vidi projekt SC Medulin? 
Dodaje da je lokacijska dozvola bila je ishođena te da su oni propustili prijaviti na mjeru 741 
na natječaj koji je bio otvoren u srpnju ove godine, a čak nije uvršteno u projekte od značaja.



G. Peruško odgovara da je možda propušteno, jer je to bilo 2020. godina., te da možda nije 
bilo u proračunu pa se nije izdvojilo.

G. Buić odgovara da opet nije uvršteno u plan projektnog razvoja Općine Medulin.

G. Peruško odgovara da tvrtka koja im to radi je možda izuzela, ali zato što onda nije bilo u 
proračunu, ali da se može nadopuniti.

G. Buić odgovara da onda moli da se nadopuni. 

G. Grbavčić postavlja pitanje kada je bio započet taj projekt.

G. Buić odgovara da Općina Medulin posjeduje lokacijsku dozvolu za taj projekt, i da je 
započet 2011. godine. i sada kada je konačno Ministarstvo otvorilo natječaj za kandidaturu 
tog projekta, Općina Medulin niti ne zna da je taj natječaj bio otvoren, pa se pita što su onda 
oni uopće 10 godina pripremali taj projekt, a uopće ga niti ne prijavljujemo, i Vi još 
postavljate pitanje što se radilo, te on pita njih da li će uopće išta prijavljivati i raditi, ili bacaju 
u vodu trud od 10 godina.

G. Peruško dodaje da vjerojatno nisu navedeni svi projekti u ovom Izvješću, a ovaj je bio 
izuzet, te da tvrtka koja im je to radila nije sagledala možda sve projekte, ali da je ionako ovo 
Izvješće za 2020. godinu.

G. Buić odgovara da su kako god imali nešto što je bilo spremno, barem jedan dio, za 
prijavu i za pripremu na natječaj te da bi on bio poduzeo šta god treba da se taj projekt 
stigne prijaviti. 

G. Veljović dodaje da ovo Izvješće za 2020. godinu. Te da je to u mandatu bilo prošle vlasti, 
te kako je prošla vlast upravljala imovinom u vlasništvu Općine Medulin on nema utjecaja. 
Ali koliko on vidi konkretno kod toga projekta nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi da bi se 
moglo bilo šta raditi, te da mu čak nije jasno kako je Općina Medulin mogla raspolagati 
imovinom koja nije u njezinom vlasništvu.

G. Buić odgovara da upravo kroz model prava građenja, kroz izradu glavnog projekta.

Gđa. Racan Stern pojašnjava da taj projekt nikako nisu mogli prijaviti na mjeru 741, upravo 
radi toga što nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, a drugo nije izdana građevinska dozvola, 
troškovnik te da projekt nije bio spreman za prijavu, ali da su uspjeli prijaviti drugi projekt, a 
to je rekonstrukcija i opremanje Sportske dvorane Banjole i da je bilo moguće prijaviti samo 
jedan projekt prema natječaju.

G. Buić se ne slaže, te smatra da se to moglo riješiti te da je pitanje dobre volje.

G. Zlatić dodaje da je to nije uopće tema ove točke.

Gđa. Leverić postavlja pitanje g. Perušku za biciklističku stazu Pula-Medulin da li je stvarno 
u realizaciji?

G. Peruško odgovara da je sve u realizaciji, a na koji način će se dalje odvijati će se vidjeti.

Gđa. Leverić traži još jedno pojašnjenje vezano uz navode koji stoje da „Općina Medulin u 
2020. godini nije imala planove ulaženja u javno-privatna partnerstva“, te da li će ove godine 
imati u planu takvo partnerstvo?



G. Peruško odgovara da će u pisanom obliku dostaviti joj se odgovor, odnosno da mu 
definira na što se pitanje odnosilo, na javno-privatno partnerstvo u ostvarivanju projekata?

G. Buić dodaje da ako se u ovaj prijedlog uključi SC Medulin oni će glasati ZA.

G. Peruško ponovno pojašnjava da je ovo Izvješće o provedenome.

G. Veljović ističe kako smatra nekorektnim spočitavati nekome zašto se neki projekt nije 
proveo, jer su svjedoci da u proteklim godinama se mnogo uložilo u provedbe projekta, a 
masu tih projekata nije započeto. Pa smatra da treba misliti na stvari koje je moguće 
rješavati. 

G. Peruško dodaje da je istina da je ovaj projekt naveden kod plana rješavanja imovinsko-
pravnih odnosa sa RH. 

G. Buić se nadovezao da mu je nevjerojatno da spominje da je puno sredstava utrošeno na 
projekte, a upravo su oni dobili ta sredstva na korištenje.

Zatvara se rasprava, te se 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 usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu Općine Medulin za 2022. godinu

Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava, te se 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 davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja 
dimnjačarskih poslova

Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.

Otvara se rasprava. 

Gđa. Leverić postavlja pitanje da li se morao ugovor dati na 10 godina?

G. Peruško odgovara da su to bili uvjeti u natječaju, i da se ugovor može raskinuti ali pod 
određenim uvjetima.

Gđa. Leverić odgovara zašto se nije dalo na 5 godina, da bi bilo lakše tako.



G. Peruško odgovara da je natječaj objavljen i proveden te da postoje određene raskidne 
klauzule, međutim Ugovorom je i definirano koje su njihove obaveze i koja su prava Općine, 
ali smatra da su napokon uspjeli dobiti kvalitetnu i ovlaštenu tvrtku za obavljanje ovih 
poslova i da mogu biti sretni što napokon imaju ovu uslugu na svom području.

Zatvara se rasprava, te se 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 izuzimanju iz javnog dobra k.č.br. 928/62 i 928/63 k.o. 
Premantura te k.č.br. 238/6 k.o. Pomer

Izvjestitelj je pročelnik Goran Peruško.

Otvara se rasprava. 

G. Buić postavlja pitanje zašto nije priložen grafički prikaz, obzirom da je Općina Medulin 
uložila puno u GIS sustav, pa predlaže čak da svaki vijećnik dobije pristupne podatke za 
prošireni dio GIS sustava.

G. Veljović odgovara da će razmotriti taj prijedlog.

G. Kirac odgovara da na otvorenom dijelu isto se može vidjeti dijelove koji su unutar 
obuhvata UPU, prostorne planove, a u zatvorenom dijelu su druge stvari, kao infrastruktura i 
sl. ali da će razmotriti tu opciju.

G. Buić odgovara da možda postoji razlog zašto vijećnici niti ne bi trebali vidjet prošireni dio, 
ali ako je moguće da im se omogući jer su ovdje vidljivi specifični podaci za njihovu općinu, 
prostorni planovi itd. pa da bi bilo dobro imati uvid i u vlasničke parcele.

G. Kirac odgovara da se i na geoportalu može vidjeti svaka katastarska čestica, a i na 
zemljišnim knjigama.

G. Buić odgovara da jedino njihov GIS ima uvid u infrastrukturu, u granice građevinskog 
područja, u namjene pojedinih područja, a to nije vidljivo na ostalim portalima.

G. Veljović ponovno nadodaje da će se razmotriti prijedlog.

Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 13) Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu  javne vatrogasne postrojbe 
za 2020. godinu. 

Izvjestitelj je v.d. pročelnika Marko Cukon.

Otvara se rasprava. 



Gđa. Leverić postavlja pitanje kako ide to financiranje?

G. Cukon pojašnjava na koji način ide financiranje.

Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje. Rezultat glasanja je sljedeći:

ZA: 13 PROTIV: 0 SUZDRŽANI: 0

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda

Ad. 14) Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja-ice Dječjeg vrtića Medulin 

Izvjestitelj je v.d. pročelnika Marko Cukon.

Otvara se rasprava. 

G. Veljović govori da je vijećnicima priloženo i izvješće Odbora za izbor i imenovanja te da je 
Odbor dao pozitivno mišljenje na prijedlog o imenovanju ravnateljice.

G. Zlatić govori kako je on bio skoro 10 godina predsjednik općinskog vijeća te da su imali 
super odnos s vrtićem i ravnateljicom, međutim da je činjenica da se natječaj tri puta 
ponavljao u zadnjih godinu dana. Volio bi da svi zajedno rasprave o toj temi, jer problem 
treba riješiti. Ističe kako je puno puta vodio razgovore s ravnateljicom, a djelatnike nije nikad 
čuo pa bi svakako volio i njih čuti.

G. Grbavčić govori kako osobno nije ulazio dublje u ovu temu, ali ima iskustva samo s 
„terena“ te kako mu se dosta teta žalilo, i da je situacija alarmantna i ovdje je da se vidi šta 
se može napraviti.

G. Medić govori kako je razgovarajući s roditeljima po Medulinu shvatio da ti roditelji nemaju 
ništa protiv ravnateljice i da ona radi izvrsno svoj posao, isto tako nesumnjivo je da su i 
djeca zadovoljna sa svojim tetama i njihovim radom, ali da se ne smije isto tako umanjivati 
kompleksnost funkcije ravnatelja koja je i godinama u ovom vrtiću, te ipak misli da je 
zaslužila šansu i da se ovi narušeni odnosi mogu popraviti.

G. Buić postavlja pitanje da li je odgovornost Općine Medulin koja priprema materijale ili 
odgovornost Upravnog vijeća koji je lutao sa svojim kandidatima i odlukama, toliko da više 
ne zna za koga se glasalo itd. i da je sjednica Upravnog vijeća DV Medulin održana 08.10., 
a danas je 12.10. te kako se nije stiglo taj isti materijal poslati vijećnicima.

G. Buić ističe dalje kako je on imao praksu u ovakvim situacijama pozivati na dijalog i 
sučeljavanje suprostavljenih strana te da Općina mora biti medijator.

Gđa. Jukopila dodaje kako je ovo problem barem godinu dana, a nova vlast je samo 4 
mjeseca na vlasti, pa prema tome da je on radio dobro, onda sada ovdje se ne bi pričalo o 
tome.

G. Buić je odgovorio da dok je on vodio dijalog za vrijeme svoje vlasti stvari su se bile i 
spustile na zemlju, ali da je stvar u zadnjih mjesec dana eskalirala te neka pita odgajateljice 
da li je on vodio razgovore.

Gđa. Jukopila odgovara da upravo da su se ti razgovori bili vodili kako treba da oni sada ne 
bi pričali o tome.



G. Buić odgovara da su se ti razgovori trebali nastaviti voditi, a ne prepustiti sve Upravnom 
vijeću koje je tek formirano i reći da je to problem Upravnog vijeća. 

G. Buić postavlja pitanje da li se proveo sastanak gdje su bili načelnik, odgojitelji i ravnatelj u 
zadnjih tri mjeseca.

G. Kirac odgovara da su imali sastanke pojedinačno s odgojiteljicama i pojedinačno s gđom. 
Lorenom i gđom. Severkom, isto tako da su bili i pregovori sa sindikatom, a već kad 
spominje Upravno vijeće, prošle godine upravo Upravnom vijeću je promaknulo da se 
natječaj za ravnatelja objavi u NN te da je zapravo to jedna od stavki zašto smo tu. I moli da 
se danas to riješi bez politike, i za dobrobit zajednice i djece.

G. Buić odgovara da naravno da su tu zbog djece.

G. Veljović prekida raspravu jer se krenulo politički s prebacivanjem loptice tko je šta trebao 
rješavati. Te da je jasno svima da ovo nisu problemi od „jučer“ već to traje. 

G. Privrat predlaže svim vijećnicima i predsjedniku vijeća da se prekine ova sjednica te da 
se ista nastavi radi donošenja odluke o imenovanju nakon provedenih dodatnih razgovora s 
predstavnicima djelatnika i ravnateljicom.

G. Buić se slaže s time.

G. Veljović predlaže pauzu da se razmotri to pitanje.

G. Zlatić predlaže da se pusti što je bilo i da se sada fokusiraju kako riješiti problem i da 
treba saslušati obje strane.

G. Buić i g. Zlatić predlažu da se prvo saslušaju djelatnice, a zatim pauza.

Gđa. Leverić govori kako je ona imala mandat u Odboru za odgoj i obrazovanje i da je 
pratila rad djelatnika, i pratila financijska izvješća, pratila sve priredbe, i pratila je i 
znanstvene skupove DV gdje je gđa. Verbanac dobila stvarnu pohvalu, te smatra da 
ravnateljica nije zaslužila sve ovo uz poštovanje koje ima prema odgajateljicama. Moli da svi 
razumno i odgovorno pristupe rješavanju ovog problema jer se radi o svima njima, jer kao 
što je danas slučaj vrtić, drugi dan može biti škola itd. i da se poštuje učinjeno i sav uložen 
trud i vrijeme. 

G. Veljović dodaje on osobno do sada nije imao problema niti s ravnateljicom niti s 
odgajateljicama te da je ovaj vrtić definitivno bio uzor svim ostalima i da je svaki roditelj htio 
slati svoje dijete u taj vrtić. Ističe kako su stvarno provedeni razgovori i da je Općina imala 
sluha za sve dionike i da su svjesni da su odnosi dugotrajno narušeni. Ali da moraju svi 
shvatiti da je Općinsko vijeće tijelo koje mora donositi sve Odluke na zakonodavni način i da 
moraju poštivati određenu proceduru. Poziva svih da se međuljudski odnosi moraju 
rješavati, da ne prejudicira nikakvu odluku, ali smatra da bi se ovakvi problemi trebali 
rješavati u zakonskoj i propisanoj proceduri, a ne ovako.

G. Veljović je dopustio riječ predstavnicima pet djelatnica DV Medulin da iskažu svoj stav 
oko prijedloga za izbor ravnateljice, o kojem su jučer  izvještavali i mediji. 

Djelatnice su  navele da  su u vrtiću narušeni odnosi između  djelatnika i ravnateljice, kako 
nitko ne spori rezultate koje je ravnateljica imala u radu, ali da je isto tako  bilo i propusta. 
Svaka od prisutnih djelatnica iznijela je svoje mišljenje i ispričale koje su se situacije 
događale u vrtiću s ravnateljicom koje su dovele do ovog stanja u vrtiću.



Gđa. Lorena Pliško Seferagić, zamjenica ravnateljice, kratko je naglasila kako smatra da se 
na narušenim odnosima može i treba raditi, te kako su to izazovi s kojima će se morati 
uhvatiti u koštac u  vremenu koje slijedi.

G. Veljović pozvao je sve predstavnike političkih stranaka, nositelje kandidacijskih lista, 
predstavnike djelatnika vrtića i ravnateljicu na zajednički sastanak u kojem će se iznijeti 
stavovi i djelatnika i ravnateljice. Naglasio je principe po kojima vrtić treba raditi, a koji su 
utemeljeni na humanističko-razvojnom  pristupu i meritokraciji, usmjereni  na razvoj dječjih 
potencijala, poštivanje dječjih prava i uvažavanje individualnih potreba djece. Pozvao je sve  
djelatnike da te principe primjene i  u iznošenju svojih argumenata te u daljnjem radu u 
vrtiću, bez obzira na to koju će odluku u općinsko vijeće donijeti.

G. Buić nadodao je da su i oni došli do istog zaključka, te ističe kako je gđa. Verbanac dugi 
niz godina dobro obavljala svoj posao i da su i svi područni vrtići funkcionirali izuzetno dobro 
i da vrijedi uložiti još taj jedan napor i sjesti te dvije suprostavljene strane i primiriti ih, 
odnosno vidjeti da li je moguće riješiti međuljudske odnose i onda donijeti odluku ovdje na 
vijeću. Htio je istaknuti da mu se čini da je rok 16.10. za donošenje ove odluke, odnosno 
odabir ravnatelja.

Gđa. Racan Stern odgovara da su provjerili te da je rok 45 dana.

G. Veljović dodaje kako ovo svakako treba riješiti u što kraćem mogućem roku.

G. Kirac dodaje kako će stručne službe već sutra ujutro poslati svima poziv za održavanjem 
hitne koordinacije gdje se nada da će doći u što većem broju i da svi čuju obje strane kako bi 
se mogla donijeti ispravna Odluka.

G. Veljović govori da ne bude cilj što više udaljiti se, već na toj koordinaciji neka se pokušaju 
zbližiti obzirom da su 10 godina funkcionirali i da ne dopuste da jedna godina naruši sve 
dobro učinjeno. Poziva svih da nađu snagu u sebi i da se dođe do zaključka za dobrobit 
cijelog vrtića i svih. Istaknuo je da općinsko vijeće nije sud i neće donositi odluku o tome tko 
je u pravu a tko je manje u pravu, ali da je u svom djelovanju obvezno donositi odluke 
utemeljene na zakonu, podzakonskim aktima i aktima Općine Medulin, o čemu su svi 
vijećnici prisegnuli na početku mandata.

G. Medić poziva svih da probaju pogledati ono dobro jedni u drugima, a ne ono loše, a oni 
su tu da im pokušaju pomoći.

Zaključuje da će se sjednica općinskog vijeća nastaviti će se nakon provedenih razgovora s 
predstavnicima djelatnika vrtića i ravnateljicom Severkom Verbanac.

Zatvara se rasprava, te se daje na glasanje da se ova sjednica prekida i nastavlja. 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 3. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Medulin. 



Završeno u 22.27

Zapisnik vodila      Općinsko vijeće Općine Medulin
Stefani Žmak      Predsjednik

dipl.iur Vladimir Veljović univ.spec.


