
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 

35. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 22. svibnja 2012. godine u velikoj 
vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati.  
 

Prisutni vijećnici: Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Valter Milohanić, Tomislav Čubrić, 
Martin Čotar, Patricia Antolović, Mirjana Ćus, Mladen Sironić i Dragutin Bravar. 

Odsutni: Bruno Rabar, Elvis Visintin, Renato Kalac, prof. i Stanko Mališa. 
 
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Ivica 

Gržinić, zamjenik Gradonačelnika Grada Pazina, Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada, Boris 
Demark, pročelnik Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Maja Stranić Grah, 
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Daniel Maurović, pročelnik 
Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj 
Službe za unutarnju reviziju Grada Pazina, Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga 
Ban“ Pazina, Denis Visintin, ravnatelj Muzeja Grada Pazina, Marija Ivetić, muzejska savjetnica 
Muzeja Grada Pazina, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, Serđo Šilić, zapovjednik 
Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Sonja Matijašić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Pazin, 
Vlasta Pernić, voditeljica financijsko – računovodstvene službe Pučkog otvorenog učilišta Pazin, 
Luana Benažić, viša stručna suradnica za prostorno planiranje pri Upravnom odjelu za komunalni 
sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Anton Finderle, viši stručni suradnik za prosvjetu i kulturu 
pri Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Irene Jelovčić, samostalna 
upravna referentica za imovinsko pravne i opće poslove pri Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i 
društvene djelatnosti, Vedran Ivančić, Karlo Srdoč, Vlatka Juričić i Stanislav Banko - članovi 
Gradskog savjeta mladih Grada Pazina, Mirjam Rimanić, novinar „Glasa Istre“ i Darko Tumpić, 
novinar Istarski.hr. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća, Stjepan Gabrić, konstatira da od 13 vijećnika sjednici 
prisustvuje njih 9, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad 
sjednice. 

Vijeće jednoglasno utvrđuje 
 

D N E V N I   R E D 
 
 

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 34. sjednice Gradskog vijeća; 
1. Pitanja vijećnika;  
2. Suglasnost na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ 

Pazin; 
3. Suglasnost na  Izmjene (druge) Statuta Gradske knjižnice Pazin; 
4. Suglasnost na  Izmjene (druge) Statuta Muzeja Grada Pazina; 
5. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2011. godinu; 
6. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2011. godinu; 
7. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2011. godinu; 
8. Izvješće o radu i prikaz intervencija na gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine Javne 

vatrogasne postrojbe Pazin u 2011. godini; 
9. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika; 
10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti; 
11. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; 
12. Odluka o kupnji stambenog prostora na adresi Miroslava Bulešića 1 u Pazinu; 
13. Odluke o dodjeli priznanja i nagrada Grada Pazina. 
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Ad – 0.  
 Vijeće jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 34. sjednice Gradskog vijeća održane 24. 
travnja 2012. godine.  

 
Ad – 1. 

Pitanja vijećnika: 
Predsjednik Vijeća izvješćuje prisutne da je dostavljen odgovor na pitanje vijećnika sa strane 

Ureda Grada u vezi povećanja transparentnosti rada uprave. 
Zatim predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

 Martin Čotar (citirano): 
 Pitanje:  

Zašto se sastanci Odbora za društvene djelatnosti, usprkos apelima članova tog Odbora, 
sazivaju za radnog vremena (oko 13-14 sati radnim danom) te zašto se ne sazivaju nakon radnog 
vremena, čime bi se svim članovima omogućilo prisustvovanje? 

Da li je time, i nesudjelovanjem dva člana, okrnjen rad Odbora? Da li Gradsko vijeće radi toga 
dobiva neobjektivne zaključke Odbora? 

Da li se to može okarakterizirati kao neuvažavanje stavova mlađih sudionika te kao 
nepoštivanje demokratskih načela rada? 

Obrazloženje: 
Gradsko vijeće Grada Pazina osniva različite odbore koji se bave određenom tematikom, 

dajući svoje mišljenje, dakle savjete, Vijeću, radi lakšeg i kvalitetnijeg donošenja odluka koje imaju 
direktne implikacije na funkcioniranje Grada Pazina. Jedno od osnovnih temelja demokratskog načela 
te kvalitetne, sveobuhvatne rasprave (različitih mišljenja) koja će iznjedriti dobrim zaključcima 
zasigurno jest saslušavanje i uvažavanje tuđeg mišljenja. 

Svakodnevno smo svjedoci nastojanja uključivanja mlađih članova našeg društva u aktivnosti, 
među ostalim i u aktivnosti Gradskog vijeća (dijelom i kroz Vijeće mladih), koji bi uglavnom trebali 
donijeti nove ideje, novi elan u društvo oko sebe. 

Prije ove sjednice Gradskog vijeća analizirao sam evidenciju prisutnosti na sjednicama 
Odbora za društvene djelatnosti (čiji sam član) te ustanovio da sam bio prisutan samo na 4 sjednice, od 
ukupno 23. Dakle, 19 puta nisam bio u mogućnosti prisustvovati. Jedini razlog za ovo 
neprisustvovanje jest u činjenici da se sastanci Odbora, u pravilu, sazivaju u periodu oko 13-14 sati 
radnim danom, kada radim. Pošto s jedne strane imam egzistencijalni segment (radno mjesto), a s 
druge neredovito prisustvovanje sjednicama, na temu tog problema razgovarao sam s Vama u više 
navrata, apelirajući da se sjednice sazivaju nakon radnog vremena, kada im svi koji uistinu to žele, 
mogu prisustvovati. Međutim, svaki puta dobio sam neodređeni ili negativni odgovor. Pošto nije bilo 
pomaka, oko istog problema razgovarao sam, u protekle tri godine, i s prijašnjim predsjednikom 
Gradskog vijeća, a također i s vašim koalicijskim partnerima - Nezavisnima, koji su mi svi odgovorili 
da su o tome razgovarali s vama, ali je odgovor bio isti kao i meni, dakle bez interesa za pomjeranjem 
termina sastanaka. 

Na ovo vijećničko pitanje ponukao me susret s kolegom Tonijem Erdfeldom, koji je imao isti 
problem, radi čega je unazad nekoliko sjednica dao svoju ostavku na članstvo u Odboru. 
 

U konačnici, podvući ću ovo obrazloženje s nekoliko zaključaka: 
- Smatram da je sazivanje Odbora za društvene djelatnosti za vrijeme općeprihvaćenog radnog 

vremena nekorektno, tim više što se time direktno sukobljava pitanje radnog mjesta i egzistencije, s 
neredovitim sudjelovanjem na Odboru. 

- Smatram nekolegijalnim i nedemokratskim pristupom oglušiti se na sugestije članova 
Odbora i to u trajanju od tri godine, posebice imajući u vidu da se radi o dvije osobe koje su mlađe 
dobi, s dokazanim interesima za aktivnim volonterskim sudjelovanjem u radu naše zajednice, al ii 
Gradskog vijeća. 

- Objektivnost Odbora je upitna, a time i zaključci koji su doneseni, čime se ne ispunjava 
svrha Odbora te potencijalno srozava i kvaliteta odluka Gradskog vijeća. 

Sugeriram da se sastanci Odbora sazivaju ili rano ujutro (oko 7 ili 8 sati), ili nakon radnog 
vremena (nakon 17 sati), čime će svima biti omogućeno da prisustvuju.“ 
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 Stjepan Gabrić navodi da ne zamjera vijećniku Čotaru na pitanju, jer se on u svojim 
aktivnostima zalaže da svatko treba reći svoje mišljenje. Iz prakse zna da prilikom sazivanja raznih 
sjednica, termin održavanja istih nije moguće prilagoditi svima, jer kada bi se kontaktiralo sve 
članove, tada se vjerojatno sjednice ne bi uspjele ni održati. Navodi promjer sebe, naglašavajući da ga 
nikada nitko nije pitao kada želi da se održi sjednica Učiteljskog vijeća, već se ista sazove, tako da 
istima prisustvuje u skladu sa mogućnostima. U zakazivanju sjednica Odbora nastoji se prilagoditi 
službama Grada, koje uvijek ističu da će prisustvovati sjednicama u bilo koje vrijeme (popodnevni 
sati, subota…). Odbor broji 5 članova, od kojih su dvoje prosvjetni djelatnici, tako da je najoptimalnije 
vrijeme održavanja sjednice nakon nastave. Nikada nije zakazao sjednicu sa ciljem da vijećnik Čotar 
ne prisustvuje istoj, dapače, žao mu je što vijećnik ne može prisustvovati sjednicama. Na prošloj 
sjednici Odbora prisustvovala su 4 člana, što znači da termin održavanja sjednice odgovara većini 
članova, jer ako se sjednica zakaže u popodnevnim satima tada neki drugi članovi neće moći 
prisustvovati istoj. Slijedeću sjednicu Odbora pokušati će zakazati u dogovoru sa vijećnikom Čotarom, 
naglašavajući da to neće biti uvijek moguće. 
 Martin Čotar ističe da ne želi ulaziti u polemike, već samo želi sudjelovati u radu Odbora a da 
time ne ugrožava svoje radno mjesto. 
 Stjepan Gabrić ponovno ističe da će za slijedeću sjednicu Odbora pokušati izaći u susret 
vijećniku Čotaru i s njim dogovoriti termin održavanja sjednice, naglašavajući da to neće uvijek biti 
moguće. 
 

Ad – 2. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o mjerilima i 
postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin. 
 

Ad – 3. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene (druge) Statuta 
Gradske knjižnice Pazin. 
 

Ad – 4. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene (druge) Statuta Muzeja 
Grada Pazina. 
 

Ad – 5. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključke o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća 

Gradske knjižnice Pazin za 2011. godinu u tekstu kako ih je izradila ravnateljica te ustanove, a Vijeću 
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 8. svibnja 2012. godine. 
 

Ad – 6. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključke o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja 

Muzeja Grada Pazina za 2011. godinu u tekstu kako ih je izradio ravnatelj te ustanove, a Vijeću 
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 5. svibnja 2012. godine. 
 

Ad – 7. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključke o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja 

Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2011. godinu u tekstu kako ih je izradila ravnateljica te ustanove, 
a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 8. svibnja 2012. godine. 

 
Ad – 8. 

 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i prikaz intervencija na 
gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2011. godini u tekstu 
kako je to predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 15. svibnja 2012. godine. 
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Ad – 9. 
Vijeće sa 7 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Valter 

Milohanić i Dragutin Bravar) donosi Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje koncesije 
za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika. 
 

Ad – 10. 
 Vijeće sa 8 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Valter 
Milohanić) donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti. 

 
Ad – 11. 

 Vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Odluku o prodaji nekretnina u 
vlasništvu  Grada Pazina. 
 

Ad – 12. 
 Vijeće sa 8 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Dragutin 
Bravar) donosi Odluku o kupnji stana u Pazinu na adresi Miroslava Bulešića 1. 

 
Ad – 13. 

 Vijeće sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu 
nazočni vijećnici Dragutin Bravar i Martin Čotar) donosi Odluku o dodjeli Plakete Grada Pazina 
ALEKSANDRU ANZURU. 
 Vijeće sa 7 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Dragutin 
Bravar i Martin Čotar) donosi Odluke o dodjeli: 
 - Povelje Grada Pazina IVANU MACINIĆU, 
 - Povelje Grada Pazina VJEKOSLAVU MILOTIĆU i 

- Zahvalnice Grada Pazina DUŠICI DEFAR – MARETIĆ. 
 
 

Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 19,05 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/12-01/24 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-3 
Pazin, 22. svibnja 2012. 

         Predsjednik 
      Gradskog vijeća 
    Stjepan Gabrić,v.r. 


