
 

Z A P I S N I K 

 

14. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 30. srpnja 2018. godine u 

velikoj vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 19,00 sati. 

 

Prisutni vijećnici: Miranda Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Hani Glavinić, Marko 

Breščić, Danijel Lušić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - IDS-HSU-HNS; Ivica Franković – 

HDZ, Boris Demark – SDP. 

 

Odsutni vijećnici (opravdano): Dean Velenderić – SDP. 

Odsutni vijećnici (neopravdano): Željko Legović, Anamarija Kurelić – HDZ, Suzana Jašić - 

SDP i Valter Milohanić - LISTA GRUPE BIRAČA. 

 

Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana 

Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Zoran Sloković, predstojnik Ureda Grada, Nevija 

Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Maja Stranić Grah, 

pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Elvis Kliman, pročelnik Upravnog 

odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za 

unutarnju reviziju, Vesna Rusijan, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Davor Šišović, 

novinar „Glasa Istre“ i novinari TV Istre. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina, Davor Sloković (dalje: predsjednik Vijeća) nakon 

izvršene prozivke utvrđuje da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 10, što znači da postoji 

potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, otvara rad sjednice i raspravu po predloženom 

dnevnom redu.  

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje predloženi dnevni red. 

Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ utvrđuje  

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu 

ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija 

građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“; 

2. Prijedlog Odluke  o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području 

jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog 

igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“; 

3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina; 

4. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu Grada Pazina 

planiranom za izgradnju autoceste Istarski ipsilon – A8, dionica Rogovići – Lupoglav, poddionica, 

Ivoli – Cerovlje u vlasništvo Republike Hrvatske. 

 

 

Ad – 1. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja 

na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i 

društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“ obrazlaže Vesna Rusijan (po 

tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).  

Razlog za hitno donošenje ove Odluke je prijava projekta na natječaj koji će se raspisati 

1.8.2018. godine. Radi se o projektu ulaganja u objekt gornjeg Vrtića koji je izgrađen 1971. godine, 

nakon čega isti nije značajnije saniran.  

Rekonstrukcijom objekta podiže se kvaliteta života djece i djelatnika u toj ustanovi, na način da 

će se sanirati zgrada na kojoj se još uvijek nalazi azbestni krov, a ista će biti i energetski učinkovitija, 

obzirom da će se sanirati fasada i zamijeniti vanjska drvenarija kompletnog objekta.  
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Ističe da je najvažnije to da će se proširenjem objekta na južni i istočni dio, sobe dnevnog 

boravka odgojnih skupina, od sada neadekvatnih 40 m2 povećati na sobe od 60 m2 korisnog prostora, 

što je u skladu sa Državnim pedagoškim standardima. Osim toga, rekonstrukcijom objekta ostvariti će 

se i drugi uvjeti koje zahtijevaju pedagoški standardi, a to je da 120 djece koja borave u 6 odgojnih 

skupina više neće morati provoditi dnevni odmor u dvorani koja je multi funkcionalna, već će za 

potrebe dnevnog odmora biti osigurana spavaonica u prostorima dnevnog boravka. 

Nadalje, na dijelu zgrade gdje se nalazi ravan krov, proširiti će se prostor i izgraditi  kat, gdje će 

biti smještene Stručne službe (psiholog, pedagog, medicinska sestra i edukatorica rehabilitatorica) i 

zbornica za odgojne djelatnike (njih 48) koji sada rade u vrlo skučenom prostoru. 

Investiciono ulaganje iznosi 7.231.156,00 kuna, a ako projekt prođe na natječaju očekuje se 80% 

bespovratnih sredstava. Dječji vrtić će uz suglasnost Grada, za ovu investiciju podignuti kredit.  

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 30. srpnja 2018. razmatrao je prijedlog Odluke o 

davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, 

predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom 

tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 

Hani Glavinić pita ravnateljicu da li ima grafički prilog vezano za  rekonstrukciju vrtića? 

 

Vesna Rusijan odgovara da je ovo tema o kojoj se razgovaralo još pred više od godine dana, te 

da se tada vijećnicima prezentiralo projekt u cijelosti. Stoga će sada samo kratko pokazati elemente iz 

tlocrta zgrade. Na južnom djelu tlocrta vidi se proširenje prostora za dnevni boravak za četiri odgojne 

skupine, sa dosadašnjih 40 m2 na 60 m2 korisne površine, a isto tako se na istočnom djelu vidi 

proširenje prostora za još dvije odgojne skupine, što je sve u skladu sa pedagoškim standardima. 

Kvaliteta rada Vrtića povećati će se i dogradnjom kata (na djelu zgrade gdje se sada nalazi ravni dio 

krova) gdje će biti smještene stručne službe i zbornica za odgajatelje.  

Posebno treba istaknuti da će se rekonstrukcijom zgrade promijeniti glavni ulaz u zgradu 

Vrtića, te da će se sa istočne strane izgraditi rampa, tako da u objekt mogu ući i djeca s poteškoćama u 

razvoju a i odrasle osobe sa kolicima i sl. Na tom dijelu zgrade sanirati će se sanitarni čvorovi koji će 

također biti prilagođeni za djecu sa poteškoćama u razvoju. Glavni ulaz u zgradu Vrtića biti će sa 

strane autobusnog kolodvora, gdje će se nalaziti parkiralište za djelatnike i roditelje.  

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju 

suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 

samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, 

predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“ u predloženom tekstu. 

Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ donosi  

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću Olga Ban Pazin za provedbu ulaganja na području 

jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i 

društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“, 3. skupine, na građevinskoj 

čestici k.č. broj 2281/1 (za zemljišnu knjigu k.č. broj 257/5) K.O. Pazin  

(Pazin, Prolaz Otokara Keršovanija 1)“ 

- Prilog. 1. 

 

Ad - 2 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području 

jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog 

igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“ obrazlaže Zoran Sloković (po 

tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
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Kao što je već rečeno, radi se o prijavi projekta na natječaj Fonda za ruralni razvoj.  

Jednako kao i kod Vrtića, i projekt sportskog centra aplicirao se na prošlogodišnji natječaj, 

međutim, niti jedan projekt nije prošao, s time što je Vrtić imao nešto više bodova. Obzirom da su 

projekti u bitnome spremni (trebalo je izvršiti samo male ispravke) odlučilo se iste ponovno prijaviti 

na natječaj. Projekt sportskog centra isti je kao i prošle godine a njegova financijska vrijednost iznosi 

9.200.000,00 kuna. Projektom se postojeće nogometno igralište diže na viši nivo, na način da će se 

graditi atletsko borilište oko igrališta i borilište iza gola (za skok u vis, bacanje kugli..) a na zemljištu 

između sadašnjeg nogometnog igrališta i nove sportske dvorane graditi će se pomoćno nogometno 

igralište sa umjetnom travom. 

Izražava nadu u bolji uspjeh na natječaju u odnosu na prošlu godinu, i to zbog sitnih izmjena u 

kriterijima bodovanja i činjenice da je jedan dio projekata isfinanciran u prošlom krugu natječaja, pa 

će se tako otvoriti mogućnost za ostale projekte. Na natječaj se ponovno ide sa činjenicom da ćemo na 

ime indeksa razvijenosti dobiti minimalan broj bodova, koje će se teško nadoknaditi, ali nema razloga 

da projekt ne prijavimo i da se ne nadamo pozitivnom ishodu. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 30. srpnja 2018. razmatrao je prijedlog Odluke 

o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – 

Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju 

pomoćnog nogometnog igrališta“, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju 

suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada 

Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju 

pomoćnog nogometnog igrališta“ u predloženom tekstu. 

Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ donosi 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 

samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i 

atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“ 

- Prilog: 2. 

 

Ad – 3. 

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina obrazlaže Elvis Kliman (po 

tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).  

Prijedlogom Odluke se u svrhu privođenja namjeni utvrđenoj prostorno-planskoj dokumentaciji, 

prodaji izlaže građevinsko zemljište k.č. 3836/1 K.O. Pazin, u površini od 4.345 m2 po početnoj cijeni 

od 770.003,52 kuna (24 eur/m2). Vrijednost predmetne nekretnine utvrđena je procjenom stalnog 

sudskog vještaka. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 30. srpnja 2018. razmatrao je prijedlog Odluke o 

prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji 

nekretnine u vlasništvu Grada Pazina u predloženom tekstu. 

Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ donosi  

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina 

- Prilog: 3. 
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Ad – 4. 

Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu Grada Pazina 

planiranom za izgradnju autoceste Istarski ipsilon – A8, dionica Rogovići – Lupoglav, poddionica, 

Ivoli – Cerovlje u vlasništvo Republike Hrvatske obrazlaže Zoran Sloković (po tekstu koji se nalazi u 

prilogu zapisnika).  

Hrvatske autoceste su nadležnom Upravnom odjelu Grada Pazina, podnijele zahtjev za 

prijenosom prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu Grada, planiranom za buduću trasu Istarskog 

ipsilona na području Grada Pazina. Zbog financiranja gradnje, zamoljeni smo da u što kraćem roku 

donesemo takvu Odluku. 

Nedavno je na sjednici Vijeća donesena slična Odluka koja se odnosila na spojnu cestu prema 

Lindaru. U oba se slučaja radi o prijenosu prava vlasništva Republici Hrvatskoj bez naknade, što je u 

skladu sa zakonskim odredbama koje propisuju prijenos vlasništva bez naknade za određene projekte 

od javnog interesa za Republiku Hrvatsku. U tom smislu predlaže se donošenje ove Odluke, čime se i 

na taj način daje poticaj da se što prije krene sa izgradnjom nove trase Istarskog ipsilona. 

Nadalje, predlaže se ispravak štamparske greške, na način da se u naslovu i tekstu Odluke 

umjesto naziva poddionice „Ivoli - Cerovlje“ upiše naziv „Rogovići – Ivoli“. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 30. srpnja 2018. razmatrao je prijedlog Odluke o 

prijenosu prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu Grada Pazina planiranom za izgradnju autoceste 

Istarski ipsilon – A8, dionica Rogovići – Lupoglav, poddionica, Ivoli – Cerovlje u vlasništvo 

Republike Hrvatske, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prijenosu 

prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu Grada Pazina planiranom za izgradnju autoceste Istarski 

ipsilon – A8, dionica Rogovići – Lupoglav, poddionica, Ivoli – Cerovlje u vlasništvo Republike 

Hrvatske Hrvatske s prijedlogom da se u naslovu i tekstu Odluke umjesto naziva poddionice „Ivoli - 

Cerovlje“ upiše naziv „Rogovići – Ivoli“. 

Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ prihvaća prijedlog da se u naslovu i tekstu 

Odluke umjesto naziva poddionice „Ivoli – Cerovlje“ upiše naziv „Rogovići – Ivoli“ te donosi 

 

O D L U K U 

o prijenosu prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu Grada Pazina planiranom  

za izgradnju autoceste Istarski ipsilon – A8, dionica Rogovići – Lupoglav,  

poddionica, Rogovići – Ivoli u vlasništvo Republike Hrvatske  

- Prilog: 4. 

 

 

S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća 

zaključuje rad sjednice u 19,25 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/51 

URBROJ: 2163/01-03-02-18-3 

Pazin, 30. srpnja 2018.     

                Predsjednik  

                        Gradskog vijeća 

                      Davor Sloković, v.r. 

 

      Zapisnik vodila 

     Ana Bančić, v.r. 

 

 

Napomena: Sjednica Gradskog vijeća snimljena je na DVD-u (audio i video) koji se čuva u Uredu Grada. 

 

 


