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#VRLO BRZO RAZRIJEŠIT ĆEMO SITUACIJU U TZ ŽMINJ, IDUĆEG TJEDNA VIJEĆE BI
TREBALO RASPISATI NOVI NATJEČAJ ZA DIREKTORA#
Idućeg tjedna bi se, prema najavi načelnika Žminja i predsjednika Turističke zajednice Željka
Plavčića, trebalo konačno sastati Vijeće TZ-a kako bi raspisalo natječaj za direktora te
razjasnilo status Lenke Šajine nakon njenog povratka s porodiljskog i otkrića više
protuzakonitih poteza. Prema navodima načelnika Plavčića L. Šajina je dobila opomenu pred
otkaz a s njenim drugim potezima i isplatama novca bave se, kako kaže, nadležni organi.
Naime, zbog nezakonitosti u prijašnjem radu L. Šajine, koje su otkrili neki članovi Vijeća,
poništen je nedavni natječaj za direktora jer je i ona bila jedan od kandidata. Tada su mediji
'otkrili' kako TZ Žminj ima dva voditelja ureda, uz Šajinu tu je i Nensi Pereša Licul, umjesto
jednog direktora i jednog voditelja.
Obzirom na medijske napise i poništenje natječaja za direktora Turističke zajednice Općine
Žminj te izjave o nepravilnostima u kojima je sudjelovala Šajina prije povratka s porodiljskog,
zatražili smo od načelnika Plavčića odgovore na nekoliko pitanja.
- Kako saznajemo u Žminju postoji velika sumnja da 'nepravilnosti' moguće sadrže i zloporabu
položaja i ovlasti te više kaznenih djela. Stoga vas molimo za pojašnjenje, koje su to
nepravilnosti koje je Lenka Šajina navodno i sama potvrdila i jeste li ranije znali za njih? Da li je
točno da je novac samonicijativno izvlačila iz sredstava općinskih manifestacija i isplaćivala ga
'na crno'? Zanima me i je li policiji prijavljena sumnja u počinjenje kaznenih djela te provodi li se
istraga?
Prema navodima mještana Žminja, Šajina je izuzetno bliska s IDS-om za vrijeme čije vlasti je i
zaposlena, navodno bez natječaja. Da li se IDS očitovao o svim tim 'nepravilnostima' te jesu li
znali za njih?
Kako TZ Žminj još uvijek nema direktora hoće li natječaj biti skoro raspisan i je li točno da se od
2014. stopira taj natječaj je L. Šajina sve do nedavno imala samo srednjoškolsku diplomu a za
to radno mjesto je, prema sistematizaciji, predviđena visoka ili viša stručna sprema?
Donosimo i odgovore načelnika i predsjednika TZ-a Željka Plavčića:
- Nije nam intencija iznositi činjenice dok je postupak utvrđivanja nepravilnosti u tijeku tako da
detalje možemo dostaviti u vidu zapisnika na Vaše traženje.
L. Šajina dobila opomenu pred otkaz
Istina je da je došlo do povreda radnog odnosa te je djelatnici upućena Opomena pred otkaz
Ugovora o radu radi određenih postupaka koji predstavljaju povredu istoga, ali prema mišljenju
pravnice ne predstavljaju temelj za izvanredni otkaz ugovora o radu.
Težinu povreda utvrditi će za to nadležne službe, no privremena mjera je poduzeta.
Za njene radnje nismo znali dok nam na njih nije ukazala vijećnica Turističkog vijeća općine.
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Nakon toga su se otvorile i sumnje u druge aktivnosti koje je djelatnica poduzimala. Očitovanje
o istima u međuvremenu nismo mogli dobiti radi korištenja porodiljnog dopusta iako je Zahtjev
za očitovanje poslan, ali se u tri navrata vraćao s napomenom: Obavješten, nije preuzeo.
Isplate na općinskim i turističkim manifestacijama 'na crno'
Novac kojime su se plaćale "domaćice" tijekom Istarskog festivala pašte djelatnici je davao g.
Cicvarić. To je očito bila praksa prije promjene upravljačke garniture, ali se desilo i 2017. za koju
načelnik nije znao, što je očigledno iz zahtjeva za očitovanjem oko iste. Cjelokupna istraga u
rukama je nadležnih tijela i o istoj nije moguće prenositi informacije.
O bliskosti djelatnice s IDS-om ne bih se očitovao jer nisam upoznat s njenim odnosom niti
znam s kim je povezana, no doista je zaposlena u to vrijeme u TZO Žminj. O umješanosti
cjelokupne stranke nisam u mogućnosti raspravljati. Činjenica je da je u to vrijeme načelnik i na
čelu TZ-a bio bio IDS-ov član Marko Križman u čijem je mandatu djelatnica zaposlena.
Turističko vijeće treba se sastati idućeg tjedna - na dnevnom redu i novi natječaj za
direktora
Natječaj za imenovanje i izbor direktora/ice TZO Žminj biti će raspisan u najkraćem mogućem
roku, pritom pridržavajući se svih odredbi Zakona i Uredbi koje propisuju proceduru i provođenje
istog kao što smo i prvi put to odradili.
Točno je da je djelatnica tek nedavno diplomirala. Natječaj će biti raspisan čim vijeće TZO Žminj
tako odluči - trebalo se sastati 21.11.2019. godine, ali je radi nedostatka kvoruma odgođeno - te
očekujemo saziv istoga sljedeći tjedan.
Želio bih naglasiti kako se poduzimaju svi pravni koraci kako bi se ova situacija razjasnila te
kako bi TZO Žminj nastavila s nesmetanim radom, rekao je načelnik Plavčić.
(iPress)
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