SKRAĆENI ZAPISNIK
6. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 21. studenog 2017. godine u velikoj
vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati.
Prisutni vijećnici: Miranda Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Hani Glavinić, Marko
Breščić, Danijel Lušić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - IDS-HSU-HNS; Željko Legović,
Ivica Franković, Anamarija Kurelić – HDZ; Boris Demark (u rad sjednice uključio se naknadno – u
19,30 sati), Suzana Jašić, Dean Velenderić - SDP i Valter Milohanić - LISTA GRUPE BIRAČA.
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Zoran
Sloković, predstojnik Ureda Grada, Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo,
financije i proračun, Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene
djelatnosti, Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju, Valerio Drandić, ovlaštenik
Župana Istarske županije, Zdenka Turkalj-Čohilj, ravnateljica Osnovne škole Pazin, Vesna Rusijan
Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Marina Marušić, zamjenica ravnateljice
Gradske knjižnice Pazin, Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Pazin, Maja Zidarić
Pilat, ravnateljica Muzeja Grada Pazina, Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin,
Valentina Rabar, predsjednica Savjeta mladih Grada Pazina, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske
nacionalne manjine za Grad Pazin, Davor Šišović, novinar „Glasa Istre“ i Branko Ljuština novinar La
voce del popolo, Radio Istre i HRT- Hrvatski radio, Radio postaje Pula.
Predsjednik Gradskog vijeća, Davor Sloković (dalje: predsjednik Vijeća) nakon izvršene
prozivke utvrđuje da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 14, što znači da postoji potreban
kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad sjednice. i raspravu po predloženom dnevnom redu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 14 glasova „ZA“ utvrđuje
DNEVNI RED
1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju nove Opće bolnice
Pula;
4. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2018. godinu;
5. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2016./2017.;
6. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin za školsku godinu 2016./2017.;
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina;
9. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (I.
čitanje).
Ad – 1.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 14 glasova „ZA“ verificira Skraćeni
zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća od 8. studenog 2017. godine.
Ad – 2.
Vijećnicima je dostavljen odgovor na pitanje vijećnika Deana Velenderića po pitanju
određivanja vremenskog roka za podnošenje amandmana na prijedlog Proračuna za 2018. godinu.
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja.
Suzana Jašić navodi da je integralni Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća objavljen na web-u,
te se nada da će se takva praksa nastaviti, tako da će svi kasnije imati prilike vratiti se na Zapisnik i
vidjeti što su govorili.

Postaviti će tri pitanja, prvo pitanje malo je duže u obrazloženju, čime će se dugoročno uštedjeti
vrijeme, jer je to pitanje vezano za tri točke dnevnoga reda, pa će time smanjiti svoju raspravu na tim
točkama.
Pitanja (citirano):
„1. Pitanje za gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića:
Prepoznaje li Grad Pazin potrebu za logopedom/logopedinjom u vrtiću na puno radno vrijeme
te hoćete li u Konačan prijedlog Proračuna uvrstiti dodatnih cca 70.000 kuna za zapošljavanje
logopedinje na puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću?
Obrazloženje:
Dječji vrtić i Osnovna škola u Pazinu ove su godine u ožujku napokon zaposlili logopedinju
na po pola radnog vremena u svakoj ustanovi. Bio je to mali, ali ujedno i veliki, ogroman, korak za
djecu Pazina i Pazinštine. Potreba za ovim zapošljavanjem došla je iz uočenih potreba budući da se
broj djece s jezično-govornim poteškoćama povećava, a dosegao je gotovo epidemijski status. O tome
smo dvije godine govorili i ukazivali na Upravnom vijeću Dječjeg vrtića, o tome se govorilo i na
sjednicama Gradskog vijeća i u tom smislu želim zahvaliti svima koji su utjecali na to da se otvori ovo
radno mjesto.
Od logopedinje se očekuje da radi prevenciju, dijagnostiku i terapiju i putuje. Međutim, uvjeti
rada u kojima logopedinja djeluje su iznimno teški:
- Dječji vrtić u kojem je logopedinja zaposlena na pola radnog vremena broji 500-tinjak djece
koja se nalaze na 9 različitih lokacija, u dvije zgrade matičnog vrtića i u još sedam područnih vrtića
koji su udaljeni i po 20-ak kilometara od Pazina.
- Osnovna škola je duplo veća, no, ukoliko ostanemo na prvim i drugim razredima osnovne
škole, onda je riječ o nekih 200-ak djece koja se nalaze na jednako brojnim i udaljenim lokacijama.
Kad bi situacija bila drukčija, primjerice da je broj djece s poteškoćama daleko manji i da
postoje svima dostupni logopedi za privatne tretmane u Pazinu i okolici, tada bi ovakvo radno vrijeme
možda i imalo smisla, iako bi i u tim okolnostima logopedinja bila preopterećena.
Međutim, nakon zapošljavanja logopedinje, postali smo svjesni da je problem mnogo veći,
točnije - on je alarmantan.
U izvještaju o radu Dječjeg vrtića vidljivo je kako je logopedinja u prošloj pedagoškoj godini
provela ispitivanja na 140 (od ukupno 155) djece predškolskog uzrasta te uočila veliki broj djece s
jezično-govornim teškoćama, kao i djecu s nerazvijenim predvještinama čitanja i pisanja. Od 140
ispitane djece predškolskog uzrasta, njih 68 (48,57%) pokazalo je indikacije za uključenje u
logopedsko praćenje i terapiju. Od njih 68, 51 ih ima izgovorne teškoće (36.43% od ukupnog broja
predškolaca). Dakle od 36,43 do 48, 57% predškolaca koji se sad nalaze u prvom razredu osnovne
škole, u školu je krenulo s poteškoćama jezično-govornog razvoja! Toliko o jednakom startu i
jednakim mogućnostima.
Kako se osjeća dijete koje već u prvom osnovne u nekom obliku zaostaje, ima problema sa
savladavanjem gradiva, kako to dijete doživljava školu i kako će je doživljavati sljedećih 11-12
godina?
Svi su ti predškolci, a riječ je o dobi u kojoj je već gotovo kasno za terapiju, trebali biti
uključeni u logopedsko praćenje i terapiju, no od sve djece koja su pokazala određenu razinu
odstupanja u navedenim vještinama, samo je manji dio uključen u terapiju (njih 10-ak starije i 10-ak
mlađe dobi u vrtiću te 50-ak djece u osnovnoj školi). Za ostalu djecu provedeno je savjetovanje
roditelja i/ili odgajatelja.
Kod takvih problema rana intervencija je sve. Zbog toga je logopedinja ove pedagoške godine
odlučila raditi s djecom mlađe dobi. Dakle, prisiljena je birati s kim će raditi i gdje će njen rad imati
najviše koristi.
Tražila sam kratak sastanak s logpedinjom i nije mi bilo svejedno. Pola sata koje sam joj
uzela, mogla je sigurno korisnije utrošiti na neko dijete, ali htjela sam provjeriti sve ovo napisano i sve
ono što smatram da je nužno kako bi zajednica krenula u sustavnije rješavanje ovog problema.
S obzirom na ustroj Dječjeg vrtića „Olga Ban" vrlo je teško ostvariti poslove iz primarne i
sekundarne prevencije čija je važnost već dugi niz godina prepoznata kao ključna. Njezin je rad
pretežno usmjeren na tercijarnu prevenciju koja, s obzirom na raniji nedostatak logopeda i manjak
preventivnog djelovanja, također ne uspijeva zadovoljiti potrebe sve djece s jezično-govornim
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teškoćama te djece sa specifičnim teškoćama učenja. S obzirom na navedeno, postoji realna potreba za
zapošljavanjem logopeda na puno radno vrijeme, kako u vrtiću, tako i u osnovnoj školi.
U izvještaju o radu osnovne škole spominje se kako je i osnovna škola od Ministarstva
zatražila zapošljavanje logopeda na puno radno vrijeme, kao i još jednog psihologa zbog povećanih
rizičnih ponašanja, i od srca se nadam da će im to Ministarstvo odobriti.
Međutim, u cilju pravovremene dijagnostika i rane intervencije, odnosno pravovremenog
uključivanja u tretman, nužno je povećati broj radnih sati logopedinje u vrtiću. Imajmo na umu da u
Istri ima vrlo mali broj logopeda (Poreč, Pula, Rijeka) koji mnogim roditeljima i djeci lošijeg socioekonomskog statusa nisu dostupni, a osim toga, red na tretman čeka se dulje vrijeme.
Zapošljavanje logopedinje na puno radno vrijeme u vrtiću bio bi najbolje utrošen novac Grada
Pazina u sljedećih nekoliko godina, zato što bi pomogao većem broju djece da u školu krenu s manjim
poteškoćama i jednakijim mogućnostima, zato što bi se moglo poraditi na većem osvještavanju
roditelja i pomoći onima s manje mogućnosti, zato što bi se dugoročno postigle uštede vezane za
kasnije tretmane (logoped, psiholog), bolja motiviranost za školu i sudjelovanje u nastavi.
Logopedinja tada ne bi gasila požare kod najugroženije djece, već bi se mogla posvetiti i prevenciji
(samim time smanjili bi se problemi u budućnosti) i ranoj dijagnostici.
Molim Grad Pazin, gradonačelnika i Gradsko vijeće, klubove, da u obzir uzmu ovu epidemiju
i da uložimo još 70.000 kuna u budućnost naše djece. Gradonačelnika također molim da o ovom
problemu izvijesti i ostale općine, da ih izlobira, budući da su djeca u područnim vrtićima
najugroženija, što se vidi iz podataka. Ako išta treba imati prioritet za ulaganje javnih sredstava, to su
djeca, djeca koja bi sa sedam godina trebala razmišljati o osvajanju svijeta, a ne razmišljati o sebi kao
o onima koji već na samom početku školovanja imaju problem. Na taj način sama škola postaje
problem, a ne mjesto koje im pomaže u osvajanju svijeta.
2. Pitanje za gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića ili pročelnicu Odjela za društvene
djelatnosti Neviju Srdoč:
Povjerenstvo za komunalnu prevenciju osnovalo se prije nekoliko godina. Što radi ovo
Povjerenstvo, koliko se puta sastalo i koji su rezultati?
Obrazloženje:
Posljednjih 20 godina svjedočimo sve bržem razvoju i sve većim promjenama koje se
događaju globalizacijom i razvojem komunikacijsko-informacijskih tehnologija, promjene su sve brže
i teško je držati korak s njima, jaz između djece i mladih i onih koji su odrastali u nešto drukčijim
okolnostima sve je veći. Tehnologija sa sobom nosi mnoge pozitivne, ali i negativne aspekte ukoliko
ih na vrijeme ne sagledamo i preveniramo.
Ono na što se upozorava već dulji niz godina jest da pretjerano, nenadgledajuće i
neinfomirano korištenje novih tehnologija kod djece dovodi do brojnih problema koji su sad vidljivi i
u našoj zajednici:
I pedijatrica, i vrtić, i osnovna škola primjećuju kako raste broj djece s govorno-jezičnim
poteškoćama, s manjkom koncentracije, s problemima u ponašanju i socijalizaciji, s različitim
zdravstvenim problemima uzrokovanim sve manjim boravkom na svježem zraku u slobodnoj igri, a
sve više ispred ekrana (motorički problemi, problemi koštano-mišićnog sustava, pretilost, problemi s
vidom). Raste nasilje u virtualnom svijetu, posljedice koje ostaju mogu se vući cijeloga života. Jedna
nastavnica u predmetnoj nastavi rekla mi je kako posljednjih godina uočava problem s novim petašima
koji su sve manje u stanju razumjeti i prepričati pročitani tekst.
No, postoje i mnogi drugi problemi u odgoju koji dovode do zdravstvenih, fizičkih i psihičkih
poteškoća kod djece (predugo miksanje hrane, intervencija u motorički razvoj, verbalno i fizičko
nasilje itd.) pa raste potreba za stručnjacima za rad s djecom.
Mnogi od tih problema koji se prelijevaju na druga područja razvoja i na druge osobe u
interakciji mogu se spriječiti zajedničkim prepoznavanjem bolnih točaka i zajedničkim dogovorom
oko suradnje. S minimalnim uloženim sredstvima u prevenciju, ali s koordiniranim djelovanjem
Grada, Doma zdravlja, vrtića, škole i udruga, moglo bi se značajno utjecati na dizanje svijesti o
roditeljstvu od rođenja djeteta do njegovog osamostaljenja, kao i s potrebama djece u novom dobu.
Znam da postoji Obiteljski centar, kao i program roditeljstva koje Grad sufinancira, ali to nije ono
čega se sad dotičem.
Dok sam istraživala ovaj problem i mislila ponuditi prijedlog zajedničkog djelovanja, saznala
sam da postoji nešto što se zove Povjerenstvo za komunalnu prevenciju koje se osnovalo prije
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nekoliko godina upravo s ciljem da se rješavaju ovakvi problemi pa me zanima što radi ovo
povjerenstvo, koliko se puta sastalo i koji su rezultati? Ima li u Odjelu za društvene djelatnosti volje i
želje da se krene s jednom koordiniranom edukativnom akcijom?
3. Pitanje za Ured gradonačelnika:
Kakva su vaša očekivanja od javnih poziva za prikupljanje projektnih ideja/projekata koje ste
objavili u nekoliko navrata, odnosno koliko vam se fizičkih i pravnih osoba javilo te što potom
konkretno radite s tim idejama?
Obrazloženje:
Objavljen je 2. javni poziv za prikupljanje projektnih ideja/projekata za provedbu Strategije
razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, a prethodno je bio objavljen i sličan poziv vezan za
staru jezgru prilikom izrade Plana upravljanja. Iščitala sam i javne pozive i obrasce, ali moram priznati
da mi nije posve jasno što se očekuje, zbog čega i kakve će konkretne aktivnosti i podrška uslijediti.
Više me građana pitalo što je to zapravo i nisam znala odgovoriti pa me zanima kakav je odaziv na te
pozive, što se konkretno napravilo s tim projektima i idejama nakon 1. poziva.
Dean Velenderić:
Citirano: „Na temelju čl. 26. st. 1. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09., 4/13. i 23/14.), u vezi sa čl. 11. st. 2. točke 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09. i 8/13.) upućuje se slijedeće vijećničko pitanje:
Da li je Grad Pazin primio odgovor od Ministarstva zaštite okoliša o tome koliko se i kakvog
otpada nalazi u napuštenom skladištu u poslovnoj zoni Pazinka I trgovačkog društva Ecooperativa
d.o.o. u stečaju? Da li je Grad Pazin primio odgovor od Ministarstva zaštite okoliša kada namjeravaju
ukloniti opasni otpad te od koga isto namjeravaju naplatiti? Da li je netko stupio u predmetnu halu
kako bi uvidjeo u kojem se stanju opasni otpad nalazi?
Uvodno označeno pitanje upućeno je Gradonačelniku Grada Pazina g. Renatu Krulčiću, te se
traži pisani odgovor na isto, u za to propisanom zakonskom roku a može i usmeni odgovor.“
Obrazloženje:
Dugo vremena nema nikakvog saznanja o tome što se dešava sa opasnim otpadom koji se
valjda, još uvijek nalazi u industrijskoj zoni Pazinka 1. Stečajni postupak koji se provodi nad tvrtkom
Ecooperativa kod Trgovačkom sudu u Splitu i dalje traje. Između ostalog, prije par dana su u ovršnom
postupku prodane dvije nekretnine koje se nalaze u Gradu Pazinu, pa bi bilo zanimljivo vidjeti tko je
kupac. Njega zanima da li se od Ministarstva zaštite okoliša, a vezano za tvrtku Ecooperativa, dobio
konkretan odgovor koliko se tamo nalazi opasnog otpada i da li oni u skoroj budućnosti namjeravaju
ukloniti opasni otpad kako je to od njih zatraženo. Izražava bojazan da će prije završiti stečajni
postupak nego što će se ukloniti opasni otpad, a onda je pitanje što će na kraju biti sa tim otpadom i od
koga će se naplatiti njegovo zbrinjavanje. Mišljenja je da Grad Pazin ne bi smio snositi troškove
zbrinjavanja tog otpada.
- Pitanje proslijeđeno Uredu Grada.
Valter Žgrablić (citirano):
„ Pitanje upućeno pročelniku za Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo Grada Pazina gospodinu Elvisu Klimanu.
Pitanje:
Da li postoji ikakva mogućnost, da Hrvatske ceste poprave bar udarne rupe na državnoj cesti
D-77 Pazin – Vodnjan, skretanje za Maretiće?
Obrazloženje:
Na državnoj cesti D-77, možda ne prometuje veliki broj osobnih vozila, ali zato postoji velika
frekvencija teretnih vozila (Cesta d.d. Pula, Istarske ceste, Beton Tomišić i ostali...). Cesta je na nekim
dijelovima u vrlo lošem stanju, pa ćemo ako se čeka da padne snijeg, veće kiše uz to još i padom
temperature i led,smatram da će na proljeće na tim dijelovima više nalikovat makadamu nego
asfaltiranoj cesti,a što je i najvažnije od svega postoji bojazan od prometnih nezgoda i stradavanju
ljudi, što smatramo da je neusporedivo sa cijenom od 50 ili 100 m2 asfalta.
Molim odgovor, usmeni ili pismeni.“

4

Danijel Lušić (citirano):
„Prema članku 82 poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina upućujem vijećničko pitanje
nadležnima u IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.
Pitanje: Da li će radovi na kanalizacijskom sustavu u Katunu Trviškom biti završeni prema
planu te kada se može očekivati asfaltiranje i normalizacija prometa na cesti Karojba – Kičer, kroz
sam Katun Trviški?
Obrazloženje:
Naime prema riječima mještana Katuna Trviškog radovi teku usporeno te postoji bojazan da
radovi neće biti dovršeni u roku. Županijska cesta Karojba – Kičer kroz sam Katun Trviški koja je vrlo
prometna već je duže vrijeme raskopana, u što sam se i sam uvjerio, te se otežano prometuje uz
regulaciju semaforima. Također molim da se apelira na izvođača da bolje označi mjesta na kojima se
iz jednosmjernog prometa prelazi u dvosmjerni s obzirom da navedeno nije označeno propisnim
prometnim znakovima te predstavlja opasnost za sudionike u prometu.“
- Pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Miranda Karanović (citirano):
„Vijećničko pitanje Gradonačelniku gospodinu Renatu Krulčiću.
1. Kako je u izradi Proračun Grada Pazina za 2018. godinu, a budući da ulica Štefanije Ravnić
još uvijek nije sanirana unatoč zahtjevima koje smo dostavljali 2009., 2014. i 2015. godine. Građanistanari navedene ulice interesiraju se ponovo. Obzirom da su prethodni zahtjevi bili razmatrani i
podržani na Odboru za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša u kojem je bila i
stanarka naše ulice član u prošlom mandatu. Za realizaciju nije bilo financijskih sredstava.
Građani-stanari ulice pitaju dali se našlo rješenje odnosno dali ste imali razgovore sa
Županijskim cestama o zajedničkoj aktivnosti sanacije ceste sa raskrižjem.
U prijedlogu Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu vidljivo je da su sredstva predviđena –
planiran je dovršetak izrade projektne dokumentacije za cestu ul. Štefanije Ravnić za potrebe
ishođenja akata za građenje,- ali ta sredstva se planiraju već nekoliko godina.
2. Ako nije moguće ostvariti cijeli projekt – sanaciju, predlažu da se ishode sredstva za
rješenje oborinske odvodnje. Za vrijeme jačih kiša vodena bujica donosi na asfalt kamenje i zemlju,
gdje se sakuplja na dijelovima asfalta ulice, te stanari moraju otklanjati sami kako bi ulazili u kuće, a
oborinska voda se slijeva uz kuće i čak prodire u donje dijelove kuća. Dosta se vode zadržava na
ulegnućima i rupama koje su na asfaltu.
Trebamo imati u vidu potrebe građana – opasnost ceste obzirom na strminu, klizanja,
vododerine koje jako oštećuju postojeći asfalt koji se samo krpa.
Dio ulice skretanje iz glavne ceste u ulicu Štefanije Ravnić prije kraćeg vremena malo je
sanirano i asfaltirani rubovi koji su bili jako oštećeni od vododerina, ali to je samo dio ulice, zato mole
građani-stanari da se ulica pogleda do kraja prema Kalvariji, te da se procjeni i stanje problema
oborinske odvodnje toga dijela ulice.
Građani-stanari predlažu da se sa Upravnim odjelom za komunalni sustav, prostorno uređenje
i graditeljstvo donese Program o pojačanom održavanju odvodnje te gradske ulice, te redovito čišćenje
kao i druge ulice u gradu, jer se nikada ne čisti, a 1. su zona po plaćanju komunalne naknade.
Također mole da se iznađe rješenje privremenog problema oko oborinske odvodnje.
3. Daju primjedbu na pješački prijelaz – gdje je sada označen (križanje ulice Š.Ravnić sa
ulicom 43. Istarske divizije). Sa desne strane ceste nalazi se trotoar, dok na lijevoj strani je grbava
travnata površina. Kada silaze niz ulicu i dođu na glavnu cestu stanari sa kolicima koji imaju bebe
moraju sa sporedne ulice preći na travnatu neravnu površinu da bi išli na pješački prijelaz, a naselje
ima i školske djece i invalida koji teško dolaze na travnat, grbav i sklizak teren ako je mokar.
Molimo da nadležne službe Grada Pazina učine primjereniji i sigurniji dolazak na pješački
prijelaz sa strane ulice Štefanije Ravnić.
Molim pisani odgovor.“
- Pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Hani Glavinić (citirano):
„Ovim putem upućujem pitanje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno
uređenje i graditeljstvo, a vezano uz stanje dijela ceste prema naselju Grdoselo.
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Općenito, cesta za naselje Grdoselo, a i okolna naselja, je u vrlo lošem stanju. Ali sad bih
istakla dio ceste, prije naselja Grdoselo, nedaleko vodospreme, gdje je na jednom dijelu došlo do
velikog ulegnuća i propadanja ceste, kao i stvaranja odrona. Na tom dijelu nalazi se provalija i nema
zaštitne ograde, što naročito ugrožava sigurnost vozača u večernjim satima. Privremeno je taj oštećeni
dio kolnika ograđen pomoću signalnih traka pretpostavljam kao upozorenje sudionicima u prometu.
Stoga Vas molim odgovor na pitanje: dali ste upoznati sa oštećenim kolnikom o kojem
govorim i ukoliko jeste kada će se pristupiti sanaciji tog dijela ceste ?
Ovim putem apeliram na njegovo žurno rješavanje.
U privitku dostavljam foto dokumentaciju sa terena.
Molim pismeno očitovanje na gore postavljeno pitanje.“
- Pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Nevija Srdoč odgovara:
- zapošljavanje logopedinje na puno radno vrijeme u Vrtiću (Suzana Jašić ) - iznimno joj je
drago da je uočen doprinos i kvaliteteta koju je logoped donio u našu sredinu. Činjenica je da se dugo
tražilo logopeda, osiguralo se sredstva, raspisana su dva natječaja. Mora reći da na žalost, bez obzira
što su potrebe ne samo u našem Gradu nego i u cijeloj Republici Hrvatskoj puno veće, edukacijskorehabilitacijski fakultet još uvijek raspisuje malu upisnu kvotu za tu struku, iako postoji interes kod
mladih ljudi. Da, i Škola i Vrtić su u svom izvještaju naglasili kako su iznimno zadovoljni radom
logopedinje, ali kako zapravo nedostaje ona druga polovica radnog vremena, s obzirom da ista radi
pola radnog vremena u Vrtiću a pola u Školi, i to na području koje je specifično gdje se troši
dragocjeno vrijeme putujući iz jedne sredine u drugu. Ono što se moglo napraviti dogovoreno je sa
Osnovnom školom, a to je da je Škola uputila Ministarstvu znanosti zamolbu za zapošljavanje
logopeda na puno radno vrijeme. Nažalost, kako je to jučer na Odboru rekla i ravnateljica Škole,
Ministarstvo nije dalo pozitivan odgovor i to iz razloga što je još uvijek na snazi zabrana
zapošljavanja. Mislilo se da će Ministarstvo ipak prepoznati potrebu i da će zaposliti logopeda na puno
radno vrijeme u Osnovnoj školi, čime bi i Vrtić dobio logopeda na puno radno vrijeme. Obzirom na
negativan odgovor Ministarstva, do daljnjeg neće biti zapošljavanja. Iz to razloga, prijedlog je da se
pokuša pronaći još jednog logopeda i da se osiguraju dodatna sredstva. Prijedlog će se uzeti u
razmatranje u ovom ili slijedećem Proračunu,
- Vijeće za komunalnu prevenciju (Suzana Jašić) – Vijeće okuplja 15 predstavnika različitih
organizacija. Projekt je pokrenut temeljem dobrih iskustava Njemačkih kolega. U principu, nositelji
aktivnosti Vijeća su Policijske postaje u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave. To je tijelo koje
se sastoji od predstavnika ustanova - Vrtića, Osnovne škole, Srednje škole, Pazinskog kolegija;
zdravstvenih ustanova - Istarskih domova zdravlja, Centra za socijalnu skrb, predstavnika udruga –
Društva naša djeca, Gradskog društva Crvenog križa i predstavnika Vatrogasaca, Prekršajnog suda i
Općinskog suda. Treba puno vremena da se organizira rad Vijeća, odnosno da sve institucije daju svog
predstavnika. Prva sjednica Vijeća održana je krajem prošle godine, na kojoj je načelnik Policijske
postaje Pazin Valter Opašić govorio o objektivnim pokazateljima i sigurnosti u našem Gradu. U
međuvremenu, zahvaljujući suradnji sa edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, izrađena je anketa
samo za članove Vijeća, da se vidi gdje oni subjektivno vide određene probleme. Anketa je provedena,
obrađena i biti će prezentirana na sjednici Vijeća koja je zakazana za 5.12.2017. godine. Iz provedene
ankete članovi Vijeća bi trebali utvrditi konkretne aktivnosti odnosno Program rada Vijeća za
slijedeću godinu. Ideja je da se ta ista anketa provede i sa građanima, tako da se vide razmišljanja
građana, kako oni percipiraju Grad Pazin, koliko je on siguran za njih i što oni vide kao problem u
ovome Gradu. Ankete će se usporediti i definirati će se aktivnosti koje će doprinijeti još većoj
sigurnosti građana i pojačati preventivnu stranu koja se ponekad zanemaruje a ne bi se smjelo.
Zoran Sloković navodi da će zajedno sa pročelnicom Majom Stranić Grah dati odgovor na
pitanje vezano za izradu Plana upravlja starom gradskom jezgrom i pozivom za dostavu projekata
(Suzana Jašić). Cilj poziva za dostavu projekata bio je da Grad dobije informacije o privatnim
inicijativama koje se provode ili se planiraju provesti u bližoj ili daljnjoj budućnosti na području
starog djela grada. Što privatne osobe planiraju ne mora nužno biti poznato Gradu, jer ako te aktivnosti
uključuju izdavanje nekih akata, npr. akta o gradnji ili slično, tada će Grad imati informaciju,
međutim, ako te aktivnosti ne zahtijevaju izdavanje nikakvih akata, moguće je da Grad ne sazna da se
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nešto radi ili planira raditi. S jedne strane korisno je znati što se dešava radi toga da se možda neke
stvari ne bi duplirale, a s druge strane korisno je da se građanima pruži podrška, da se iz iskustva u
radu sa nekim drugim projektima građanima može pomoći i unaprijed sugerirati na što da obrate
pažnju, pomoći oko papirologije, obavještavati o projektima koje Grad planira a koji bi se mogli
nadovezati na te privatne inicijative. Sa strane građana dostavljeni su određeni projekti od kojih su
neki vrlo interesantni i pohvalni, a odnose ne npr. na problem parkiranja gdje smo dobili informaciju
da jedan privatni investitor namjerava za posjetitelje svog objekta urediti parkirališni prostor, za što bi
se informacija dobila tek kada bi projekt došao u fazu izdavanja dozvole.
Maja Stranić Grah navodi da je njen odgovor sličan odgovoru koji je dao gospodin Sloković.
Vezano za Strategiju razvoja Grada Pazina, a temeljem akcijskog Plana kojeg svake godine donosi
Gradonačelnik, Koordinacijsko tijelo raspisalo je javni poziv za prijavu svih projektnih ideja koje se
planiraju na području Grada Pazina. Slično kao i kod Plana upravljanja starom gradskom jezgrom,
Grad nema kompletne informacije s terena, pa se na taj način želi dobiti informacije o aktivnostima
koje se dešavaju prvenstveno u privatnom sektoru. Osim prikupljanja i stvaranja baze podataka o
aktivnostima na području Grada Pazina, želja je da se pomogne u administrativnom ili u nekom
drugom smislu ukoliko neki projekti trebaju pomoć. Ako nije potrebna pomoć, tada su dostavljene
informacije bitne da se vidi način razvoja Grada i da li je isti u skladu Strategijom i vizijom koja je
zacrtana. U pozivu je napisano da to nije poziv za dodjelu financijskih sredstava, odnosno da nisu
predviđena nikakva financijska sredstva za projekte, već da se samo želi sakupiti informacije sa terena.
Elvis Kliman odgovara:
- udarne rupe na državnoj cesti D-77 (Valter Žgrablić) - cesta je u nadležnosti Hrvatskih cesta.
Pitanje će se proslijediti Hrvatskim cestama i izvođaču redovnog održavanja Istarskim cestama. Kao
što je svima poznato, krajem prošle godine ta je cesta kao nerazvrstana cesta oznake 519000 iz
nadležnosti Grada Pazina predana u nadležnost Hrvatskih cesta, i ima oznaku DC-77. Smatra da neće
biti problema po pitanju rješavanja navedenih udarnih rupa,
- radovi na kanalizacijskom sustavu u Katunu Trviškom (Danijel Lušić) – pitanje će se
proslijedit IVS-u a dijelom će se i ovdje odgovoriti, obzirom da u tom projektu sudjeluje i Grad.
Izgradnja fekalne kanalizacije proširila se djelom i na izgradnju oborinske kanalizacije, proširenje
asfalta a možda i na izgradnju potpornog zida. U projekt se uključio i Istarski vodovod. Prvotni rok od
10 mjeseci vrlo je kratak. Prema Ugovoru, radovi bi trebali završiti 6.01. 2018., međutim, kako je
došlo do proširenja radova, ne može konkretno odgovoriti kada će radovi biti okončani (to zavisi i od
Istarskog vodovoda). Što se tiče glavne ceste Kičer – Karojba, izvođač radova ima obavezu „maknuti“
se sa te ceste do 25.12.2017. godine. Ne bi trebalo biti problema oko odvijanja prometa, jer je izrađena
sva potrebna prometna dokumentacija, ali to će provjerit sa izvođačem radova, nadzornima i
investitorima,
- sanacija ulice Štefanije Ravnić (Miranda Karanović) – za ovu godinu rebalansom Proračuna
predviđeno je 70.000,00 kuna a za slijedeću 2018. planira se 130.000,00 kuna. Dogovoreno je da
projekt ide u dvije faze. Projekt se zove „Rekonstrukcija prometnice Štefanije Ravnić i raskrižja
državne ceste D-64, ulice Štefanije Ravnić i Frana Novljana“. Radi se o zahtjevnom projektu koji se
planira realizirati što je moguće prije uz suglasnost Hrvatskih cesta od kojih imamo „dobre impulse“.
Faza jedan sačinjava jednu funkcionalnu cjelinu gdje se dosta zadire u ulicu Štefanije Rvanić. Idejni
projekt u fazama je gotov i svatko tko je zainteresiran može doći u Upravni odjel i pogledati ga,
- cesta za naselje Grdoselo (Hani Glavinić) - radi se o preuzetoj cesti odnosno o dijelu ceste
koji je možda u tako lošem stanju 20-tak godina. Cesta ima svu prometnu signalizaciju, odnosno
upozorenja na opasnosti. Prilikom održavanja zadnje reli utrke, postavljene su signalne trake i one
tamo stoje, a pismeno će se očitovati o tome što se misli sa sanacijom tog dijela ceste. Kasnije,
prilikom razmatranja prijedloga Proračuna za 2018., vidjet će se da se povećalo sredstva upravo u
dijelu koji se odnosi na održavanje cesta.
Renato Krulčić navodi da je ostalo jedno pitanje, a to je pitanje vezano za tvrtku Ecooperativa.
Pitanje će se iskoristiti i uputiti Ministarstvu zaštite okoliša da se pismeno očituju o stanju otpada u
skladištu tvrtke Ecooperativa u krugu bivše kemijsko-tekstilne industrije Pazinka. Ono što je do sada
učinjeno sa strane Grada je da se na svekolike načine pokušalo utjecati na Ministarstvo zaštite okoliša
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da krene u zbrinjavanje otpada. U Zakonu o održivom gospodarenju otpadom stoji da ukoliko vlasnik
otpada isto ne zbrine, tada je to dužno učiniti središnje državno tijelo na teret vlasnika otpada. Rješenje
o navedenome izdano je Ecooperativi pred 3-4 godine dok je tvrtka još poslovala. Rješenje je postalo
izvršno, međutim, po tom Rješenju nije nitko poduzimao ništa. Nakon toga, tvrtka je došla do procesa
stečaja, promjene sjedišta i još se svega dešavalo. Jednim ugovorom promijenio se i vlasnik
nekretnine, a prema našim saznanjima, novi vlasnik još nije ušao u njen posjed. Pitanje je da li opasni
otpad koji se nalazi u nekretnini slijedi sudbinu nekretnine, odnosno da li je vlasnik nekretnine ujedno
i vlasnik opasnog otpada? Ministarstvo zaštite okoliša tvrdi da je to tako, te je na temelju takvog
tumačenja izdalo novo Rješenje. Nije mu poznato da li je Rješenje postalo pravomoćno ili je izrečena
žalba, ali žalba ne odgađa njegovo izvršenje. Tu se dolazi do ključnog problema. Ministarstvo bi
moglo ukloniti odnosno zbrinuti opasni otpad, ali je problem osigurati 4 miliona kuna koliko je
procijenjen trošak za njegovo zbrinjavanje. Zahvaljuje na pitanju koje će se proslijediti Ministarstvu
zaštite okoliša, a pisani odgovor Ministarstva dostaviti će vijećnicima koji će pomoći i Gradu u
daljnjoj korespondenciji.
Vijećnici su zadovoljni prezentiranim odgovorima na pitanja te ne traže dodatna pojašnjenja.
Ad – 3.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 16. studenog 2017. i Odbor za
gospodarstvo financije i razvoj na sjednici održanoj 20. studenog 2017., razmatrali su prijedlog
Odluke o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju nove Opće bolnice Pula, te predlažu
Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 14 glasova „ZA“ donosi Odluku o
sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju nove Opće bolnice Pula s time da se u članku 1.
stavku 2., na kraju rečenice umjesto točke upisuje zarez i dodaju riječi „uz obavezu da se u Ugovoru
izmjene odredbe o broju zadužnica, na način da Grad Pazin izda minimalan broj zadužnica nužan za
osiguranje potraživanja.“
Ad – 4.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20. studenog 2017. razmatrao je prijedlog
Programa rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da isto prihvati u
predloženom tekstu.
U 19:20 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Valter Milohanić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja
sjednici nije nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi Zaključak o prihvaćanju Programa rada
Savjeta mladih Grada Pazina za 2018. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik
Grada Pazina dopisom od 13. studenog 2017. godine.
Ad – 5.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20. studenog 2017. razmatrao je Izvještaj
o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2016./2017., te predlaže Vijeću da isto
prihvati u predloženom tekstu.
U 19:30 sati sjednici Vijeća priključuju se vijećnici Valter Milohanić i Boris Demark, pa
predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 15 vijećnika.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvještaja o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2016./2017. u
tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 13. studenog 2017.
godine.
Ad – 6.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20. studenog 2017. razmatrao je Izvješće o
realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu
2016./2017., te predlažu Vijeću da isto prihvati u predloženom tekstu.
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Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin za školsku godinu 2016./2017. u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina
dopisom od 13. studenog 2017. godine.
U 20:00 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnica Suzana Jašić, pa predsjednik Vijeća konstatira
da sjednici prisustvuje 14 vijećnika.
Ad – 7.
Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 21. studenog 2017. razmatrala je
prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, te predlaže Vijeću da
se za ravnatelja Učilišta imenuje DARKO TUMPIĆ, prof. iz Pazina, Zagrebačka 48, na mandat od 4
godine, počevši od 18. veljače 2018. godine.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 14 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja
sjednici nije nazočna vijećnica Suzana Jašić) donosi Rješenje o imenovanju ravnatelja Pučkog
otvorenog učilišta u Pazinu – Drako Tumpić.
Ad – 8.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 16. studenog 2017. i Odbor za
gospodarstvo financije i razvoj na sjednici održanoj 20. studenog 2017., razmatrali su prijedlog
Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina, te predlažu vijeću da istu prihvati u predloženom
tekstu.
U 20:05 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnica Suzana Jašić a istu napušta vijećnik Boris
Demark, pa predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 14 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja
sjednici nije nazočan vijećnik Boris Demark) donosi Odluku o izmjeni Odluke o porezima Grada
Pazina.
U 20:05 sati sjednicu Vijeća napuštaju vijećnici Valter Žgrablić i Ivica Franković, pa
predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika.
Ad – 9.
Odbor za gospodarstvo financije i razvoj na sjednici održanoj 20. studenog 2017. razmatrao je
prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (I. čitanje), te
predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
U 20:10 sati sjednici Vijeća priključuju se vijećnici Boris Demark i Ivica Franković, pa
predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika.
U 20:15 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Valter Žgrablić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 15 glasova „ZA“ donose Zaključak o
prihvaćanju prijedloga Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
(I. čitanje) u tekstu kako ga je Gradskom vijeću dostavio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom
KLASA: 400-06/17-01/158, URBROJ: 2163/01-01-01-17-11 od 13. studenog 2017. godine.Pozivaju
se vijećnici i korisnici sredstava Proračuna da amandmane na prijedlog Proračuna Grada Pazina za
2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu dostave na propisanom obrascu Upravnom odjelu za
gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, osobno ili na
e-mail: maja.stranic-grah@pazin.hr; ured.gradonacelnika@pazin.hr, zaključno do petka, 1. prosinca
2017. godine.
Obrazac za predaju amandmana može se preuzeti na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr
ili osobno u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina.
Podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad
iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži
smanjenje drugih rashoda i izdataka prema odgovarajućim izvorima prihoda.
Prijedlozi o smanjenju odnosno povećanju ne smiju biti na teret proračunske zalihe ili na teret
dodatnog zaduživanja.
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Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun da o amandmanima izvijesti
Gradonačelnika Grada Pazina, koji će utvrditi Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2018.
godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.
S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća
zaključuje rad sjednice u 21,25 sati.

KLASA: 021-05/17-01/62
URBROJ: 2163/01-03-02-17-3
Pazin, 21. studeni 2017.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.
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