
Z A P I S N I K 

 

17. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 16. studenog 2018. 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 – SDP i Valter Milohanić - LISTA GRUPE 

BIRAČA. 

Odsutni vijećnici (opravdano): Suzana Jašić i Dean Velenderić – SDP. 

 

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

Galant, zamjenica Gradonačelnika 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, Vesna Rusijan, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Zdenka 

Turkalj Čohilj, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog 

otvorenog učilišta u Pazinu, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, Maja Zidarić Pilat, 

ravnateljica Muzeja Grada Pazina, Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin i Anđelo 

Dagostin, novinar „Glasa Istre“. 

 

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

izvršene prozivke utvrđuje da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 13, 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 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ utvrđuje 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika; 

3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2017./2018.; 

4. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada  Osnovne škole Vladimira Nazora 

Pazin za školsku godinu 2017./2018.; 

5. Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2017. godinu; 

6. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2017. 

godinu; 

7. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone 

Bravari; 

8. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu; 

9. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u 

području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta; 

10. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za Grad Pazin u 2018. godini; 

11. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini; 

12. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina; 

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Grada Pazina za 2019. godinu. 
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Ad – 1. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Skraćenom zapisniku sa 16. Sjednice Gradskog vijeća 

od 20. rujna 2018. godine.  

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ verificira Skraćeni 

zapisnik sa 16. Sjednice Gradskog vijeća od 20. rujna 2018. godine.  

- Prilog: 1. 

 

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika. 

Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika: 

Suzana Jašić – problem neupisane jasličke djece s područja Pazina; izrada Plana upravljanja 

zaštićenim područjem Pazinčice; realizacija zaključaka Koordinacije Gradonačelnika i općinskih 

načelnika Pazinštine (i timova) na temu problema novog sustava gospodarenja otpadom, 

Anamarija Kurelić – vožnja cestom od Pazina prema Grdoselu (neprimjerena brzina), 

Valter Milohanić – radno mjesto čistačice u gradskoj upravi, 

 Dean Velenderić - upravljanje kotlovnicama u Gradu Pazinu. 

 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

Hani Glavinić (citirano): 

„1. Pitanje za predstojnika Ureda, Zorana Slokovića. 

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina, istaknula sam potrebu zapošljavanja barem još 

jednog komunalnog redara zbog povećanja obima posla. 

Naime, govorimo o povećanom djelokrugu rada komunalnog redara koji provodi poslove 

nadzora temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom, Zakona o zaštiti životinja, Zakona o zaštiti od buke, te odlukama 

jedinica lokalne samouprave. 

Stoga smatram da jedan današnji komunalni redar ne može pokriti cijelo područje Grada 

Pazina. 

Moje pitanje je:  

Ima li Grad Pazin namjeru zaposliti još jednog komunalnog redara i ukoliko je tako, što je 

poduzeto po tom pitanju? 

 

2. Pitanje za pročelnika Elvisa Klimana. 

Moje pitanje se odnosi na proširenje groblja na Starom Pazinu tj. izgradnji novog groblja u Sv. 

Luciji. 

Na groblju na Starom Pazinu ima manje od 15 slobodnih grobnih mjesta i zbog toga je nužno 

što prije započeti sa radovima na proširenju postojećeg ili izgradnji novog groblja.  

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini 

bila su predviđena novčana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, za pronalaženje rješenja za 

predmetno groblje, ali su ta sredstva u II. izmjenama Programa anulirana.  

O nužnosti proširenja postojećeg ili izgradnji novog groblja, raspravljalo se i na sjednici 

Odbora za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša gradskog vijeća Grada Pazina, 

održanoj u ponedjeljak, 12. studenog 2018. godine. Zaključak Odbora, po pitanju predmetnog groblja, 

je da treba što prije započeti sa pripremama, na način da se ponajprije angažiraju stručnjaci koji će 

detaljnim analizama i ispitivanjima odrediti najisplativiju varijantu izgradnje novih grobnih mjesta. 

Iz svega iznijetog, molim Vas da stanovnike mjesnog odbora Stari Pazin informirate o 

trenutnoj situaciji i mogućem rješenju, kao i mjerama koje Grad Pazin poduzima u cilju povećanja 

broja grobnih mjesta.  

 

3. Pitanje za pročelnicu Neviju Srdoč. 

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina, održanoj 07. lipnja 2018. godine, postavila sam 

pitanje što Grad Pazin poduzima da sva neupisana djeca koja ostvaruju uvjete budu upisana u 

predškolske jasličke programe za pedagošku godinu 2018. / 2019.  

Prema Vašim odgovorima na ranije postavljena vijećnička pitanja, vidljivo je da se intenzivno 

bavite navedenim problemom, o kojem se puno pričalo i na sjednicama Vijeća. 
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Stoga bih Vas zamolila da nam zaključno sa današnjim danom, date kratki sažetak svega što je 

do sada napravljeno, ali i da nas informirate o budućim aktivnostima koje namjeravate poduzeti sa 

ciljem rješavanja problema neupisane djece jasličke dobi. 

Molim pismeni odgovor na postavljeno pitanje!“  

- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina. 

 

Marko Breščić (citirano): 

„Pitanja za pročelnika Elvisa Klimana. 

1. Molio bih očitovanje vezano za stanje na odlagalištu građevinskog otpada Lakota? U kojoj 

je fazi sanacija nastalog kratera? 

2. Također, molim očitovanje vezano uz otpad koji je iz građevinskog deponija izbačen u 

potok. 

Obrazloženje: 

Dana 31. svibnja 2018. nakon velikih količina oborina, na odlagalištu građevinskog otpada 

Lakota, nastao je krater promjera 20-tak metara. To je uzrokovalo istjecanje bijelog mulja u vodu 

Pazinčice koja je zabijelila vodotok, uključujući i Pazinski krov. Situacija se tijekom ljetnih mjeseci i 

promptnog reagiranja svih nadležnih službi, smirila. Ipak se, uslijed dolaska jačih oborina početkom 

ovog mjeseca, ponovno otvorio krater na Lakoti koji je pokrenuo novo isticanje bijelog mulja. Ovog je 

puta bujica u potok donijela i smeće, većinom plastične vreće. 

Iz medija smo mogli čuti nekoliko verzija vezano uz završetak radova na spomenutoj lokaciji, 

molim Vas informaciju za rok, kada je planiran završetak radova te ponovna uspostava sustava? 

Moje drugo pitanje vezano je uz otpad koji je izbačen u vodotok Pazinčice. Kako je moguće 

da su se na odlagalištu građevinskog otpada pojavile onolike količine plastičnih vreća? U kojoj je fazi 

skupljanje otpada te postoji li opasnost da će se ostaci otpada raširiti po potoku uslijed najavljene 

bure?“ 

 

Valter Žgrablić (citirano): 

„Pitanja za pročelnika Elvisa Klimana. 

1. U kojoj je fazi rješavanje opasnog otpada iz skladišta tvrtke „Ekooperativa“ u stečaju, u 

prostorima bivše tvornice Pazinka? 

 

2. Postoji li mogućnost vraćanja prometnih znakova zabrane parkiranja u starogradskoj jezgri 

na potezu od zvonika do Kaštela? 

Obrazloženje: 

Za vrijeme ljetnih mjeseci kada u grad dolazi sve veći broj posjetitelja, na tom potezu 

nemoguće je nesmetano prometovati vozilima, uska je cesta, vozila parkirana, uski trotoar, te je i 

pješacima otežano kretanje. 

Molim pismeni ili usmeni odgovor.“ 

 

Zoran Sloković po pitanju zapošljavanja još jednog komunalnog redara (Hani Glavinić) 

odgovara kako postoji svijest o velikom obujmu poslova za samo jednog komunalnog redara te se 

razmišljalo o jačanju tog dijela službe. Navodi da je za sada pred realizacijom dogovor sa još četiri 

okolne općine o zapošljavanju zajedničkog komunalnog redara za jedno šire područje. Taj bi 

komunalni redar prema sadašnjem stanju stvari trebao biti 3/5 radnog vremena, odnosno 3 od 5 dana 

na području Grada Pazina, dok bi u ove ostale dane pokrivao ostale općine. Na taj način ojačali bi 

kadrovski sektor koji je realno potkapacitiran ljudstvom, a istovremeno bi došlo do dijeljenja troškova 

te ne bi troškovi zapošljavanja isključivo pali na Grad Pazin. Nadaju se da bi se time postigla  

uravnoteženost i jednaki standardi postupanja u komunalnim problemima većeg dijela Pazinštine. 

Dodaje da takvo zapošljavanje zahtjeva donošenje odluke o osnivanju zajedničke službe u kojoj bi bio 

zaposlen taj komunalni redar, a koja se treba donijeti na Gradskom vijeću Grada Pazina i na vijećima 

općina. Očekuje se da će odluka biti pred vijećnicima do kraja ove godine, u krajnjem slučaju na prvoj 

sjednici u idućoj kalendarskoj godini.  

Po pitanju rješavanja opasnog otpada iz skladišta tvrtke „Ekooperativa“ (Valter Zgrablić) 

navodi kako je nezahvalno odgovarati dok se ne vidi da je definitivno počela sanacija, no da imaju 

informaciju iz Ministarstva, a i bilo je vidljivo na stranicama Ministarstva, da je pokrenut postupak 



 4 

javne nabave za zbrinjavanje opasnog dijela otpada koje je skladišteno u skladištu bivše Ekooperative  

u Industrijskoj zoni Pazinka. Budući da su sredstva uvrštena u proračun Ministarstva i da je pokrenut 

postupak za nabavu, za nadati se je da bi to moglo biti realizirano u narednih par mjeseci.   

 

Elvis Kliman po pitanju proširenja groblja na Starom Pazinu (Hani Glavinić) navodi da se već 

početkom 2019. kreće s proširenjem groblja na Lindaru jer je to najhitnije. Isto tako, prema Programu 

gradnje početkom 2019. kreće se s aktivnostima izrade dokumentacije za područje Strog Pazina, 

odnosno područja Svete Lucije. U sam proces će biti uključen Mjesni odbor Stari Pazin, odnosno 

njegov predsjednik, time i posredno svi žitelji te će o svemu biti izvješteni. 

Po pitanju Lakote (Marko Breščić) ogovara kako se uspostava nesmetanog protok bujice 

Drazej kroz predio Lakote  očekuje tijekom ovog mjeseca. Svakodnevno se je u kontaktu s 

predstavnicima investitora Hrvatskih voda koji se drže planirane dinamike. Što se tiče pojave 

onečišćenja, navodi kako nije bilo informacija i kako ništa nije upućivalo na to da se otpad tamo 

nalazi. To nisu pokazala niti ispitivanja koja su se tamo vršila na stjenkama kratera. Činjenica je da se 

pojavio otpad, koji se promptno pokupio. Obaviještena je i Vodopravna inspekcija koja je izašla na 

teren i izvršila nalaz. Ukoliko se ponovno nešto takvo desi, odmah će se reagirati i spriječiti daljnji 

nastanak onečišćivanja. Dodaje da se paralelno sa završetkom radova na Lakoti kreće s aktivnostima 

privođenja zemljišta svrsi, a gdje je sukladno prostorno planskoj dokumentaciji predviđeno 

parkiralište. Radi se o faznoj izgradnji, a prva faza će biti će obuhvata koji je  neškodljiv za sadašnji 

urušeni tunel i za radove koje Hrvatske vode izvode. Tek u drugoj fazi bi se spajalo obale bujice 

Drazej. 

Po pitanju parkinga od zvonika do Kaštela (Valter Zgrablić) navodi da je to pitanje bilo 

razmatrano na Komisiji za promet Grada Pazina, a isto tako i prilikom donošenja Plana upravljanja 

starogradskom jezgrom. Za sada su poduzeti svi mogući koraci. Postavljeni su betonske  kugle kod 

zvonika kako bi se spriječilo parkiranje, dok je za nešto više jedino rješenje izrada jedne prave 

prometne studije u koju će biti uključeni svi relevantni dionici. 

 

Nevija Srdoč po pitanju rješavanja problema neupisane djece jasličke dobi (Hani Glavinić) 

navodi kako se na tome intenzivno radi od svibnja, odnosno od kada je dobivena informacija od Vrtića 

da je ostalo neupisano 20 – tak djece u jaslice. Pojašnjenja radi, navodi kako se u Gradu Pazinu 

godišnje rodi u prosjeku 80 djece. U grupi jaslica su dvije generacije; djeca 1 – 2 godine i djeca 3 – 4 

godine. Sukladno tome, da bi se sve pokrilo potrebno je nekih 160 mjesta u jaslicama. U ovom 

trenutku je 48 mjesta u jaslicama, što je 30 posto potreba, i time blizu ciljeva koje je Europa postavila 

kao standard. Problem je što je u 2016. otvorena još jedna vrtićka grupa, pa više nema prostora. 

Roditelji su sugerirali da se razvidi mogućnost prostora na Starom Pazinu u vlasništvu Učke 

Konzalting. Zatražena je ponuda za otkup i uređenje. Na veliku žalost ispalo je previše, odnosno preko 

3 milijuna kuna. Dalje se išlo razmišljati o drugim mogućnostima. Jedna od njih je da se potakne 

privatna inicijativa. Pazin je jedini grad u Istri bez privatne inicijative u jasličkoj dobi, dok je ona na 

razini županije 20 posto djece koja su uključena u privatne vrtiće ili obrta za dadilje.  U tom smislu 

objavljen je javni poziv za iskaz privatnih inicijativa te traje do 30. studenog ove godine. Veseli da je 

bilo već 4 – 5  upita o dodatnim informacijama i da je stigla još jedna prijava, a očekuje ih se još do 

kraja natječaja.  

Navodi kako je puno zahtjevnije i teže otvoriti privatni vrtić, no u ovom slučaju se sve radi s 

Obiteljskim centrom koji nadgleda obrte dadilja te bi to mogao biti dobar put.  Ako se uspije otvoriti 

dva obrta za dadilje sa 12 djece, koliko je maksimalan broj po jednom obrtu, pokriti će se ovih 20 – 

tak djece koja nisu upisana. Dodaje da se je paralelno prijavilo na Ministarstvo demografije dogradnju 

donjeg vrtića te su dobivena sredstva za početnu izradu projektne dokumentacije, a očekuje se i 

rezultat prijave na natječaj za rekonstrukciju gornjeg vrtića.  

Navodi i kako je zadnji zahtjev skupine roditelja bio da se sa po tisuću kuna sufinancira to što 

oni moraju plaćati tete čuvalice. Zahtjev je bio takav da se to odredi za svo vrijeme dok se ne osigura 

prostor u vrtiću i svi uvjeti, a ne samo za ovu generaciju. To bi došlo nekih 1,3 milijuna kuna godišnje, 

a što bi zajedno s vrtićkom djecom koja se ne uspiju upisati iznosilo oko 1,7 milijuna kuna. Stoga je 

neprihvatljivo da se na taj način pomogne roditeljima, a bilo bi to i nepravedno prema onima koji 

uopće nisu upisivali djecu u vrtić. Stoga se sve ide sustavno rješavati, te će se najprije vidjeti što će 

biti s privatnim inicijativama i prijavama na natječaj.       
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Na pitanje predsjednika Vijeća da li su vijećnici zadovoljni prezentiranim odgovorima, nije 

bilo primjedbi, pa predsjednik zaključuje da su vijećnici zadovoljni odgovorima. 

- Prilog: 2. 

Ad – 3.   

 Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2017./2018. obrazlaže 

Vesna Rusijan (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

 Nadovezujući se na pročelnicu Srdoč, navodi kako je proljeće ove godine obilježila činjenica 

da po prvi puta nisu imali uvjeta za udovoljiti značajan broj potreba za upisom djece u jasličke 

skupine. Ipak, zadovoljna je s toga aspekta budući da se u okolnim sredinama često to dešava, te kako 

se tom problemu pristupilo seriozno i u suradnji s roditeljima tražilo rješenja, kojih, doduše, za sada 

još nema. Navodi kako je činjenica da su oba dva objekta matičnog vrtića u Pazinu stara i da iziskuju 

rekonstrukciju i nadogradnju, što bi se uskoro trebalo i desiti.  

 Što se tiče izvještajnog razdoblja, navodi da je u ovom trenutku  u vrtiću maksimalan broj od 

513 djece, čime je i zaposlenost maksimalna. Po pitanju standarda, ističe kako je u odgojnim 

skupinama, od jasličke pa do onih starijih, veći broj djece nego što to propisuju pedagoški standardi. 

Pedagošku godinu značajno je obilježilo i uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u 

redovan program. Namjera je taj segment sustavno riješiti i po uzoru na školski sustav uključiti u 

program pomoćnike u odgojno – obrazovnom procesu za djecu s posebnim potrebama. Ističe kako su 

kod te djece uglavnom to teškoće govorno – jezičnog razvoja, no da je problem što nemaju 

adekvatnog kadra. Pokušali su zaposliti logopeda, ali bezuspješno jer biraju druge sredine zbog bolje 

plaće. Navodi i da je ovo izvještajno razdoblje također obilježilo i nezadovoljstvo radnika plaćom te 

da se taj problem pokušao riješiti zajedno s Gradom.   

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 14. studenog 2018. razmatrao je Izvješće o radu 

Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2017./2018., te predlaže Vijeću da isto prihvati 

bez primjedbi.  
 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Boris Demark upućuje pohvale za Izvještaj i ističe kako se u Gradu Pazinu ponosno na 

odgojno  - obrazovnu vertikalu, koja unatoč otežanim uvjetima ipak postiže iznimne rezultate. Navodi 

kako gospodarstvo sve to ne prati i kako se ne može više Pazin uspoređivati s gradovima u okruženju. 

Nezadovoljan je iz razloga što radnici koji rade u tim ustanovama nisu na odgovarajući način 

vrednovani i plaćeni. Činjenica je da je negdje to tisuću, a u bogatijim sredinama i do tri tisuće kuna 

viša plaća, što je na godišnjoj razini 35 tisuća kuna, a u jednom gradonačelnikovom mandatu oko 150 

tisuća kuna. Riječ je uglavnom o mlađim ženskim osobama, koje će zasnovati obitelj i vjerojatno otići 

tamo gdje je bolje. Navodi kako je prošlo više od deset godina od kada su se svi solidarno, uslijed 

objektivnih okolnosti i tadašnje gospodarske situacije, odrekli 5% plaće u korist boljitka. Prošlo je 

deset godina i netko se popravio, a netko nije, poput vrtića. Tako odgajateljice sa 25 godina i više 

radnog staža imaju 5 tisuća kuna plaću, što je nedostojno i sramotno u ovom trenutku. Osobno mu je 

žao što djelatnice vrtića i vrtićki sindikat, a i posredno ravnateljica kroz izvještaj, izražavaju stavove 

oko tog pitanja previše stidljivo. Treba glasno reći i tražiti ono što pripada. Odgajateljice u Pazinu nisu 

ništa lošije od onih u Umagu ili Poreču. Odrađuju izvrstan posao, postavljaju im se novi standardi, 

razina rada i kvaliteta se iz godine u godinu poboljšava, pa im stoga treba dati da žive dostojanstveno. 

Navodi kako je mišljenja da najprije treba pošteno platiti one koji su zaposleni, a tek onda kada se to 

osigura može se zapošljavati nove ljude koji se u zaključcima spominju, a gdje je navedena potreba 

povećanja broja tehničkog i zdravstvenog osoblja.  

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvješće o radu Dječjeg vrtića 

„Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2017./2018.  

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2017./2018. 

u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 24. listopada 2018. 

godine. 

- Prilog: 3. 
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Ad – 4. 

 Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin 

za školsku godinu 2017./2018. obrazlaže Zdenka Turkalj Čohilj (po tekstu koji se nalazi u prilogu 

zapisnika). 

 Navodi da je, usprkos određenim poteškoćama, uspješno završena školska godina 2017./2018. 

te da su realizirani svi planirani projekti i radovi. Najviše se novčanih sredstava iz decentraliziranih 

sredstava uložilo u informatičku učionicu i sanaciju krovišta škole u Motovunu, dok je sanitarni čvor u 

školi u Tinjanu financiran vlastitim sredstvima. Navodi da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

uložilo 60 tisuća kuna za informatičku opremu radi uvođenja informatike kao obaveznog predmeta za 

pete i šeste razrede.  

 U organizaciji rada došlo je do malih promjena zbog novih grupa u produženom boravku u 

Svetom Petru u Šumi i Tinjanu te povećanje grupe u matičnoj školi u Pazinu.  

U realizaciji nastavnog plana i programa te odgojno – obrazovnog postignuća, ističe da se broj 

negativno ocijenjenih učenika u zadnjih deset godina dvostruko smanjio, čemu doprinosi ulaganje u 

edukaciju učitelja za rad s djecom s poteškoćama, senzibiliziranje učitelja i angažiranje pomoćnika  u 

nastavi. Uočena je potreba i većeg rada s darovitim učenicima te su, uz Novigradsko proljeće i 

Glagoljašku akademiju, kao rijetka škola uključili učenike u 19. Ljetnu školu u projekt odgoja i 

obrazovanja za okoliš.  Provode se i NTC radionice, dok je za darovite učenike iz matematike prvi put 

organizirana Škola za male matematičke sveznalice, a koja je realizirana tijekom proljetnih praznika u 

Sv. Petru u Šumi uz potporu Grada Pazina.  

Posvetilo se i puno pažnje pripravnicima kako bi se osigurao kvalitetan kadar za zamjene i 

eventualna kasnija zapošljavanje na određeno vrijeme, a gdje ih je u prošloj školskoj godini bilo osam, 

od čega četiri na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.  

Dobar rad odrazio se i na zapažene rezultate učenika i njihovih mentora na  natjecanjima u 

znanju, sportu i umjetničkom polju. Navodi i da su vrlo pozitivna iskustva s pomoćnicima u nastavi 

preko projekta koji provodi Grad Pazin Inkluzivne škole 5+.  

Kao problem navodi ogluhu Ministarstva na suglasnosti za tehničko osoblje koji odlaze u 

mirovinu, poput ložača, kuharice i spremačice. Problem su i česta bolovanja i učestale zamjene 

učitelja i nedostatak stručnog kadra iz matematike, fizike, biologije i kemije. Muči ih i nedostatak 

prostora u matičnoj školi te nedostatak sportske dvorane u Trvižu i Lupoglavu. Budući da su se 

promijenile okolnosti, ukazuje se potreba za formiranje mreže škola, kako bi se formirale optimalne 

škole.  

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 14. studenog 2018. razmatrao je Izvješće o 

realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 

2017./2018., te predlaže Vijeću da isto prihvati bez primjedbi. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Daniel Lušić pohvaljuje izvještaj. Navodi kako je u istom vidljivo da je velik broj učenika 

sudjelovao na natjecanjima, što je također za veliku pohvalu, kao i što treba pohvaliti njihove mentore 

koji stoje iza svega toga. Pohvaljuje i što velik broj učitelja sudjeluje na edukacijama, a pretpostavlja 

da će u najavljenoj kurikularnoj reformi tih edukacija biti još i više, čime će se ostvariti boljitak za 

učitelje i učenike.  

Navodi kako mu se kroz izvješće nametnulo pitanje u svezi  pomanjkanja prostora. Zanima ga 

u kojoj je fazi nadogradnja matične škole u Pazinu te u kojoj su fazi pregovori za otkup zemljišta za 

dogradnju škole i sportske dvorane u Trvižu.   

Pita i u kojoj je fazi realizacija preustroja mreža škola na Pazinštini koja je spomenuta u 

izvješću, te koliko se predviđa da će biti potrebno sredstava za produženi boravak u područnim 

školama i o kojem se broju učenika radi.  

U vezi deficitarnog kadra, učitelja biologije, kemije, matematike i fizike,  navodi kako ih nema 

među ovogodišnjim studentima stipendistima, pa ga zanima da li postoji analiza učinka novog 

Pravilnika koji je donijet prošle godine te  predlaže da se možda razmisli o nekim poboljšanjima na tu 

temu.   
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Boris Demark navodi kako se kroz izvještaj može vidjeti da postoji potreba za novim stručnim 

radnicima, te jednako tako potreba i za nabavu raznovrsne didaktičke opreme, računala, materijala i 

svega ostaloga.  

Referira se na 3. točku zaključka u Izvješća, za koju smatra da je ključna za OŠ Vladimira 

Nazora u Pazinu, a tiče se budućeg preustroja škole o kojoj se priča desetak godina, no ništa se ne 

mijenja te ta škola postaje jedna od najvećih u RH. Iz perspektive nadležnog Ministarstva to je dobro 

za ukupne statistike jer se sve nivelira sa nekim „patuljastim“ školama po obimu i onome što čine, 

time i dvojbene upitnosti funkcioniranja. Navodi da kada bi se sve stvari o kojima Ministarstvo vodi 

računa putem objedinjenih nabava i svojih programa opremanja na odgovarajući način uzimale u 

obzir, onda bi model da svaka škola dobije informatičku učionicu bila iznimka. Nažalost, kada se 

„dijele“ informatičke učionice, odnosno 20 kompjutera, dobivaju ih isto i škole sa 200 učenika i one sa 

1200 učenika. S druge strane, neki drugi psiholog je samo misaona imenica i nešto o čemu pazinska 

škola može samo maštati, jer sa perspektive birokracije u Ministarstvu, škola je škola i od toga dalje 

ne ide, bez obzira na broj učenika. Mišljenja je stoga da je zajednička dužnost i obveza svih, a 

ponajprije prvog čovjeka gradonačelnika Grada Pazina da se te neke inicijative konkretiziraju i 

pokrenu u najkraćem mogućem roku. Zaključak na Vijeću nije dovoljan, treba djelovati na onim 

razinama gdje se takve odluke i donose. Počevši od Županije, koja sudjeluje u kreiranju mreže škole, 

do saborskih zastupnika i Ministarstva.  

Navodi kako je još davno s ondašnjim ministrom Strugarom razgovarao o tim stvarima, i da je 

istaknuto kako nitko ne želi rješavati „vrući krumpir“. Dolazi se tako do paradoksa da učitelj razredne 

nastave u nekoj malo školi ima četiri djeteta u razredu, a još je i kombinirani razred pa ima i veću 

plaću od kolega koji imaju razrede po standardu i pet puta više djece. U tom smislu, trebalo bi i prema 

županiji i prema Ministarstvu ići sa konkretnim inicijativama. Ako se čeka da se napravi cjelovita i 

sveobuhvatna analiza stanja na području čitave RH, sa svim školama i svim problemima, boji se da će 

se onda još barem desetak godina čekati. Smatra da je pazinska osnovna škola zaslužila da se izdvoji 

kao nešto što treba u najkraćem mogućem vremenu riješiti. Postoje modeli, projekti, a na kraju krajeva 

i pedagoški standardi definiraju koja je optimalna veličina neke škole.  

 

Nevija Srdoč po pitanju dogradnje škole u Pazinu (Daniel Lušić) odgovara da je dobivena 

lokacijska dozvola. Podsjeća da se radi o dogradnji škole iznad školske dvorane za predmetnu nastavu  

i glazbeni odjel te dio za razrednu nastavu. Prioritet je razredna nastava i glazbeni odjel jer radi na 

dvije lokacije. Navodi da se paralelno radilo na usklađivanju čestice sa GSŠJD jer su oni radili projekt 

za dogradnju zgrade srednje škole. Glavni projekt bi trebao biti zgotovljen do kraja godine, i u tom 

smislu će biti pripremljen za natječaje, gdje je nešto u najavi od strane Ministarstva. Radi se o 

investiciji od 6 milijuna kuna za predmetnu nastavu, dok je za razrednu nastavu s prostorima za 

produženi boravak procjena 4 milijuna kuna.  

Što se tiče mreže škola, navodi da toj priči nema kraja, ali da nema odustajanja te je u 

studenom 2017. ponovo sa školom napravljena analiza kako bi to trebalo izgledati. U odnosu na  

odluku, sadašnja škola bi trebala izgledati tako da se izdvoji u tri škole. Jedna bi bila matična škola 

Pazin (Pazin, Cerovlje i  Gračišće), dok bi druga bila Karojba i Motovun, a treća Sveti Petar u Šumi i 

Tinjan. Sve je u studenom 2017. poslano u Županiju, no Ministarstvo je to koje to prihvaća ili ne. 

Istarska županija još uvijek čeka da pošalje svoj konačni prijedlog prema Ministarstvu. Za sada je na 

koordinaciji sa načelnicima Pazinštine  dogovoreno da svaka područna škola ima voditelja, da se 

olakša organizacijski dio u provođenju.  

Što se tiče stipendiranja deficitarnih zanimanja učitelja (Daniel Lušić), navodi da se ne sjeća 

da je niti na županijskoj i nacionalnoj razini u posljednje vrijeme bilo stipendiranje učitelja 

matematike, biologije, fizike. Jednostavno se ne zna na koji način stimulirati buduće studente. Radi se 

o izrazito teškim i kompliciranim studijima. U vezi novog Pravilnika bodovanja za stipendije, navodi 

kako je analiza pokazala da su trendovi isti, no da se postigao cilj i da se povećao utjecaj socijalnih 

elemenata.  

Za proširenje područne škole Trviž (Daniel Lušić), navodi da je to jedina škola dvosmjenske 

nastave te da se u tom smislu krenulo s procjenom zemljišta, a na osnovu čega će se vidjeti koliko su 

zapravo mogućnosti Proračuna.   
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Zdenka Turkalj Čohilj po pitanju broja učenika u produženom boravku (Daniel Lušić) navodi 

da je teško u ovom trenutku napraviti projekciju. Ona se radi u petom i šestom mjesecu kada se 

ispituje roditelje za sljedeću školsku godinu. Činjenica je da se svake godine broj učenika u 

produženom boravku povećava. U matičnoj školi u Pazinu povećan je pritisak upisa u prve razrede 

upravo zbog produženog boravka. Zapravo bi sve općine trebale planirati produženi boravak u svojim 

školama. To je pitanje troškova učiteljice, a koji ovise o interesu roditelja i duljini trajanja produženog 

boravka, odnosno da li je to četiri sata ili puni produženi boravak.  

Što se tiče kadrova, navodi da su se sada uspjeli popuniti stručnim kadrovima na neodređeno 

vrijeme. Dolaze učitelji iz cijele Hrvatske, no problem je što su plaće niske i profesija podcijenjena te 

ne postoji usklađenost potreba škola i plana upisa na studije. Isto je i sa stručnim suradnicima.  

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvješće o realizaciji godišnjeg 

plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2017./2018. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira 

Nazora Pazin za školsku godinu 2017./2018. u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik 

Grada Pazina dopisom od 24. listopada 2018. godine. 

- Prilog: 4. 

 

Ad – 5. 

 Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2017. godinu obrazlaže 

Nevija Srdoč (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).   

 Pojašnjava da je Izvještaj rađen u kolovozu tekuće godine kada se šalje nadležnom državnom 

uredu za udruge putem obaveznih obrazaca. Na temelju tih obrazaca, koji ove godine nisu prošli kroz 

sustav nadležnog državnog ureda jer ne radi aplikacija, te izvještaja svih udruga slažu se materijali za 

Vijeće. 

 Navodi kako je važno što civilno društvo donosi puno različitih projekata i programa. Po 

pitanju sufinanciranja udruga, najviše se od tih sredstava odvaja za sport (41%), socijala i zdravstvo 

(24%), ostalo ide za ostala područja; kultura (9%), obrazovanje (5%), vatrogasna zajednica (20%). Sve 

je to u uglavnom u postocima kao i na nacionalnoj razini. Ističe da je 2017. važna jer se po privi puta 

raspisao natječaj za nefinancijske podrške i prostore te je Pazin jedan od rijetkih gradova koji to čini.   

 

Odbor za kulturu na sjednici 13. studenog 2018. i Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 

14. studenog 2018. razmatrali su Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 

2017. godinu, te predlažu Vijeću da istog prihvati bez primjedbi. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvještaj o radu udruga i 

drugih organizacija civilnog društva za 2017. godinu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2017. godinu u 

tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 24. listopada 2018. 

godine. 

- Prilog: 5. 

 

Ad – 6. 

 Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2017. 

godinu obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).   
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 Navodi da je Strategija donijeta 2015. godine te je jedanput godišnje potrebno podnijeti 

izvještaj i na temelju jedanaest indikatora vidjeti da li se ide u dobrom smjeru i ostvaruju li se ciljne 

vrijednosti. Od jedanaest indikatora već su četiri ostvarena, što je sukladno ciljnim vrijednostima tri 

godine prije od zadanog. Dva indikatora; povećanje broja stanovnika i broja visoko obrazovanih 

stanovnika u ukupnom broju stanovnika, nije moguće pratiti jer su vezani uz popis stanovništva. 

Preostalih pet indikatora nije ostvareno u ciljnom iznosu, no do 2020. biti će ostvareni. U drugom 

dijelu Izvještaja nalazi se 14 projekata koji su tijekom donošenja Strategije definirani kao bitni i 

strateški projekti, a koji nisu projekti samo Grada Pazina, već svih dionika koji jesu i djeluju na 

području Grada. Treći dio Izvještaja povezuje svih pet ciljeva definiranih u Strategiji sa financijskim 

iznosima, odnosno koliko je novaca u 2017. potrošeno za pojedini cilj kako bi se ostvarili.   

  

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 15. studenog 2018. razmatrao je Izvješće 

o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2017. godinu, te predlaže 

Vijeću da isto prihvati bez primjedbi. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Boris Demark navodi da se ne može biti pretjerano ushićeno s Izvještajem s obzirom da su u 

istom riječi, primjerice; „u izradi“, „odustaju“, „zahtjev za potporu odbijen“, a od onoga što se radi 

navedeno je da je „ostvareno niz kontakata“, što na realizaciju Strategije ne utječe mnogo. Mišljenja je 

i da je simpatično ispalo u ovom Izvještaju, a vezano i uz raniji Izvještaj o radu udruga i drugih 

organizacija. Pojašnjava kako na stranici 10. u točki 2.13. stoji „Otvaranje prodavaonice lokalnih 

proizvoda“ - projekt Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“. Projekt nije ostvaren, a s druge strane 

Lokalna akcijska grupa „Središnja Istra“ dobila je izravna sredstva, vidljivo iz drugog izvještaja, u 

iznosu od 30.603.40 kuna. Pretpostavlja da je ta sredstva izravno gradonačelnik Renato Krulčić 

dodijelio osobi ovlaštenoj za zastupanje organizaciji civilnog društva, odnosno Renatu Krulčiću koja 

je ujedno ta osoba. Iz tog razloga neće prihvatiti Izvještaj jer bi to značilo da podržava ovakav način 

rada.  

Maja Stranić Grah na navode vijećnika Demarka kako nešto nije realizirano ili da se odustaje, 

odgovara da su ovo projekti svih dionika koji su definirani kod izrade Strategije. Od nekih se projekta 

nažalost odustalo, ne konkretno od onih koji su vezani za Grad Pazin. U velikoj većini nisu osigurana 

sredstva, pa pretpostavlja da organizacije i ustanove koje su planirale određene aktivnosti nisu imale 

vlastita sredstva za sufinanciranje te su se javljale na razne natječaje. Što se tiče prodavaonice lokalnih 

proizvoda, sličan je odgovor. Lokalna akcijska grupa „Središnje Istra“ imala je to u planu jer je 

ocijenjeno da je velika potreba za tim u starogradskoj jezgri. Međutim, nije bilo dovoljno vlastitih 

sredstava, pa su tražena sredstva iz raznih EU projekata. S obzirom da u momentu javljanja na natječaj 

nisu mogli osigurati vlastita sredstva za sudjelovanje u projektu, odustali su od prijave. Podržana je 

svaka privatna inicijativa koja se javila za otvaranje te djelatnosti na tom području.  Desilo se tako da 

su 2018. godine otvorene tri takve prodavaonice. Ponavlja kako nije nužno da se svi prioriteti koji su 

zadani Strategijom rade kroz Grad ili gradske ustanove. Po pitanju iznosa koji je u Izvještaju o radu 

udruga, radi se o godišnjoj članarini koju je Grad Pazin kao jedan od osnivača Lokane akcijske grupe 

„Središnja Istra“ dužan uplatiti.  

 

Renato Krulčić podsjeća da je Grad Pazin uključen u rad LAG „Središnja Istra“ odlukom 

Vijeća, a ne gradonačelnika ili nečijim osobnim hirom.  

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvješće o provedbi Strategije 

razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2017. Godinu.   

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 

2017. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 24. 

listopada 2018. godine. 

- Prilog: 6. 
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Ad – 7. 

 Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari 

obrazlaže Elvis Kliman ( po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

 Navodi da se izradi plana nižeg reda pristupilo na temelju inicijative potencijalnog 

investitora, odnosno vlasnika zemljišta. Pojašnjava kako se radi o 20.000 m2 građevinskog zemljišta 

koje se nalazi neposredno uz cestu prije naselja Bravari iz smjera Pazina. Zemljište je trenutno 

neuređeno i neizgrađeno, a prema PPU Grada Pazina namijenjeno je turizmu. S obzirom na veličinu 

potrebno je izraditi Urbanistički plan uređenja radi primjene namjeni zemljišta.  

  

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i 

zaštitu okoliša na sjednicama održanim 12. studenog 2018. razmatrali su prijedlog Odluke o izradi 

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari, te predlažu Vijeću da istu prihvati s 

time da Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša predlaže da se u članku 

11. umjesto riječi „četiri (4) mjeseci“ upišu riječi „šest (6) mjeseci“. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

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

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari zajedno sa prijedlogom Odbora za 

prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

O D L U K U 

o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari  s time da se 

u članku 11. umjesto riječi „četiri (4) mjeseci“ upisuju riječi „šest (6) mjeseci“ 

 

- Prilog: 7. 

 

Ad – 8. 

 Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu obrazlaže Maja 

Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).  

 Navodi kako se Drugim (II.) izmjenama predlaže prihode i primitke u ukupnom iznosu od 

82.671.000,00 kuna te rashode i izdatke u iznosu od 82.315.180,00 kuna. Prema vrstama prihoda i 

rashoda, prihodi od poslovanja se smanjuju sa 77.354.000,00 kuna na 75.260.000,00 kuna, primici od 

prodaje nefinancijske imovine se smanjuju sa 5.655.000,00 kuna na 3.973.000 kuna, a primici od 

financijske imovine i zaduživanja se smanjuju sa 3.792.000,00 kuna na 3.437.000,00 kuna.  

 S druge strane, rashodi poslovanja se sa 66.063.000,00 kuna povećavaju se na 66.763.000,00 

kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju sa 16.567.000,00 kuna na 12.923.000,00 

kuna, dok se izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova povećavaju sa 2.528.000,00 kuna na 

2.628.000,00 kuna. 

Nadodaje kako je u ovim Drugim (II.) izmjenama predviđeno podmirivanje 1.000.000,00 kuna 

prenesenog manjka iz prethodnih godina što se tiče Grada Pazina, te nešto manje od 650.000,00 kuna 

za podmirivanje prenesenog viška proračunskih korisnika iz prethodnih razdoblja.  

Napominje da je ove godine vrlo povoljno kretanje što se tiče poreza i prihoda na dohodak te 

je u prvih 9 mjeseci ukupno poreznih prihoda i prireza ostvareno više za 1.730.000,00 kuna u odnosu 

na isto razdoblje prošle godine. Ističe da su od 1.1.2019. na redu nove reforme po pitanju poreza na 

dohodak pa se očekuje da će to utjecati i na gradski proračun za nekih 100.000,00 kuna manje prihoda 

u odnosu na tekuću godinu.   

Zaključno, prihodi i primici smanjuju se za 4,76%, rashodi i izdaci za 3,34%, uravnoteženi su 

određeni prihodi i rashodi za projekte koji su bili vezani za financiranje iz drugih proračuna, te su 

smanjeni određeni prihodi i rashodi u odnosu na procjenu ostvarenja do kraja tekuće godine.    

 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 15. studenog 2018. razmatrao je 

prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da iste 

prihvati u predloženom tekstu. 

 



 11 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Prijedlog Drugih (II.) 

izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

DRUGE (II.) IZMJENE PRORAČUNA 

Grada Pazina za 2018. godinu. 

- Prilog: 8. 

 

Ad – 9.(a, b, c) 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Drugih (II.) izmjena Programa javnih 

potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta. 

 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 14. studenog 2018. razmatrao je prijedlog Drugih 

(II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: socijalne skrbi i 

zdravstva i sporta, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu. 

Odbor za kulturu na sjednici 13. studenog 2018. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena 

Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u 

predloženom tekstu. 

 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje pojedinačno na glasovanje prijedlog 

Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) kulture, b) 

socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi:  

 

a) Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2018. godinu, 

b) Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i  

    zdravstvu za 2018. godinu i 

c) Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu za 2018. godinu  

- Prilog: 9. 

 

Ad – 10. 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Drugih (II.) izmjena Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini. 

 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 12. studenog 

2018. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu. 

 

Željko Legović navodi da je MO Stari Pazin prije godinu dana dao zahtjev da se u ulici Josipa 

Voltića kod broja 13  izradi nogostup za što je odvojeno nekih 30 tisuća kuna, pa ga zanima u kojoj je 

fazi rješavanje.  

 

Elvis Kliman odgovara kako se na toj lokaciji izvode radovi montaže pet stupova za javnu 

rasvjetu te će paralelno krenuti i izgradnja nogostupa. Ističe da će ove godine sve biti izgrađeno.   

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Drugih (II.) izmjena 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini u 

predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

DRUGE (II.) IZMJENE PROGRAMA 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini 

- Prilog: 10. 
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Ad – 11. 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Drugih (II.) izmjena Programa održavanja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini. 

 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 12. studenog 

2018. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu. 

 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Drugih (II.) 

izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. 

godini u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

DRUGE (II.) IZMJENE PROGRAMA 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini 

- Prilog: 11. 

 

Ad – 12. 

 Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina obrazlaže 

Nevija Srdoč (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika) 

 Navodi kako se radi o Savjetu čija je uloga pomoći Vijeću u radu. Baviti će se temama iz 

socijalne skrbi i zdravstva. Za razliku od prijašnjeg, koje se je zvalo Vijeće za socijalnu skrb i 

zdravstvo, tijelo je promijenilo naziv i uskladilo uloge po uzoru kako je to napravila Istarska županija. 

Nastojalo se definirati aktivnosti koje se mogu povezati horizontalno i vertikalno. Važno je za istaknut 

da je prošlo Vijeće imalo sedam članova, dok je sada prošireno i na ustanove za odgoj i obrazovanje te 

na veliki broj udruga jer se smatra da se Savjet treba baviti kvalitetom života građana Grada Pazina.    

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 12. studenog 2018. razmatrao je prijedlog 

Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo 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 

osnivanju Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

O D L U K U 

o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina 

- Prilog: 12. 

 

Ad – 13. 

 Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Grada Pazina za 2019. godinu obrazlaže Mirjana Galant (po tekstu koji se nalazi u prilogu 

zapisnika). 

 Navodi kako se u Programu obilježavaju dva datuma; Međunarodni dan obitelji u svibnju, te 

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u rujnu. Organizirati će se i aktivnosti za provedbu 

rodno osviještenog Proračuna za 2020. godinu, te edukacija za završne razrede osnovne škole u vezi 

osvještavanja mladih o stereotipu muško – ženskih zanimanja.  

 Što se tiče aktivnosti rodno osviještenog Proračuna za 2020., navodi kako će se putem fokus 

grupa, vođene stručnom osobom, analizirati Proračun s aspekta kako su raspoređena sredstva 

namijenjena ženskoj i muškoj populaciji. Sve s ciljem da se uklone neravnoteže ukoliko one postoje. 

Pojašnjava da se te  neravnoteže otklanjaju na način kako je to učinjeno kod financiranja žena u 

Vijeću, a gdje za svaku članicu u Vijeću politička stranka dobije 10% više sredstava. Smatra se da 

takav model može biti i u drugim djelatnostima, i to ne samo kada je problematičan broj udjela žena, 

već i kada je problematičan udio muškaraca. Kao primjer navodi Dnevni centar za umirovljenike gdje 
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ima više žena nego muškaraca. Povećanjem iznosa financiranja stimuliralo bi se uključivanje, u ovom 

slučaju muškaraca. Kako će to učiniti  Dnevni centar je na njima samima osmišljavanjem posebnih 

programa kojima će zainteresirati mušku populaciju da se uključi. To ne znači dodatna sredstva u 

Proračunu, već preraspodjelu sredstava u javnim politikama. Nadovezuje se i na sport, gdje je 

uključena više muška populacija pa na sličan način treba povećati udio žena. Navodi da je zadatak  

fokus grupa prepoznavanje problematike na određenim područjima i kod raznih kategorija osoba, od 

običnih građana koji su korisnici programa, pa sve do vijećnika i pročelnika. Zadatak fokus grupa nije 

utvrditi kako će se to provesti u Proračunu, već gdje postoje neravnoteže zbog neadekvatnog 

izdvajanja sredstava. Predlagatelj Proračuna analizira kojim mjerama će to otkloniti.  

Za aktivnost edukacije za završne razrede osnovne škole u vezi osvještavanja mladih o 

stereotipu muško – ženskih zanimanja, navodi kako će se edukacija koncipirati na način da će na 

njima sudjelovati muška osoba koja obavlja tzv. ženka zanimanja (odgajateljica u vrtiću, učiteljica, 

medicinska sestra..), odnosno ženska osoba koja obavlja tzv. muška zanimanja (električara, viličara, 

sanitarnog tehničara, strojara, šofera..). Cilj je da te osobe iznesu svoja iskustva i što ih je ponukalo da 

se bave tim zanimanjima.    

 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 14. studenog 2018. razmatrao je prijedlog 

Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina 

za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

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

davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2019. 

godinu u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova  

Grada Pazina za 2019. godinu 

- Prilog: 13. 

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 19,48 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/62    

URBROJ: 2163/01-03-01-18-2        

Pazin, 16. studeni 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. 


