
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 

9. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 27. ožujka 2014. godine u velikoj vijećnici 
Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati.  
  
 Prisutni vijećnici: Mladen Sironić, Vesna Ivančić, Mate Jurić, Martin Čotar, Valter Žgrablić, 
dr.sc. Sandi Blagonić (u rad sjednice uključio se naknadno), Boris Demark, Ivica Gržinić, Stjepan 
Gabrić, Viktor Lakoseljac, Valter Milohanić i Renato Kalac, prof. 
 Odsutni vijećnici (opravdano): Dragutin Bravar, Ivan Bubić i Patricia Antolović. 
 
 Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana 
Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada, Nevija 
Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Danel Maurović, 
pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, 
voditelj Službe za unutarnju reviziju Grada Pazina, Sandra Jakopec, koordinator APE d.o.o. Zagreb, 
Valter Opašić, načelnik Policijske postaje Pazin, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, 
Denis Visintin, ravnatelj i Marija Ivetić, djelatnica Muzeja Grada Pazina, Darko Tumpić, ravnatelj 
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Vlasta Pernić, voditeljica financijsko-računovodstvene službe 
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 
Pazin, Kristina Pamić, voditeljica računovodstva Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Marijana 
Krbavac Žulić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pazin, Armando Lušetić, tajnik Zajednice 
sportskih udruga Grada Pazina, Vinko Stihović, predsjednik HSU-a Pazin, Toni Erdfeld, predstavnik 
talijanske nacionalne manjine za Grad Pazin, Vedran Ivančić, predstavnik Gradskog savjeta mladih 
Grada Pazina; Mirjan Rimanić, novinar „Glasa Istre“, Branko Ljuština novinar La voce del popolo, 
Radio Istre i HRT- Hrvatski radio, Radio postaje Pula, Marina Ladavac Sertić, Dean Nefat Pamić i 
Tereza Mišon Šolić, zainteresirani građani. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća, Boris Demark (dalje: predsjednik Vijeća) utvrđuje da sjednici 

Vijeća od 15 vijećnika prisustvuje njih 11, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano 
odlučivanje te otvara rad sjednice.  

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje predloženi Dnevni red.  
Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ utvrđuje 
 

D NE V N I   R E D 
 

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća; 
2. Pitanja vijećnika; 
3. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pazina 2006. – 2013. godine; 
4. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2013. godinu; 
5. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2013. godini; 
6. Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2013. godinu; 
7. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2013. godinu; 
8. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2013. godinu; 
9. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2013. 

godinu; 
10. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog 

križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2013. godine; 
11. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2013. 

godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina; 
12. Program rada i Financijski plan za 2014. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina; 
13. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2013. godinu; 
14. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

Grad Pazin u 2013. godini;  
15. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

Grad Pazin u 2013. godini; 
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16. Prijedlog I. (prvih) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za Grad Pazin u 2014. godini; 

17. Prijedlog programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad 
Pazin u 2014. godini; 

18. Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2013. godinu; 
19. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina 

za 2014. godinu; 
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu 

odvodnju; 
21. Izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina: a) imenovanje Komisije za izbor 

članova Savjeta mladih i b) Izvještaj o provedenim izborima; 
22. Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i 

organizacija civilnog društva;  
23. Prijedlog zaključka o imenovanju člana u Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Pazina;  
24. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2013. godine; 
25. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine. 

 
 

Ad – 1. 
 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ verificira Skraćeni 
zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća od 30. siječnja 2014. godine.  
 

Ad – 2. 
Predsjednik Vijeća izvješćuje prisutne da su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika kako 

slijedi: 
1. Usluga d.o.o Pazin dostavila je odgovor na pitanje vijećnika Martina Čotara u vezi biste 

Vladimira Gortana i  
2. Autotrans d.o.o. Rijeka dostavio je odgovor na pitanje vijećnice Vesne Ivančić u vezi 

prijevoza građana školskim autobusima. 
  
 Zatim predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 
 Renato Kalac (citirano): 
 „1. Pitanje za Gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića ili pročelnika Upravnog odjela za 
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Daniela Murovića. 
 Poštovani gospodine Gradonačelniče, zanima me da li je što učinjeno na pripremi 
dokumentacije za apliciranje prema fondovima koji osiguravaju sredstva za razvoj ruralne 
infrastrukture prema Programu ruralnog razvoja RH? 
 Obrazloženje: Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. 
godinu članak 3., planirano je izvođenje radova na izgradnji nerazvrstanih cesta (između ostalog i 
asfaltiranje ceste Trošti – Klemenići) u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kn pa me zanima da li je što 
poduzeto u pogledu iznalaženja financijskih sredstava kojima bi se osigurala provedba ove aktivnosti 
iz spomenutog Programa u 2014. godini.“ 
 2. Pitanje za pročelnicu Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, 
Neviju Srdoč. 
 Zanima me u kojoj je fazi definiranje statusa Osnovne glazbene škole Pazin, odnosno što nam 
je kao vijećnicima činiti po tom pitanju? 
 Obrazloženje: Prema mojim saznanjima, glazbena muzička škola treba se izdvojiti iz sastava 
Pučkog otvorenog učilišta Pazin. Prema predloženim modelima, glazbena škola se može: 

a) pridružiti O.Š. Vladimira Nazora Pazin, 
b) organizirati kao samostalna institucija, 
c) pripojiti nekoj drugoj glazbenoj školi. 

 Obzirom da je rok ove procedure kolovoz 2014. zanima me imamo li zajednički stav glede 
ovog pitanja i što nam je činiti po tom pitanju.“ 
 Valter Milohanić (citirano): 
 „1. Pitanje za Gradonačelnik Grada Pazina Renata Krulčića. 
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 Grad Pazin raspolaže sa većim brojem nekretnina, među kojima i stanova. Stanari iz ulice 
Istarskih narodnjaka 8 pitali su me zašto su dva po njima useljiva stana prazna, a koliko je njima 
poznato vraćeni su Gradu? Isto je i sa derutnim stanom na Hrvatskom trgu 7, te još jednom praznom 
stanu na adresi Hrvatski trgu 6. Tražim pisani odgovor za spomenute adrese .  
 2. Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
graditeljstvo gospodina Daniela Murovića. 
 Kada prestaje stanarsko pravo na život u gradskim stanovima? Da li obitelj koja sagradi 
nekretninu i ne živi više na adresi na kojoj ima stanarsko pravo, to pravo gubi? Odgovor može usmeno 
ili pismeno. 
- pitanja pod 1 i 2 proslijeđena su Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
graditeljstvo. 
 3. Pitanje za Gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića. 
 Grad Pazin raspolaže sa većim brojem nekretnina, među kojima i ruševnih kuća. Na mnogim 
lokacijama u gradu i okolici nalaze se objekti od kojih su ostali samo vanjski zidovi, ili su djelomično 
uništeni zubom vremena. Svjedok sam pokušaja prodaje nekih od tih objekata po cijenama oko 30% 
manjim od cijena useljivih poslovnih prostora. Ne tražim objašnjenje za takve cijene, ali pitam se 
zašto se ti objekti ne bi prodali po povoljnijim cijenama mladim obiteljima sa područja Grada Pazina, 
ili obiteljima sa liste za dodjelu stanova? Normalno bi bilo da se Grad zaštiti od malverzacija na način 
da se ti objekti godinama ne bi smjeli prodat, npr. 10 godina, da se da rok za uređenje objekta od 
recimo pet godina, da se nema druge nekretnine i slično. 
 Obrazloženje: time bi se omogućilo privođenje objekata svrsi, poticalo mlade obitelji i 
rješavalo njihovo stambeno pitanje. Ovako imamo rugla i opasne objekte. Pred malo se urušio krov na 
gradskom objektu na Vrtlišću, lani zid gradske kuće na Lindaru, krov na Štrangi itd. Poznato je i to da 
su neki gradovi u Italiji kuće u starim jezgrama davali za ništa mladim obiteljima, samo zato da 
privuku stanovnike da žive u takvim kvartovima. 
 Tražim usmeni odgovor.“ 
 Ivica Gržinić (citirano): 
 „Inicijativa da se uredi pitanje postavljanja spomenika (kao nadgrobnih) uz prometnice na 
mjestima pogibije određenih osoba u saobraćajnim nesrećama i sl. To je svakako protupropisno i ne 
pridonosi sigurnosti u prometu, te je potrebno izraditi instrumente za sprečavanje takvih pojava, a 
pogotovo uklanjanje u skladu s propisima i način postupanja.“ 
- inicijativa je proslijeđena Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

  
U 18,15 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Sandi Blagonić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da istoj prisustvuje 12 vijećnika.  
 
 Nevija Srdoč odgovara da se Osnovna glazbena škola (umjetničko obrazovanje) mora po sili 
zakona do 31.08. izdvojiti iz sastava Pučkog otvorenog Učilišta. Kao što je vijećnik Renato Kalac 
rekao, postoje tri načina i to: 1) izdvajanje glazbene škole kao samostalne ustanove, 2) priključenje 
glazbene škole redovnoj Osnovnoj školi i 3) priključenje glazbene škole nekoj drugoj glazbenoj školi. 
Obavljene su određene obaveze a o tako važnim pitanjima svakako treba kontaktirati djelatnike 
glazbene škole i one kojima bi se škola eventualno priključila. Najlošiji izbor bio bi priključenje škole 
nekoj drugoj glazbenoj školi. Nekada je Pazinska škola bila ta koja je imala podružnicu u Labinu, tako 
da se ne bi htjelo da danas naša škola bude podružnica Labinu. Takvo rješenje bilo bi loše, jer bi se na 
taj način „gubili konci“ i ne bi se moglo odlučivati u kom smjeru dalje razvijati glazbenu školu. 
Poznato je da glazbena škola u Pazinu ima bogatu prošlost, te po njenom mišljenju zaslužuje bolji 
status. Zainteresiranih za pohađanje škole ima sve više. U kontaktima sa profesorima glazbene škole, 
prezentirani su im podaci o poslovanju škole unutar Učilišta a po pitanju izdvajanja škole zatražilo se 
njihovo stručno mišljenje. Profesori glazbene škole pismeno su dostavili svoje stručno mišljenje, te 
kažu da se od tri predložene varijante zalažu za izdvajanje glazbene škole iz sastava Učilišta kao 
zasebne ustanove. Isto tako se zatražilo stručno mišljenje Školskog odbora i ravnateljice Osnovne 
škole Vladimira Nazora Pazin, koji su pismeno potvrdili da se zalažu za izdvajanje glazbene škole kao 
zasebne ustanove. Izdvajanje glazbene škole kao zasebne ustanove bitno je za razvoj i rast škole a ista 
može biti nositelj i drugih programa (limene glazbe, zbora i drugo). Osnovna škola Vladimira Nazora 
je velika škola, tako da bi u sklopu iste bilo vrlo teško organizirati specifičan rad glazbene škole. Svi 
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materijali, zajedno sa radnim materijalom o analizi škole (prostori u kojima se škola nalazi, stručni 
kadar, financijska analiza poslovanja škole..) dostavljeni su Ministarstvu na davanje mišljenja. U 
kontaktima sa Ministarstvom, rečeno nam je da se prikupljaju dodatne informacije o školi a tražene su 
informacije i iz Učilišta. Nakon što Ministarstvo dostavi svoje mišljenje, u kojem će reći da su 
ispunjeni svi uvjeti ili pak da nisu ispunjeni svi uvjeti za izdvajanje glazbene škole iz sastava Učilišta, 
cjelokupni materijal sa svim pokazateljima uputiti će se prema Vijeću, koji će temeljem istog donijeti 
svoju odluku. 
 Daniel Maurović odgovara:  
 - stanarsko pravo u gradskim stanovima (Valter Milohanić) – odgovor na to pitanje dostaviti 
će se pismeno, 
 - asfaltiranje nerazvrstanih cesta – apliciranje prema fondovima (Renato Kalac) – Grad vrši 
sve pripreme da dokumentacija bude spremna kada se bude raspisao natječaj. Otprilike su poznati 
kriteriji za sudjelovanje na natječaju a najvažnije će biti sređeno vlasništvo i ucrtane čestice u 
Katastru. U Upravnom odjelu se po tom pitanju radi već više od mjesec dana, tako da se analiziraju 
sve makadamske ceste na području Grada Pazina. Na temelju provedene analize, doći će se do 
podataka o cestama koje su vlasnički „čiste“ ili rješive u kratkom roku, i ucrtane u Katastru. Za te 
dionice raditi će se projektna dokumentacija i čekati će raspisivanje natječaja. 
 Renato Krulčić odgovara: 
 - asfaltiranje nerazvrstanih cesta – apliciranje prema fondovima (Renato Kalac) – pročelnik 
Daniel Maurović djelomično je odgovorio na to pitanje. Za uređenje nerazvrstanih cesta, prije svega je 
potrebno da Vlada RH donese a Europska komisija potvrdi, strateški dokument a to je Program 
ruralnog razvoja 2014. – 2020. godine. Prema njegovim saznanjima, konačni prijedlog Programa 
upućen je Europskoj komisiji na davanje suglasnosti (potvrđivanje 20-tak mjera koje su Programom 
predviđene). Detaljnije informacije saznati će se 29. travnja kada će u Pazin doći predstavnici 
Ministarstva poljoprivrede – sektora za ruralni razvoj. Toga dana će predstavnici Ministarstva 
prezentirati sve programe na koje se može izvršiti kandidiranje. Naglasak će biti na lokalne akcijske 
grupe ali će biti prezentirane i sve ostale mjere koje će biti predviđene Programom, 
 - raspolaganje nekretninama Grada Pazina – stanovi (Valter Milohanić) – provjeriti će se 
stanje stvari za stanove u ulici Istarskih narodnjaka i ulici Hrvatski trg. Dok korisnik stana uredno 
podmiruje svoje obaveze prema Gradu i nije odjavio stan, za Grad je taj stan u najmu odnosno na 
korištenju. Ukoliko postoje neke druge indicije, provjeriti će se situacija i utvrditi stanje stvari. Na 
postavljeno pitanje dostaviti će se pisani odgovor, 
 - raspolaganje nekretninama Grada Pazina – ruševne kuće (Valter Milohanić) – vezano za 
raspolaganje tim nekretninama situacija je vrlo jasna. Postoji model i način na koji se raspolaže 
nekretninama Grada Pazina. Najprije se putem Komisije izvrši procjena nekretnine, nakon čega se 
prema Vijeću uputi prijedlog za raspisivanje natječaja sa utvrđenim kriterijima. Nakon što Vijeće 
donese odluku o prodaji, provede se javni natječaj i odabere najpovoljniji ponuditelj. Prijedlog o 
najpovoljnijem ponuditelju upućuje se prema Vijeću koji donosi konačnu odluku o izboru. Pohvaljuje 
inicijativu da se predmetne nekretnine popišu i utvrdi njihov broj, naglašavajući kako je popisivanje 
istih obiman posao. Na području Grada Pazina postoji više vrsta imovina, od oktanskih do ošasnih, 
koje nisu provedene u zemljišnim knjigama. Pokušava se raditi na način da se sve oktanske i ošasne 
imovine koje se vode u zemljišnim knjigama, a nisu evidentirane kao vlasništvo Grada Pazina ali su 
njegovo potencijalno vlasništvo, u zemljišne knjige upišu kao vlasništvo Grada. Na taj način obavlja 
se posao i za državnu upravu, obzirom da nekretnine koje se nalaze izvan građevinskog područja 
postaju vlasništvo RH a Grad postaje u nekim dijelovima suvlasnik. Obavljanjem navedenog posla, 
dosta se razjasnila situacija oko tih nekretnina, jer se barem ima koga kontaktirati po tom pitanju. 
Svaka nekretnina stvara određena prava i obaveze, bez obzira da li se radi o javnom ili privatnom 
vlasništvu. S obzirom na trenutnu situaciju u Proračunu, smatra da više treba brinuti o nekretninama 
koje su dane u zakup ili koje se koriste, jer i one imaju svoj životni vijek i u njih treba ulagati. Prije 
otprilike godinu dana, pokušalo se za mlade obitelji raspisati natječaj po povoljnijim uvjetima, sa 
kamatnom stopom od 4-5% i rokom od 10 godina. Međutim, natječaj nije bio uspješan. Prema 
Gradskom vijeću može se uputiti prijedlog drugačijeg modela raspolaganja imovinom. U skladu sa 
trenutnim pozitivnim propisima RH, nekretnine se ne mogu nikome poklanjati. 
 Daniel Maurović ističe da je inicijativu vijećnika Ivice Gržinića primio na znanje kao 
prijedlog da se po pitanju obilježavanja prometnica gdje su se dogodile prometne nesreće sa smrtnim 
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ishodom, poduzmu odgovarajuće aktivnosti u cilju sprječavanja i uklanjanja postavljenih obilježja. Na 
preuzetim Županijskim lokalnim cestama, evidentirani su slučajevi o kojima govori vijećnik. Prema 
njegovim informacijama, predmetno obilježavanje prometnica je zabranjeno, ali kao što je već rečeno, 
radi se o veoma delikatnim stvarima i vrlo je teško nakon toliko godina doći na određene lokacije i 
ukloniti obilježja. Inicijativa je u redu i pokušat će se postupiti po istoj. 
 

Ad – 3. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 24. 
ožujka 2014. razmatrao je Izvješće o stanju u prostoru Grada Pazina 2006. – 2013. godine, te predlaže 
Vijeću da istog prihvati u tekstu kako je kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 13. ožujka 2014. godine, s prijedlogom da Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno 
uređenje i graditeljstvo, tekst Izvješća u dijelu koji se odnosi na Tehničko-tehnološke opasnosti i 
prijetnje i Tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće izazvane nesrećama u prometu  (stranica 
39) i Ugrožene vodotoke (stranica 40), do sjednice Gradskog vijeća 27.3.2014. preispita i usporedi sa 
dokumentima Grada Pazina i to s Izvještajem o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina i 
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Pazina, i prema potrebi, u 
suradnji s izrađivačem, izradi novi tekst. 
 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo postupio je po 
Zaključku Odbora za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša te predlaže izmjene i 
dopune Izvješća kako slijedi: 
 1. na stranici 28. u točci 4.4. Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda ispod 
podnaslova Opskrba pitkom vodom doda tekst koji glasi: 
 „Na području Grada Pazina je cca 70 izvorišta vode od kojih su u redovitoj upotrebi kaptirani 
izvori: 
 - područje Zamaskog dola: Lužer, Pavletići, Rumini, Korona, Pekasi, Toncinići, Trloni, 
Petohlebi 

Intenzivnije se koriste i kaptirani izvori: 
 - izvorišta vode Cesari, Gržani, Petehi, Ukotići, Grdoselo, Kašćerga“  
 2. na stranici 39. u točci 5.5. Područja potencijalnih prirodnih i drugih nesreća ispod 
podnaslova Tehničko-tehnološke opasnosti i prijetnje doda tekst koji glasi: 
 „Prema podacima iz Procjene ugroženosti Istarske županije od prirodnih i tehničko-
tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, u Gradu Pazinu locirana su slijedeća gospodarsko-industrijska 
postrojenja u kojima se mogu naći opasne tvari: Puris d.d. u stečaju, Kamen d.d, Istraplastika d.d., 
Ecooperativa d.o.o., PIN d.o.o. (Ariš), Usluga d.o.o., benzinske postaje, objekti u poduzetničkoj zoni 
Ciburi i druga. 
 Opasne tvari koje ove tvrtke najčešće koriste i/ili skladište su: razna ulja, razrjeđivači, razne 
vrste plinova, nafta i naftni derivati, umjetna gnojiva (KAN, UREA, NPK), boje i lakovi, razne lužine, 
solna kiselina i sredstva za dezinfekciju.  
 Može doći do oštećenja postrojenja u gospodarskim objektima kao i uništenja materijalnih 
dobara i okoliša u njihovoj neposrednoj blizini. U slučaju akcidenta na benzinskim postajama (za koji 
postoji mala vjerojatnost nastanka) moglo bi doći do vrlo velikih oštećenja samih objekata, s težim 
posljedicama za okolna materijalna dobra i okoliš, a mogli bi stradati radnici i osobe koji se zateknu na 
tim objektima (najviše do 10 osoba). 
 Najveći problem u slučaju incidenta u kojem bi došlo do istjecanja opasnih tvari u 
kanalizacijsku mrežu, predstavljala bi činjenica da je kanalizacija Grada preko središnjeg kolektora 
spojena s ponorom Pazinčice koji je podzemno spojen s izvorištem „Rakonek“ (aktivno izvorište za 
dio područja grada Pule). U tom kontekstu naročitu ugrozu čini tvrtka „Ecooperativa“ smještena u 
neuvjetnim prostorima u neposrednoj blizini ponora Pazinčice, pri čemu poseban problem predstavlja 
različitost vrsta i količina opasnog otpada. Oborinska kanalizacija uz samo skladište „Ecooperative“ i 
na ulazu u skladište nije spojena na gradski pročistač te bi u slučaju nesreće s većom količinom 
tekućih tvari moglo doći do značajnog zagađenja donjeg toka Pazinčice i grotla Pazinske jame te 
posljedično i do mogućeg zagađenja izvorišta Rakonek.“  
 3. na stranici 39. u točci 5.5. Područja potencijalnih prirodnih i drugih nesreća ispod 
podnaslova Tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće izazvane nesrećama u prometu doda 
tekst koji glasi: 
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 „Sukladno Odluci o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i 
o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (NN 57/07), motorna vozila 
kojima se prevoze opasne tvari klase 1,2,3,6,7 i 8 smiju se kretati po slijedećim pravcima i cestama na 
području Istarske županije, odnosno po Istarskom ipsilonu: 
 - A8 Čvorište Kanfanar (A9) – Pazin – Lupoglav – čvorište Matulji (A7) 
 Prijevoz opasnih tvari ostalim cestama nije dozvoljen, osim u slučajevima opskrbe 
gospodarskih subjekata, benzinskih postaja i stanovništva. Uz navedene prometnice potrebno je 
spriječiti daljnji razvoj naselja, a postojeća naselja rekonstruirati. 
 Najveću opasnost predstavlja prijevoz naftnih derivata zbog učestalosti prolaza te zbog 
kemijskog sastava i mogućeg opasnog djelovanja na okolinu, poglavito na vodotoke u slivnom 
području Butonige i ponora Pazinčice. 
 Posebnu pozornost treba obratiti prije sezone grijanja, kada se uskim i strmim lokalnim i 
nerazvrstanim cestama prevoze velike količine loživog ulja (prosječno dnevno jedna do dvije cisterne 
– 10-30 tona). Ovom vrstom nesreće posebno je ugroženo područje uz lokalne prometnice : Kršikla-
Grimalda, Grdoselo-Čerišnjevica, Kašćerga-Jukani i Kašćerga-Ukotići. 
 Uslijed nesreća ili katastrofe izazvanih nesrećama u prometu, ugroženost stanovništva je 
minimalna i kreće se ispod 1% stanovništva.“ 
 4. na stranici 40. u točci 5.6. Zaštita okoliša u prostornom uređenju ispod podnaslova 
Ugroženi vodotoci doda tekst koji glasi: 
 „Područjem Grada Pazina protječe Pazinski potok, odnosno dio vodotoka od utoka potoka 
Lipa kod Cerovlja pa sve do ponora u samom Pazinu. Od značajnijih pritoka Pazinskog potoka valja 
spomenuti bujicu Dražej i bujicu Ivoli, čiji je utok reguliran u sklopu gradnje istočnog kraka ceste 
Istarskog ipsilona. Dolinom Pazinskog potoka prolaze vrlo značajne prometnice koje povezuju sjever i 
jug Istre, kao i istočnu sa zapadnom obalom Istre. Ponor Pazinčica (poznatiji kao Pazinska jama) 
predstavlja prirodnu znamenitost i spada među najznačajnije speleološke pojave u Istri. Uz tok potoka 
ili u neposrednoj blizini nalazi se željeznička pruga Pula-Buzet-Dragonja, istočni krak Istarskog 
ipsilona kao najznačajnije istarske prometnice (ovo područje preko tunela Učka povezuje s Rijekom i 
ostatkom Hrvatske), ali isto tako i mnogo lokalnih cesta koje povezuju brojna sela uz rub doline s 
Pazinom kao središtem ili međusobno. 
 Na području Grada Pazina danas nema ugroženih vodotoka, ali potencijalnu opasnost osim 
navedene prometne mreže predstavljaju i gospodarsko-industrijska postrojenja u kojima se mogu naći 
opasne tvari, a koja su navedena u poglavlju Tehničko-tehnološke opasnosti i prijetnje. U slučaju da 
opasne tvari dospiju u vodotok bilo bi otežano ili onemogućeno korištenje pitke vode s izvorišta 
Rakonek (dio Puljštine).“  

Osim navedenog, utvrđeno je da je u Izvješće o stanju u prostoru Grada Pazina 2006.-2013. 
potrebno na stranici 11. u točku 4. GRAD PAZIN U OKVIRU PROSTORNOG UREĐENJA 
ISTARSKE ŽUPANIJE ispod podnaslova Građevine od važnosti za županiju, pod građevine 
društvenih djelatnosti dodati i alineju „Zgrada narodnog sveučilišta Pazin“. 
 Gradonačelnik Grada Pazina, u svojstvu predlagača akta, prihvaća prijedlog Odbora i izmjene 
i dopune Izvješća na način kako je to predložio Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje 
i graditeljstvo, isti postaju sastavni dio Izvješća i Vijeće o njima ne glasuje. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće je nakon rasprave sa 12 glasova „ZA“ usvojilo Izvješće o 
stanju u prostoru Grada Pazina 2006-20013. 

 
Ad – 4. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključak o 
prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2013. godinu Broj 511-08-
26/1-9/1-14 od 22. siječnja 2014. uz konstataciju da je stanje sigurnosti na području Grada Pazina 
stabilno. 
 

Ad – 5. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 25. ožujka 2014. razmatrao je Izvještaj o 
financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2013. godini, te predlaže Vijeću da istog 
prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 
2014. godine. 
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 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi  Zaključak o 
prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2013. godini u 
tekstu kako ga je izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 

Ad – 6. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 25. ožujka 2014. razmatrao je Financijski 
izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2013. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati 
u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključak o 
prihvaćanju Financijskog izvještaja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2013. godinu u tekstu 
kako ga je dostavila Škola, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 
2014. godine. 
 

Ad – 7. 
 Odbor za kulturu na sjednici održanoj 25. ožujka 2014. razmatrao je Izvješće o radu i 
Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2013. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u 
tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključak o 
prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Pazin za 2013. godinu u tekstu kako ga je izradila 
ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. 
godine i Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Gradske knjižnice Pazin za 2013. godinu u 
tekstu kako ga je izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 

Ad – 8. 
 Odbor za kulturu na sjednici održanoj 25. ožujka 2014. razmatrao je Izvještaj o radu i 
Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2013. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u 
tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključak o 
prihvaćanju Izvještaja o radu Muzeja Grada Pazina za 2013. godinu u tekstu kako ga je izradio 
ravnatelj te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. 
godine i Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja Muzeja Grada Pazina za 2013. godinu u 
tekstu kako ga je izradio ravnatelj te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 

Ad – 9. 
 Odbor za kulturu na sjednici održanoj 25. ožujka 2014. razmatrao je Izvještaj o radu i 
Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2013. godinu, te predlaže Vijeću da iste 
prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 
2014. godine. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom 
„SIUZRŽANIM“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 
za 2013. godinu u tekstu kako ga je prihvatilo Upravno vijeće te Ustanove na sjednici 8. ožujka 2014. 
godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. godine i 
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2013. godinu u tekstu 
kako ga je prihvatilo Upravno vijeće te Ustanove na sjednici 8. ožujka 2014. godine, a Vijeću 
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 

Ad – 10. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 25. ožujka 2014. razmatrao je Izvješće o 
radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju 
od 1.1. do 31.12.2013. godine, te predlaže Vijeću da iste prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
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Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključak o 
prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog 
križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2013. godine u tekstu kako ih je dostavila ravnateljica te 
Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 

Ad – 11. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 25. ožujka 2014. razmatrao je Izvješće o 
ostvarenju Programa rada i Izvješću o ostvarenju financijskog plana za 2013. godinu Zajednice 
sportskih udruga Grada Pazina, te predlaže Vijeću da iste prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom 
„SUZDRŽANIM“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada i Izvješća o 
ostvarenju financijskog plana za 2013. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina u tekstu kako 
ih je prihvatila Skupština Zajednice 6. ožujka 2014., a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 

Ad - 12 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 25. ožujka 2014. razmatrao je Program 
rada i Financijski plan za 2014. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, te predlaže Vijeću 
da iste prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. 
ožujka 2014. godine. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom 
„SUZDRŽANIM“ donosi Zaključak o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana za 2014. 
godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina u tekstu kako ih je prihvatila Skupština Zajednice 6. 
ožujka 2014., a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 

Ad – 13. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 24. 
ožujka 2014. razmatrao je Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2013. 
godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 
Pazina dopisom od 3. ožujka 2014. godine. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće je bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ usvojilo Izvještaj o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2013. godinu. 
 

Ad – 14. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 24. 
ožujka 2014. razmatrao je Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u tekstu kako je to 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. ožujka 2014. godine. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće je bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ usvojilo Izvještaj o 
izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2013. 
godini. 
 

Ad – 15. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 24. 
ožujka 2014. razmatrao je Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u tekstu kako je to 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. ožujka 2014. godine. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće je bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ usvojilo Izvještaj o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini. 
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Ad – 16. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 24. 
ožujka 2014. razmatrao je Prijedlog I. (prvih) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u tekstu kako je to 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. ožujka 2014. godine. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Prve (I.) izmjene 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini. 
 

Ad – 17. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 24. 
ožujka 2014. razmatrao je Prijedlog programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom za Grad Pazin u 2014. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u tekstu kako je to Vijeću 
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. ožujka 2014. godine. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Program gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2014. godini. 
 

Ad – 18. 
 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće je bez rasprave je sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočan vijećnik Ivica Gržinić) usvojilo Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području 
Grada Pazina za 2013. godinu. 

 
Ad – 19. 

 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočan vijećnik Ivica Gržinić) donosi Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Pazina za 2014.godinu. 

 
Ad – 20. 

 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša i Odbor za statut, 
poslovnik i upravu na sjednicama održanim 24. ožujka 2014. razmatrali su Prijedlog odluke o izmjeni 
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, te predlažu Vijeću da istu 
prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 6. ožujka 2014. 
godine. 

Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočan vijećnik Ivica Gržinić) donosi Odluku o izmjeni Odluke o priključenju na 
komunalne vodne građevine za javnu odvodnju. 

 
Ad – 21. (a i b) 

 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočan vijećnik Ivica Gržinić) donosi Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za 
izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina: 1. VALTER MILOHANIĆ, predsjednik, 2. 
VIKTOR LAKOSELJAC, član i 3. VALTER ŽGRABLIĆ, član. 

Nakon što je Vijeće provelo tajno glasovanje za izbor članova Gradskog savjeta mladih, od 12 
nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ prihvaća Zapisnik o radu Komisije za 
izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina i utvrđuje da su s kandidacijskih lista na 
izborima održanim  27. ožujka 2014. godine, u Gradski savjet mladih Grada Pazina izabrani: 
S LISTE I. „UČENIČKA VIJEĆA“ 
 1. ROBERTA ŠPOLJARIĆ, Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 6 (rođena 10.05.1996.). 
S LISTE II. „UDRUGE MLADIH I UDRUGE KOJE SE BAVE MLADIMA KOJE SU                  
REGISTRIRANE I KOJI DJELUJU NA PODRUČJU GRADA PAZINA“ 
 1. IVA LUK, Pazin, Stari Pazin 12 ( rođena 30.03.1989.) 
     2. MAURO GRŽETIĆ, Pazin, Zarečje 11 (rođen 04.02.1988.) 
S LISTE III: “DRUGI OBLICI ORGANIZIRANJA MLADIH KOJI SU REGISTRIRANI I  
           KOJI DJELUJU NA PODRUČJU  GRADA PAZINA“ 
 1. VLATKA JURIČIĆ, Pazin,  Š. Ravnić 8 ( rođena 21.04.1988.) 

2. LUANA PAMIĆ, Pazin, Jurja Dobrile 3 (rođena 04.02.1997.) 
 Mandat članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina traje dvije (2) godine. 
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Ad – 22. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Rješenje o 
imenovanju članova Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva: 
 1. Vinko Cerovac, predsjednik Gradske udruge umirovljenika, kao predstavnik za područje 
socijalne skrbi i zdravstva,  
 2. Josip Radetić, član Limene glazbe Pazin, kao predstavnik za područje kulture, 
 3. Paula Jurman, članica Društva „Naša djeca“ Pazin, kao predstavnica za područje djeca i 
mladi, 
 4. Alisa Matejčić, ispred Zajednice sportskih udruga, kao predstavnica za područje sport i 
rekreacija, 
 5. Ranko Anđelini, predsjednik Udruge pčelara „Lipa“, kao predstavnik za područje druge 
OCD. 

U Odbor na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Pazina, imenuju:  
 6. Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, 
 7. Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 
 

Ad – 23. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključak o 
imenovanju člana u Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Pazina: Renato Kalac, prof. 
  

Ad – 24. 
 Vijeće donosi Zaključak kojim je Gradsko vijeće Grada Pazina primilo na znanje Izvještaj o 
radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2013. godine KLASA: 023-01/14-01/17, 
URBROJ: 2163/01-01-01-14-2 od 14. ožujka 2014. godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio 
Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić. 
 

Ad – 25. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključak o 
prihvaćanju Izvještaja o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za razdoblje lipanj – prosinac 2013. 
godinu KLASA: 021-05/14-01/11,  URBROJ: 2163/01-03-01-14-1 od 7. ožujka 2014. godine. 
 
 

S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća 
zaključuje rad sjednice u 19,50 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/14-01/12 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-3 
Pazin, 27. ožujka 2014. 
 

                  Predsjednik                     
                          Gradskog vijeća   

                                     Boris Demark, v.r. 
 


