
Z A P I S N I K 

 

22. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 17. travnja 2019. godine u velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 19,05 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 i 

Ivica Franković – HDZ; Boris Demark, Suzana Jašić, Dean Velenderić – SDP i Valter Milohanić - 

LISTA GRUPE BIRAČA. 

Odsutni (opravdano): Anamarija Kurelić - – HDZ. 

 

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, Vesna Rusijan, ravnateljica 

Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, Maja Zidarić 

Pilat, ravnateljica Muzeja Grada Pazina, Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, 

Serđo Šilić, zapovjednik i Đeni Baćac, računovođa Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Mario 

Ivanković, Elena Stranić i Lucija Jedrejčić, članovi Savjeta mladih Grada Pazina i Mirjan Rimanić, 

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 14, 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 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ utvrđuje 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika; 

3. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2018. godini; 

4. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2018. godinu; 

5. Programsko izvješće o radu i Financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2018. 

godinu; 

6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o mjerilima, uvjetima i 

načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin;  
7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin;  

8. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina;  

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; 

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

jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Dogradanja mjesnog groblja u 

Lindaru“; 

11. Prijedlozi: a) Odluke o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina” 

broj 20/18.) i b) Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Pazina; 

12. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj – prosinac 2018. godine.  
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Ad – 1. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 21. sjednice Gradskog vijeća od 14. 

ožujka 2019. godine. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 14 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 21. 

sjednice Gradskog vijeća od 14. ožujka 2019. godine.  

- Prilog: 1. 

 

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika.  

Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika: 

Boris Demark – sigurnost u prometu građana Grada Pazina; status projekta nove autobusne 

postaje u Pazinu. 

Hani Glavinić – parkiranje vozila na području gradske tržnice u Pazinu. 

Miranda Karanović – želejzničko-cestovni prijelaz Drazej (mehaničko upravljanje dizanja i 

spuštanja rampi). 

Suzana Jašić – radovi na Lakoti. 

Dean Velenderić – sigurnost pješaka u prometu u Gradu Pazinu. 

 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

 Suzana Jašić (citirano): 

„Pitanje za direktora Usluge d.o.o. Dragana Šipraku. 

“U koji otpad (ne)smije ambalaža prehrambenih proizvoda” i ostala važna pitanja. Pitanje nije 

jednostavno jer zadire u područje hermeneutike 

Obrazloženje: 

Posljednjih tjedana obrtima, udrugama i sl. stižu opomene Usluge pred izdavanje ugovorne 

kazne. Nisam shvatila da li ih opominjete zbog toga što ne plaćaju “hladni pogon” ili zato što ne 

ubacuju otpad u spremnike za miješani komunalni otpad? Naime, postoje djelatnosti koje ne proizvode 

otpad, gotovo 100% otpada mogu razvrstati, a dio otpada mogu nositi sa sobom kući. 

Također u opomenama prijetite i drugim ugovornim kaznama ukoliko se otpad odbacuje na 

nepredviđeno mjesto i sl. 

Međutim ja sam, kao i mnogi drugi, zamijetila da sama Usluga od početka procesa uvođenja 

novog sustava prikupljanja otpada nije davala konzistentne informacije o tome što se gdje odlaže. U 

letku od prije godinu dana “Paziš li na otpad”, kao i u prezentacijama i materijalima koje ste 2018. 

namijenili građanima, navodite kako se u plastiku i metal prikupljaju tetrapak ambalaža, ambalaža 

deterđenata i šampona, ambalaža prehrambenih proizvoda, limenke, konzerve, metalni poklopci, 

plastične vrećice i kutijice, igračke itd. 

U letku koji šaljete uz račun za 2/19. stoji kako se ambalaža prehrambenih proizvoda ne smije 

ubacivati pod plastiku i metal. 

Dakle, nakon što smo slijedili vaše upute i mjesecima pod plastiku i metal ubacivali ambalažu 

prehrambenih proizvoda, sad po letku ispada da smo to krivo radili. 

Kome u ovom slučaju ide ugovorna kazna? 

Možda Usluzi, s obzirom na to da na web stranicama Usluge i dalje stoji da se ambalaža 

prehrambenih proizvoda ubacuje u plastiku i metal, pa ste sami sebi kontradiktorni. Smiješno je da 

prijetite ugovornim kaznama za nešto što sami niste u stanju objasniti, a kamoli provesti. 

..Jer “sreća” u nesreći, odnosno dvostruka nesreća, je da se ionako taj odvojeni otpad ne 

reciklira, već odvozi u Kaštijun, pa je zapravo potpuno svejedno što se gdje ubacuje. 

Danas je bilo prilike pročitati da se više ni u Kaštijun ne može odvoziti otpad, jer je Kaštijun 

za koji je u ovom Vijeću također glasala većina, preplavljen balama otpada. Urušava se sustav 

Kaštijuna i otpada. 

Možda je vrijeme da Usluga shvati da prijetiti ugovornim kaznama može tek kad ona sama 

postane odgovorna, konzistentna i kad se potrudi izvršiti obećano (manji spremnici, vise spremnika za 

odvajanje otpada, ugovoreni broj odvoza) i očekivano, a to je da odvajanje otpada konačno, dobije 

smisao i svrhu u stvarnosti. 

Molim pisani odgovor.“ 

- pitanje proslijeđeno tvrtki Usluga d.o.o. Pazin. 
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 Valter Žgrablić (citirano): 

„1. Tko će i kada sanirati NC-501080 dionica Bazgalji – Lindar nakon završetka ipsilona 

pošto se na tom području otvorio novi kamenolom, a postojeća cesta ima zabranu prometovanja 

teškim vozilima na relaciji od Lindara do Žminja? 

Nadovezao bih se na ovo pitanje jer se zabrinuti građani s pravom pitaju tko će sanirati i ostale 

prometnice (kroz Stari Pazin prema Berošima, Ivoli itd.) kroz koje prolaze kamioni, ne bi bilo u redu 

da troškovi sanacije svih tih prometnica kroz koje prolaze kamioni, a one budu oštećene, ostanu trošak 

na lokalnoj upravi. 

Kada smo kod tih pitanja o ipsilonu molio bih pročelnika da provjeri zašto se u naselju Pariži 

nije postavio bukobran, iako je nakon 1. faze ipsilona bukobran bio postavljen u obliku zemljanog 

nasipa. Obećano je bilo mještanima da će se postaviti bukobran, međutim bukobrana nema, a prve 

kuće su na 50 m od ipsilona. 

2. Da li su Grad Pazin i Turistička zajednica središnje Istre dogovorili način postavljanja 

panoa – znakovlja sa natpisima dobrodošlice, kao što to imaju većina općina i gradova? 

Molim usmene ili pismene odgovore.“ 

- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

 

 Elvis Kliman na pitanje preopterećenja nerazvrstane ceste Bazgalji - Lindar (Valter Žgablić) 

odgovara da je Grad, nakon što je tvrtka Cesta d.o.o započela sa eksploatacijom kamenoloma Krase, 

od iste zatražio odgovarajuća postupanja. Neupitno je da se predmetna cesta prekomjerno opterećuje. 

Od tvrtke je zatraženo da Gradu podnese zahtjev za izdavanje Rješenja o prekomjernom korištenju 

ceste (najprije su podnijeli nepotpuni zahtjev pa se izdalo privremeno Rješenje do 12.4. a nakon toga 

su podnijeli puni zahtjev). Nakon izdavanja Rješenja, Grad je sa tvrtkom Cesta d.o.o sklopio Ugovor 

temeljem kojeg se tvrtka obvezala da će rekonstruirati odnosno izgraditi novu cestu do 1.5.2021. 

godine, u asfaltnoj širini od 6 m i da će istu održavati tijekom cijelog vremena eksploatacije, a sa 

hitnim intervencijama na pojedinim dijelovima ceste koje su potencijalno opasne, započeti će odmah. 

Osim toga, tvrtka je preuzela i druge obveze, primjerice, svi vozači - kamioni imati će određeni broj, 

tako da će građani moći prijaviti eventualnu nesavjesnu vožnju svakog vozača. Grad je mišljenja da bi 

nakon izgradnje nove prometnice, ista bila pogodna za prometovanje i korištenje za eksploataciju 

mineralnih sirovina. Dakle, cesta će biti nanovo izgrađena. 

 Što se Ipsilona tiče, tvrtki  Bouygues poslan je dopis kojim ih Grad upozorava da trebaju 

ishodovati Rješenje o prekomjernom korištenju ceste i sklopiti Ugovor sa Gradom. Tvrtka je dostavila 

nepotpune zahtjeve, radi se na njima, tako da je sada u tijeku izdavanje Rješenja i sklapanje Ugovora. 

Grad je u kontaktu sa tvrtkom, radovi na izgradnji Ipsilona se izvode, tako da Grad ne bi trebao biti ni 

po čemu zakinut. 

 Na pitanje o postavljanju panoa – znakovlja sa natpisima dobrodošlice u grad (Valter 

Žgrablić), odgovor će se dostaviti pismeno, s obzirom da se isto odnosi i na Turističku zajednicu 

središnje Istre. 

 

 Renato Krulčić daje komentar na pitanje vijećnice Suzane Jašić vezano za gospodarenje 

otpadom, navodeći da će pisani odgovor dostaviti komunalno poduzeće. Letci koji se spominju u 

pitanju, izrađeni su u suradnji sa institutom Hrvoje Požar koji je dobio na natječaju za edukaciju 

građana Grada Pazina i Pazinštine, uključujući i Grad Buzet. Pripremaju se edukativni materijali o 

razvrstavanju i načinu gospodarenja otpadom.  

Tema gospodarenja otpadom je i pravedan način zaduživanja ili obračuna fiksne cijene za 

gospodarenje otpadom. Na koji će to način biti učinjeno, Ministarstvo zaštite okoliša još uvijek nije 

dalo odgovor. Prijedlog je da se obračun fiksne cijene bazira na broju članova domaćinstva. U tom 

smislu je poduzeto niz aktivnosti da se kroz izmjene i dopune Zakona to pokuša izregulirati, međutim, 

nije siguran da li se to uspjelo u tom kontekstu. Zakon govori da fiksna cijena za prikupljanje otpada 

mora biti održiva za prikupljanje svih vrsta otpada (miješanog i selektiranog) na području JLS 

pojedinog operatora. Pitanje je da li će baza za izračun fiksne cijene biti volumen otpada ( kante za 

miješani komunalni otpad) ili će se za fizičke osobe uzeti u obzir broj članova domaćinstva, a za 

gospodarstvenike broj djelatnika, kvadrati poslovnog prostora ili nešto drugo, ili će možda fiksna 

cijena biti za svih ista, neovisno o tome o kojoj se djelatnosti radi i radi li se o fizičkoj ili pravnoj 

osobi, o obiteljskoj kući sa 2-3 člana ili hotelskoj kući. U svakom slučaju, cijena koja je definirana kao 
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fiksna cijena javne usluge, mora pokrivati kompletan sustav zbrinjavanja otpada. Za područje Grada 

Pazina i Pazinštine, za funkcioniranje cijelog sustava zbrinjavanja otpada potrebno je osigurati oko 8 

miliona kuna. Taj iznos treba pretvoriti u fiksni dio cijene a varijabilni dio cijene biti će onoliko koliko 

se otpada kroz miješani komunalni otpad isporuči na Kaštijun. 

Dok se zakonodavac u potpunosti i nedvosmisleno ne izjasni kako i na koji način gospodariti 

otpadom, odnosno na koji način izračunati fiksni dio cijene, biti će teško govoriti o bilo kakvim 

primjenama.  

Izražava nadu da će aktivnosti koje su u drugoj polovici 2018. usmjerene prema Ministarstvu 

uroditi plodom barem djelomično, odnosno da će postojati razlika između pravnih i fizičkih osoba po 

pitanju prikupljanja otpada. Bilo bi doista nepošteno da jedna obitelj ima isti fiksni udio kao jedna 

hotelska kuća, a upravo se na taj način razmišlja na razini države. Ako bi to bilo tako, ne želi niti 

razmišljati što to znači za cijelu RH, niti u kom kontekstu su općinska i gradska vijeća donijela svoje 

odluke. 

 

Suzana Jašić navodi kako nije baš najbolje razumjela Gradonačelnika. Navod da će se fiksna 

cijena za zbrinjavanje otpada plaćati prema broju članova domaćinstva ili da će cijena biti jednaka za 

sve, se direktno protivi Europskoj direktivi i načelu onečišćivač plaća. Što znači da se apsolutno neće 

ići u tom smjeru, jer bi to onda značilo i puno tužbi. Očekivala je komentar kako naše komunalno 

poduzeće zapravo ne zna objasniti ljudima što da kamo bacaju jer ni njima samima nije jasno. U ovom 

trenutku imaju letak i web stranicu na kojima informacije nisu usuglašene, a prijete ugovornim 

kaznama. 

 

Predsjednik Vijeća navodi kako će se pisanim putem odgovoriti na ona pitanja za koja je to 

zatraženo te zaključuje raspravu. 

- Prilog: 2. 

 

Ad – 3. 

 Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2018. godini.  

 Serđo Šilić obrazlaže Izvještaj o radu JVP (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika) te 

navodi kako su sve intervencije u promatranoj godini izvršene uspješno, bez zamjerki nadležnih 

zapovjednika, ustanova, inspekcija i slično. 

 Naglašava kako je u odnosu na prethodno razdoblje evidentirano ukupno smanjenje broja 

intervencija za 38% po svim vrstama, pa su tako smanjene intervencije gašenja: požara na 

građevinama za 42%,  požara na otvorenom za 62%, požara na prometnim sredstvima za 14% (samo 

jedna intervencija manje) a smanjene su i tehničke intervencije za 36%. 

 Zaključuje kako prošla godina spada u prosječnu godinu po broju intervencija za razliku od 

2012. i 2017. godine kada je bilo puno više intervencija. Vatrogasci su spremni i za ovu požarnu 

sezonu, iako on voli reći da „požarna sezona“ njima traje 365 dana  u godini i da su vatrogasci spremni 

svaki dan. 

 Đeni Baćac obrazlaže financijski dio Izvještaja (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika) te 

navodi kako je financijski plan ostvaren u dva osnovna programa.  

Prvi program ostvaren je na temelju Odluke o minimalnim financijskim sredstvima koju svake 

godine donosi Vlada RH. Odlukom za 2018. godinu odobreno je  3,462,039.00 kuna od kojih je 90% 

sredstava namijenjeno rashodima za zaposlene, a 10% za materijalne i financijske rashode. Sredstva 

osiguravaju i osnivači iz dodatnog udjela poreza na dohodak, po stopi od 1%.  

Drugi program ostvaren je iznad minimalnih standarda. Sredstva se osiguravaju iz ostalih 

izvora osnivača, Grad Pazin oko 49%, a Općine  oko 50%. Sredstva za plaće osiguravaju osnivači a 

ostala materijalna sredstva osiguravaju se iz donacija Vatrogasne zajednice. 

Zaključuje da su u promatranoj godini prihodi iznosili 4.733.510,00 kuna, rashodi 

4,745,389.00 kuna, što znači da je ostvaren manjak od 11.879,00 kuna, ali je prijašnje godine ostvaren 

višak od 71.000,00 kuna, pa se u ovu godinu prebacilo ukupno 59.301,00 kuna. 

 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 15. travnja 2019. razmatrao je Izvještaj o 

radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2018. godini, te predlaže Vijeću da 

istog prihvati. 
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Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dean Velenderić navodi da je prošle godine njihov amandman na Proračun bio da se dio 

sredstava oduzme Razvojnoj agenciji Srce Istre i isti iznos prebaci vatrogascima za protupožarnu 

zaštitu. Stoga pita da li je navedeno realizirano ili se planira realizirati? 

 

Maja Stranić Grah odgovara da su sukladno prihvaćenom amandmanu sredstva prebačena 

vatrogastvu ali da nisu još realizirana. Tek je 4. mjesec, do kraja godine će se realizirati. 

 

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvještaj o radu i financijskom 

poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2018. godini. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 
 

 Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 

2018. godini Broj: 5-3/2019 od 20. veljače 2019. godine. 

- Prilog: 3. 

 

Ad – 4. 

Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2018. godinu obrazlaže Maja 

Zidarić Pilat (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Ističe da je za Muzej protekla godina bila raznolika, puna brojnih aktivnosti, možda malo  

većih ili manjih, ili pak više ili manje vidljivih, ali sve u svemu uspješna.  

Muzejski su djelatnici tijekom cijele godine kao i uvijek kontinuirano radili u svim aspektima 

muzejske djelatnosti i to na: sakupljanju građe, otkupu, darovanju, preventivnoj zaštiti, fotografiranju, 

čišćenju, a naročito u izradi primarne i sekundarne dokumentacije. U tom je djelu važno reći da je 

jedina preostala neregistrirana zbirku poslana prema Ministarstvu kulture (tehnička zbirka koju čini 

građa bivše tiskare Istratisak).  

Evidentno je povećanje rada prvenstveno na pedagoškoj djelatnosti, povećao se broj stručnih 

vodstava, počelo se sa osmišljavanjem novih radionica, od kojih su neke implementirane i provedene 

krajem 2018., dok su druge još u tijeku. Povećane su aktivnosti na marketingu i promidžbi, 

sudjelovalo se u nekim aktivnostima koje se tiču turističkih djelatnika (sudjelovalo se u razgledu grada 

Pazina Pazin tour ), izradilo se informativne letke, a sve u cilju privlačenja većeg broja posjetitelja u 

Muzej i Kaštel. 

Od izložbenih djelatnosti realizirane su dvije izložbe, jedna manja informativna izložba  

povodom Noći muzeja Sport u Pazinu i druga, Gremo na kafe koja je još uvijek aktualna. Važno je 

istaknuti da su prilikom realizacije tih izložbi građani sami donirali dio građe Muzeju, što potvrđuje da 

javnost doživljava Muzej kao ustanovu u kojoj naša kultura i povijest i dalje živi.  

Za istaknuti je veliki financijski i radni angažman na uređenju skladišnog prostora u bivšoj 

vojarni. Kao što se iz Izvještaja vidi, radi se o prostoru kojeg Muzej koristi od 2008., a koji je bio 

pretrpan muzejskom građom, muzejskim postamentima, knjigama i raznovrsnim materijalom. Sada je 

taj prostor adaptiran, izgrađena je međukatna čelična konstrukcija, iskorišten je na dvije razine, 

uvedene su elektroinstalacije i alarmni sustav, tako da će isti služiti kao čuvaonica. Preseljenje je u 

planu tijekom ove godine i početkom slijedeće, tako da će se atraktivni prostori u Kaštelu koji sada 

služe kao čuvaonica moći pokazati javnosti, odnosno služiti će prvenstveno za izložbenu djelatnost.  

Što se financijskog dijela tiče, navodi da je Muzej promatranu godinu završio sa pozitivnim 

predznakom. 

  

Odbor za kulturu na sjednici 11. travnja 2019. razmatrao je Izvještaj o radu i Financijski 

izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Hani Glavinić navodi da uspoređujući ovaj Izvještaj sa Izvještajem iz 2017., zaključuje kako 

Muzej Grada Pazina dobiva na sve većoj vidljivosti i prepoznatljivosti u kulturi Grada, što joj je 

izuzetno drago. Isto tako uočava se ogroman angažman i trud svih stručnih djelatnika Muzeja, što je 
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vidljivo u svim sferama muzejske djelatnosti, počevši od dviju uspješnih izložbi, što znači da su 

stanovnici ovog područja prepoznali važnost Muzeja u očuvanju baštine. Isto tako, ono što je 

zamijetila jest da raznovrsnim edukativnim i marketinškim aktivnostima i suradnjama, zapravo je 

omogućeno sudjelovanje svim zainteresiranima u tim aktivnostima, koje nisu čisto izložbene već i  

pedagoške.  

Uvidom u financijski izvještaj, vidljivo je povećanje vlastitih prihoda i to na prodaji knjiga i 

kataloga, posebice na stručnim vodstvima. Sjeća se da je u Izvještaju za 2017. bilo govora o jednom 

stručnom vodstvu a sada se govori o 18 stručnih vodstava za grupe, što je višestruko povećanje. 

Upućuje čestitke djelatnicima Muzeja na svim tim postignućima. Prema do sada ostvarenom, za 

očekivati je da će Muzej iz godine u godinu polučiti sve bolje rezultate.  

Malo zabrinjavaju podaci iz tablice u kojoj je prikazano kretanje broja posjetitelja po 

mjesecima, gdje je vidljivo smanjenje broja posjetitelja u ljetnim mjesecima (od lipnja do rujna) u 

odnosu na 2017. godinu. Kao što je rečeno u obrazloženju, vidi se rad na promidžbi i oglašavanju 

Muzeja, kako preko medija tako i preko turističkog sektora. Stoga pita da li se planiraju ili se već 

provode nekakve mjere i aktivnosti koje bi privukle još veći broj posjetitelja u Muzej, čime bi se 

naravno osigurala i dodatna financijska sredstva? 

 

Suzana Jašić zahvaljuje se na iscrpnom Izvještaju na kojeg nema primjedbi. Nadovezuje se na 

pitanje iz prethodne rasprave, navodeći da će svojim prijedlogom odmah dati i dio odgovora. Naime, 

radno vrijeme Muzeja zimi je do 15 odnosno 16 sati, a ljeti do 18 sati. S obzirom da ljeti dan traje do 

21, pa kasnije do 20 sati, te da najvrući dio dana mnogi provode po plažama, ne bi li radno vrijeme 

Muzeja trebalo biti ljeti barem do 20 sati, kako bi poslijepodnevna posjeta Muzeju bila vremenski 

moguća i isplativa? Automatski se time rješava i onaj dio o kojem je govorila vijećnica Glavinić. Ideja 

zapravo nije njezina, već je to nešto što se po gradu traži već dosta dugo. Svi nekako govore da to 

radno vrijeme ljeti do 18 sati nije najsretnije. Vjeruje da to ima i financijske posljedice, ali smatra da 

bi možda bilo dobro da se nekako pokuša produljiti to radno vrijeme. 

 

Maja Zidarić Pilat zahvaljuje se vijećnicama Glavinić i Jašić na pitanjima, primjedbama i 

pohvalama. Vijećnici Glavinić odgovara da broj od 746 posjetitelja manje u odnosu na 2017. godinu, 

ne smatra nekim negativnim pokazateljem. Kao što je već rečeno, Muzej je u 2018. godini radio i na 

pedagoškoj i edukativnoj djelatnosti, te na privlačenju posjetitelja. Ove godine nastavlja se sa tim istim 

angažmanom još u većoj mjeri. Već se započelo sa radionicama, prvenstveno prema osnovnim 

školama, a nudit će se i radionice tijekom ljeta. Organizirati će se  besplatna vodstva za građanstvo i sa 

sličnim akcijama nastojati će se privući i posjetitelje sa područja Pazina i Pazinštine, koji možda 

nemaju naviku doći u Muzej. U planu je izrada barem još jednog informativnog letka na stranom 

jeziku koji će se distribuirati po obali, sa ciljem privlačenja posjetitelja u Muzej.  

Što se tiče produljenja radnog vremena, razmišljala je o tome, ali nije još razgovarala sa 

ravnateljicom Etnografskog muzeja. Prije nekih pola godine krenula je raditi usporedbe dnevnih 

kretanja posjetitelja u ljetnim mjesecima. Zaključila je da nema nekih pravila. Prmjerice, pokušala je 

izvući broj posjetitelja između 13 i 14 sati, pa je tako jedan dan bilo 50 posjetitelja, drugi dan je bio 1 

posjetitelj a treći 21. U biti ne zna se o čemu ovisi broj posjetitelja, možda o vremenu. U svakom 

slučaju nije loša ideja da se produži radno vrijeme Muzeja (npr. Pomorski i Povijesni muzej rade do 22 

sata) o čemu će razgovarati sa kolegicom iz Etnografskog muzeja. 

 

Valter Milohanić ističe da se godinama pokušavalo, pitalo i predlagalo produljenje radnog 

vremena Muzeja, ali je odgovor uvijek bio isti a to je da produljenje radnog vremena zahtijeva 

zapošljavanje još jednog djelatnika. Smatra da je broj kišnih dana u godini jedini pokazatelj koliko će 

Muzej imati posjetitelja. Kad je kiša, ljudi idu u muzeje. Mogu se pogledati dani i datumi na IstraMet- 

i vidjet će se kad je Muzej pun. Nema se više što učiniti, Muzej je po tom pitanju učinio sve (letci su 

po svuda, objavljeno je na internetu...) Manjak od 746 posjetitelja se vjerojatno može pripisati 

nedostatku dva dana kiše. 

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje odvojeno na glasovanje Izvještaj o radu i 

Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2018. godinu. 
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 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

Z A K L J U Č K E 

 

 1. Prihvaća se Izvještaj o radu Muzeja Grada Pazina za 2018. godinu u tekstu kako ga je 

izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 2. 

travnja 2019. godine. 

2. Prihvaća se Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2018. godinu u tekstu kako ga je 

izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 1. 

travnja 2019. godine. 

- Prilog: 4. 

 

Ad- 5. 

Programsko izvješće o radu i Financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2018. 

godinu obrazlaže Iva Ciceran (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

 Navodi da Knjižnica kao i ostale javne ustanove u Gradu Pazinu djeluje u skladu sa 

zakonskim propisima, stručnim pravilnicima i svime što slijedi. Knjižnica je tijekom prošle godine 

svoju programsku djelatnost podijelila u dva osnovna dijela, na opće troškove poslovanja koji se 

odnose na djelatnike Knjižnice i na nabavu građe što se smatra redovnom djelatnošću.  

Kad se govori o nabavi građe, ona se nabavlja kupnjom i otkupom sa strane Županije, 

Ministarstva kulture, poklonom ili razmjenom. Cilj Knjižnice je godišnje  nabavljati do 1500 naslova. 

Prošle godine je nabavljeno sveukupno 2081 naslov, pri čemu se vodi računa da ona budu raznovrsna, 

tako da se radije nabavlja manji broj primjeraka naslova ali što šira ponuda. Onima kojima se ne može 

udovoljiti, tu je usluga međuknjižnišne posudbe koja je 2018 godine malo u padu u odnosu na 2017. 

ali se to tumači da se zapravo više zadovoljavaju potrebe korisnika.  

Što se tiče programske djelatnosti, postoje programi koje se provode konstantno, kao 

bajkomanija koja ide već 9. godinu za redom, zatim program knjiga u ruku put pod noge, projekt 

otkrivanje Pazina kroz knjige i književnosti koji ide već 4. godinu za redom i Ministarstvo kulture ga 

sufinancira i prepoznaje, zatim je tu izdavačka djelatnost koje prošle godine nije bilo. Četvrtu godinu 

za redom ide međunarodni festival slikovnice. Zatim su izdvojene programske aktivnosti kuće za pisce 

hiže od besid koje sufinanciraju županija i Grad Pazin i književni susreti, programi i tribine za koje se 

traže donacije, ali usprkos tome jesu li donacije ostvarene ili nisu, kroz godinu se ponudi dosta 

programa i nastoji se ugostiti autore i pratiti noviju produkciju.  

Zaključuje da je Knjižnica tijekom 2018 godine imala 143 programa, što radionica, posjeta ili 

gostovanja, sa 4539 posjetitelja. Uzme li se u obzir da je do sredine 9. mjeseca bila na porođajnom 

dopustu a da je kolegica drugu polovicu godine bila na čuvanju trudnoće, smatra da su brojke jako 

dobre.  

Što se Financijskog izvještaja tiče, Knjižnica je financijsku godinu završila sa pozitivnim 

financijskim rezultatom. Smatra da je protekla godina bila veoma uspješna, što stvara temelj i obavezu 

prema građanima da tako bude i u buduće. 

 

Odbor za kulturu na sjednici 11. travnja 2019. razmatrao je Programsko izvješće o radu i 

Financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da istog 

prihvati. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dean Velenderić postavlja pitanje veličine odnosno nedostatka prostora Knjižnice, pa pita gdje 

se stavlja sva ta građa, obzirom da se svake godine nabavlja 1500 novih naslova ? 

 

Suzana Jašić osvrće se na rad Muzeja iz prethodne točke, te konstatira kako se vidi veća 

aktivnost i promjene, što je pohvalno. 

Što se tiče Knjižnice, svake godine daje punu podršku njenom radu, zato što je osoblje 

Knjižnice iznimno ljubazno, organiziraju se brojni programi, tako da smatra da je Knjižnica 

najaktivniji centar trenutno u Pazinu, što znači kao nekakav kulturno-odgojno-obrazovni centar izvan 

odgojno-obrazovnih institucija. Stoga apsolutno podržava zapošljavanje još jedne osobe, jer zna što to 
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znači za programe i povećanje njihovih aktivnosti, a i za javljanje na još više potencijalnih natječaja. 

Ističe da se neke stvari ne mogu odmah izražavati kroz kune i dolare, ali mogu dugoročno. Svako 

investiranje u odgoj, obrazovanje i kulturu je dugoročno najisplativija investicija, tako da apsolutno 

podržava i apelira da se Knjižnici pomogne.  

Na kraju ponovno ponavlja da je potrebno pokrenuti raspravu o budućnosti Knjižnice i o 

novom većem prostoru za rad, koji ona i buduće generacije zaslužuju. Ono je već  žgabucin, znači to 

nije više prostor koji odgovara, na koji možemo biti ponosni i koji daje sliku o tome koliko Grad skrbi 

uopće o tome što ta Knjižnica znači i nudi. Misli da će se jednom uspjeti u tome. 

 

Iva Ciceran zahvaljuje na komentarima i konstruktivnim prijedlozima. Problem je veličina 

građe. Obaveza Knjižnice je da svake godine nabavlja novu građu. Voljela bi, radi demonstracije, 

pokazati jednu fotografiju kako je to izgledalo 2007. i kako to izgleda sada. „Pucamo lagano po 

šavovima“, ove godine je revizija, tako da će fond Knjižnice pasti za desetak, možda petnaestak tisuća 

naslova, ako sada po izvještajima ima nekih 56 000, spasti će se negdje na oko 40 000 naslova. 

Maknuti će se dio građe koja se nalazi zapakirana u spremištu i ne koristi se barem 5 godina, tako da 

to spremište ostane za skladištenje knjiga. U samoj Knjižnici, postoji još jedno spremište gdje se 

stavlja građa za koju se procjeni da nije nužno da je stalno na polici, ali ju je nužno imati u Knjižnici 

radi demonstracije. Bila je jedna situacija gdje je studentica ekonomskih studija u Zagrebu pitala da li 

Knjižnica ima ''Kapital'' od Marxa, gdje joj je rečeno  da i knjiga joj je posuđena na 30 dana, za razliku 

od Nacionalne sveučilišne knjižnice koja ima samo jedan primjerak koji se ne posuđuje (mi imamo 

dva). 

Navodi kako nije sva građa koja se ne koristi određeni broj godina za micanje iz Knjižnice, pa 

to malo opterećuje fond, tako da bi bilo dobro da se ista nalazi u nekom vanjskom spremištu, gdje bi 

se korisniku omogućila građa kroz par dana. Fond će pasti, ali još uvijek neće biti dovoljno, jer smo 

otprilike na 40% standarda (samo dvije knjižnice zadovoljavaju standarde i to su Pula i Šibenik, a i oni 

se žale na nedostatak prostora). 

Svaka promjena, investicija i ulaganje, o čemu je govorila i vijećnica Jašić, a tiče se 

budućnosti Knjižnice, zahtjeva značajne financijske izdatke. Želje su velike, apelira stoga na Gradsko 

vijeće da pomogne. Sa Gradom, Gradonačelnikom i Upravnim odjelom je u stalnoj komunikaciji, 

podržavaju Knjižnicu i radi se na pronalaženju rješenja, ali kao što je već rečeno, potrebna su velika 

financijska sredstva i ne može se to od danas do sutra. Nekih ideja već ima. Razmišlja se kako riješiti 

problem prekapacitiranosti Knjižnice i kako zaposliti barem još jednog djelatnika. Navodi da postoji 

djelatnik koji je bio na zamjeni, koji se pokazao kao stručna i gotova osoba sa završenim studijem i 

kojeg su korisnici prihvatili. Treba razmišljati u 2 smjera, ili riješiti problem Knjižnice sada i trenutno 

bez nekih velikih opterećenja za Grad kao osnivača i da se ostavi prostora za buduće promišljanje, ili 

pak naći rješenje koje zadovoljava dugoročne potrebe Knjižnice.  

 

Nevija Srdoč ističe da se u proteklih godinu dana intenzivno vrše pregovori oko načina i 

mogućnosti proširenja odnosno davanja prostora Knjižnici, kako bi realizirala još više aktivnosti s 

obzirom na kvalitetu koju sada ima. U tom smislu, promišljanja ravnateljice su da bi najbolje bilo da 

Knjižnica ostane u Spomen domu. Osobno misli da je to u skladu sa prvotnom namjenom Spomen 

doma, jer je Knjižnica sastavni dio njegovog identiteta još od izgradnje. Pitanje je samo u kojem 

smjeru, odnosno da li će to biti prostori Agencije za poljoprivredu ili će to biti nekakva mogućnost 

lijevo od ulaza. Kada bi se pojavili natječaji, onda bi se zasigurno mogli prilagoditi. Isto tako ne smije 

se zaboraviti ravnatelja Pučkog otvorenog Učilišta koji je također uključen u cijelu priču. Dakle, 

definitivno bi prelazak sa 200 m2 na 400m2 bio idealan. U smislu jačanja kadrovskih kapaciteta, prije 

desetak dana održan je jedan razgovor gdje se razgovaralo o svim mogućnostima i prijedlogu 

Proračuna za 2020. godinu, kada će se vjerojatno naći na Gradskom vijeću i zapošljavanje još jednog 

djelatnika za Knjižnicu. 

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje odvojeno na glasovanje Programsko izvješće o 

radu i Financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2018. godinu. 
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Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

Z A K L J U Č K E 

 

 1. Prihvaća se Programsko izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2018. godinu u tekstu 

kako ga je izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 

Zaključkom od 2. travnja 2019. godine.  

2. Prihvaća se Financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2018. godinu u tekstu 

kako ga je izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 

Zaključkom od 2. travnja 2019. godine. 

- Prilog:5. 

 

Ad – 6. 

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o mjerilima, uvjetima i 

načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin obrazlaže Nevija Srdoč. 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 11. travnja 2019. i Odbor za statut, poslovnik i 

upravu na sjednici 15. travnja 2019. razmatrali su prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti 

na Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, te 

predlažu Vijeću da istog prihvati s prijedlogom da se: 

- u nazivu Zaključka izmijeni naziv Pravilnika te da isti glasi „Pravilnik o mjerilima i 

postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin“, 

- u točki I., stavku 1. prijedloga Zaključka, umjesto riječi „Pravilnik o mjerilima, uvjetima i 

načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin“ upišu riječi „Pravilnik o mjerilima i 

postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, 

- u točki I., stavku 1., podtočki 3. prijedloga Zaključka, umjesto riječi „..osmoga..“ upiše riječ 

„.. prvog..“. 

 

Nevija Srdoč pojašnjava da se izradi novog Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u 

Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin“ pristupilo zbog: usklađivanja Pravilnika sa Zakonom o predškolskom 

odgoju i obrazovanju kojim je utvrđeno kada je Vrtić dužan postupati prema odredbama Zakona kojim 

se uređuje opći upravni postupak; reguliranja upisa djece roditelja koji nisu državljani Republike 

Hrvatske s privremenim ili stalnim  boravištem na području rada Vrtića; reguliranja upisa djece koja 

polaze Vrtić u mjestu izvan mjesta prebivališta; reguliranja upisa djece u Vrtić s teškoćama koja 

nemaju nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili Rješenja centra za socijalnu skrb; reguliranja upisa djece 

u Vrtić izvan upisnog roka; usklađivanja Pravilnika s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i 

usklađivanja Pravilnika s Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole  

 Prijedlog Pravilnika radio se u suradnji s djelatnicima Vrtića i Upravnog vijeća, a prije 

njegovog utvrđivanja bilo je puno rasprave i rada na njemu. 

 Prijedlog stavka 2. članka 3. Pravilnika da pravo  upisa i sufinanciranja boravka u Matični i 

Područni vrtić ostvaruje dijete odgojitelja Vrtića bez obzira na mjesto prebivališta djeteta i jednog od 

roditelja u ovom trenutku nije dobar. Ako se govori o potrebi da se podrže odgajatelji i da im se da na 

važnosti, slaže se, no onda to treba rješavati kroz druge instrumente, poput Kolektivnog ugovora, a 

ako se radi o organizacijskim problemima, onda se ti problemi moraju rješavati kroz organizaciju 

Vrtića. 

Što se tiče druge izmjene, puno se govorilo o tome da li će se na rang listama, nakon 

provedenog bodovanja, moći objaviti ime, prezime i datum rođenja djeteta. Svjesno se činjenice da je 

Zakon o zaštiti podataka i Europska direktiva u ovom trenutku možda čak i prestroga, ali upravo iz 

predostrožnosti i nekih loših iskustava, pa i vrtića od kojih su neki objavili imena te dobili kaznu zbog 

toga, smatra se da je svakako dobro napraviti dodatan napor, te napraviti pseudonimizaciju, odnosno  

šifrirati imena i prezimena djece.  

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Suzana Jašić navodi kako nije uvažen prvotni prijedlog Upravnog vijeća Vrtića vezan za 

usklađivanje Pravilnika sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno definiranje osobnih podataka 

koji se objavljuju. Radi se o tome da se pri upisu djece u Vrtić traži privola roditelja za objavu osobnih 
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podataka djece prilikom objave rezultata upisa, a da se onima koji tu privolu uskrate dodijeli šifra. 

Navodi kako su se kod tog prijedloga vodili načelom transparentnosti, koje je u situaciji kada nema 

dovoljno mjesta za upis u jaslice i vrtić jako važno. Pojašnjava da kada bi bio obuhvat upisa u jaslice i 

vrtić 100 %, onda apsolutno te šifre stoje. Međutim, ako dođe do situacije kao prošle godine i dio 

djece ostane neupisano, tada ti roditelji koji se bune neće imati dostupne podatke da mogu usporediti 

da li je proces upisa bio valjan ili ne. Imati će uvid, no uskrati li se ljudima informacije o procesu i 

rezultatima, imati će sumnje te će past povjerenje u instituciju.  

 Pojašnjava kako Upravno vijeće prijedlogom nije uskratilo pravo na zaštitu osobnih podataka, 

već je roditeljima dalo na izbor da pri donošenju dokumentacije za upis sami odluče koje im je načelo 

važnije; načelo transparentnosti ili načelo zaštite osobnih podataka svog djeteta. Navodi kako su prošle 

godine samo dva roditelja zatražila šifru, dok se sada predviđa kako će automatski Vrtić dodijeliti 

svakom roditelju šifru radi pseudonimizacije osobnih podataka. Pritom se navodi kako se Pravilnik 

usklađuje s Općom uredbom za zaštitu osobnih podataka. Čitajući Zakon nije jasno s čime se to točno 

usklađuje, te bi stoga bila zahvalna da joj se na to ukaže.  

S druge  strane, ukoliko se mislilo da se Pravilnik usklađuje s GDPR  - om, navodi kako sam 

GDPR kaže (citirano): „obrada osobnih podataka trebala bi biti osmišljena tako da bude u službi 

čovječanstva. Pravo na zaštitu osobnih podataka nije apsolutno pravo. Mora se razmatrati u svezi 

njegove funkcije u društvu te ga treba izjednačiti s drugim temeljnim pravima u skladu s načelom 

proporcionalnosti“.   

Navodi kako se načelo proporcionalnosti odnosi na to da se izvaže važnost tih dvaju načela 

(načelo transparentnosti i načelo zaštite osobnih podataka). U prijedlogu Upravnog vijeća načelo 

transparentnosti nije pobilo načelo zaštite osobnih podataka, već su oba uvažena na način da je 

predloženo da se pita roditelje za privolu.  

 Ističe da GDPR navodi kako djeca zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu svojih osobnih 

podataka, budući da mogu biti manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih 

prava u vezi obrade osobnih podataka. Takvo pravo na posebnu zaštitu trebalo bi se posebno odnositi 

na upotrebu osobnih podataka djece u svrhu marketinga ili stvaranja osobnih ili korisničkih profila te 

prikupljanja osobnih podataka o djeci prilikom usluga koje se izravno nude djetetu. Privola nositelja 

roditeljske odgovornosti ne bi trebala biti nužna u kontekstu preventivnih usluga ili usluga 

savjetovanja koja su ponuđena izravno djetetu. Prema tome, navodi kako se s jedne strane ima ono 

čemu se daje osobita pažnja (marketing i korisnički profil), a s druge usluge i savjetovanja. Sve 

između je privola roditelja u što spada i upis u vrtić te je apsolutno moguće riješiti na način da se traži 

privola roditelja.  

 Osvrće se na rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka iz 2016., koje bi po izrađivaču i 

predlagatelju Pravilnika trebalo biti relevantno jer su tada iz Agencije naložili jednom vrtiću da skinu 

popis djece o rezultatima upisa. Ističe kako je to rješenje donijeto prema zakonu koji više ne vrijedi te 

je u međuvremenu stupio na snagu i GDPR. Smatra da bi to trebala biti isključivo odluka/privola 

roditelja te da je šifriranje nepotrebno.     

Predlaže da se članak 14. prilagodi na način da glasi (citirano):  

„Privremena rang lista sadrži sljedeće osobne podatke iz zahtjeva za upis; ime i prezime 

djeteta ili šifru, datum rođenja i broj ostvarenih bodova. Roditeljima će se ponuditi da potpišu privolu 

za obradu i vremenski ograničenu obradu osobnih podataka djece prilikom objave rezultata upisa. U 

slučaju da roditelj odbije potpisati privolu, vrtić će provesti pseudonimanizaciju osobnih podataka.“ 

 

 Zoran Sloković odgovara kako stoji da se radi o primjeni Zakona o zaštiti osobnih podataka, 

kroz koji se direktno primjenjuje i GDPR. Osvrće se na primjer, odnosno odluku Agencije za zaštitu 

osobni podataka iz 2016., za koju navodi da nije dana jedina kao primjer. Ističe kako je ta odluka 

donijeta na osnovu starog zakona, koji je bio puno blaži od sadašnjeg. Sada su puno stroži kriteriji, i 

što je bitno, strože sankcije. Odluka koja se spominje bitna je u dijelu samog mišljenja Agencije u 

obrazloženju koje je izneseno, a gdje se kod predmetnog vrtića smatra tada neprimjerenim objavu 

podataka o djeci. Slaže se kako se tu ne radi o marketingu, no takva potencijalna lista je iskoristiva 

nekome tko radi u marketingu. Kao primjer navodi kako su osiguravajuće kuće odlazile u vrtiće i 

slikale liste upisa da  bi mogle nakon toga nuditi roditeljima osiguranje za djecu. Tu se onda radi o 

marketingu.  
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 Ističe kako smatra da transparentnost nije ni na koji način umanjena tako što se tiče prava u 

postupku upisa. Lanjske godine bilo je nezadovoljstva što je dio djece ostao neupisan. Međutim, 

mišljenja je kako u postupku nekakvih prigovora i proceduri nije bilo propusta. Isto tako, i ove godine 

bitno je prije svega da se upišu svi oni koji su prema pravilima trebali biti upisani, odnosno da se ne 

upiše netko tko nije trebao biti upisan, a da onaj s pravom upisa ostane vani. Tu objava rang liste neće 

pomoći, no pomoći će primjena odredaba upravnog postupka što svakom roditelju čije se dijete nađe 

ispod upisne liste daje mogućnost i pravo provjere spisa i cjelokupne dokumentacije i materijala o 

upisima. Isto tako u tom upravnom postupku roditelj ima pravo tada te podatke koristiti, ali se ti 

podaci ne objavljuju javno, već u samom postupku. Stoga je mišljenja kako je postupak upisa i dalje 

jednako transparentan uz primjenu šifriranja, samo što se time dodatno doprinosi zaštiti osobnih 

podataka djece.   

 

 Suzana Jašić navodi kako je povjerenje javnosti vrlo fluidna stvar te se vrlo brzo nešto što je 

godinama građeno u dobrom smjeru može biti narušeno. Dogoditi će se to da većina ljudi neće 

koristiti mogućnost uvida, već će pričati kako se skrivaju podaci.  Stoga nije dovoljno reći sve je u 

skladu sa zakonom. Navodi kako je dala prijedlog te da se vidi što i kako s tim prijedlogom. Ovo što 

se predlaže nije na tragu transparentnosti upisa te smatra kako se s time trebalo pričekati dok obuhvat 

upisa ne bude 100%.  

 

 Zoran Sloković skreće pozornost kako se isti sustav primjenjuje kod upisa u srednje škole i za 

druge sve upise gdje su uključena djeca. Osobno je mišljena da se potenciranjem teze kako će se 

šifriranjem stvoriti netransparentnost, upravo počinje stvarati osjećaj da netko nešto skriva.  U tom 

segmentu dužnost je svih da ukažu na spornu situaciju i eventualne propuste, čega godinama unazad 

kroz upise nije bilo, a i ako je bilo propusta oni su bili riješeni. Stoga, umjesto da se potencira teza 

kako se nešto skriva,  trebalo bi reći da su godinama unazad upisi u Vrtić odrađeni bez žalbi i 

utvrđenih propusta. Dužnost svih je da se potiče na nivou cijelog društva povjerenje u institucije, koje 

su prije svega dužne primjenjivati zakone i pravnu stečevinu EU.  Znači, ne mogu birati u kojem 

trenutku to žele ili ne žele.  

 Navodi kako će predlagač ostati pri ovakvom prijedlogu Zaključka te ukoliko se želi da se 

glasa za prijedlog, da će se glasati kao za amandman na Zaključak prije samog glasanja o istom.   

 

 Dean Velenderić navodi kako ga je kolegica Jašić u ranijem izlaganju po toj točki razuvjerila 

oko nekih stvari, ali da treba biti oprezan jer su tu u pitanju djeca. Ne slaže se sa Zoranom Slokovićem 

u vezi tumačenja odluke Agencije. Radi se zapravo o tome da Pravilnikom nije postojala mogućnost 

da se objavi popis s imenima pa je agencija predložila objavu na način da sve bude šifrirano. Smatra 

da prijedlog vijećnice Jašić nije loš jer se njime poštuje zaštita osobnih podataka, a dobro smatra i to 

što se Pravilnikom daje mogućnost uvida u upravnom postupku u cijeli postupak. Predlaže da se 

odluka prolongira za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća ako se smatra da je to potrebno.  

 

 Vesna Rusijan moli da se Pravilnik donese jer se planira u kratko vrijeme nakon ove sjednice 

održati sastanak Upravnog vijeća Vrtića. Moli i pomoć, podršku i suradnju oko toga kako će se taj 

Pravilnik plasirati u javnost. Navodi kako su se kod izrade nacrta Pravilnika i kada se surađivalo s 

gradskim odjelima oko tog pitanja, suočavali s vlastitim otporima oko primjene tog propisa. Prije 

svega jer se trude gajiti odnos povjerenja i davanja svih potrebnih podataka roditeljima kako bi bili 

sigurni u ono što se radi i imali povjerenja u instituciju. Ističe kako se ipak došlo do razmišljanja o 

tome ima li se uopće drugog izbora, od primjene takvog propisa zaštite podataka, kao i svih drugih 

koje propisuje država. Ističe kako je to tumačenje došlo iz Grada, a i na nedavnom sastanku ravnatelja 

koje je sazvala Agencija za odgoj i obrazovanje, gdje su bili predstavnici Agencije za zaštitu osobnih 

podataka, koji su rekli da se mora na taj način provesti uredba i urediti Pravilnik. U suprotnome, 

postoji opasnost od velikih kazni i sankcija prema osnivaču. Navodi da su se u tom smjeru i 

organizirali te će i svaki područni Vrtić imati potporu administrativnog osoblja kako odgajatelji ne bi 

morali sami prikupljati podatke, a ujedno će se roditeljima sve pojasniti, od same primjene propisa do 

mogućnosti primjene Zakonu o upravnom postupku i dobivanja informacija.    
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 Suzana Jašić mišljenja je kako je posao Agencije da taji podatke, no postoji i pravni put na 

koji se treba pozivati. Traženjem na mrežnim stranicama Agencije nije naišla pravni osnov na temelju 

kojeg je to zabranjeno. Ako roditelji daju pisanu privolu, ne postoji pravni temelj na osnovu kojeg 

mogu u Agenciji odrediti kaznu. Navodi kako je petu godinu predstavnica roditelja u Vijeću Vrtića. 

Svaku godinu sluša nečije tužne priče koje su ljudima egzistencijalne stvari. Osoba koja nije mogla 

upisati dijete u jaslice, morala je ili dati otkaz ili  tri puta više platiti čuvanje djeteta. U isto vrijeme 

koji se snađu i lažiraju prebivalište, bez problema dobivaju vrtić. Bio je takav slučaj i prije par godina, 

lažirano je prebivalište i dijete iz drugog mjesta dobilo je mjesto u jaslicama u Pazinu.  Stoga ne želi 

da se loptica prebacuje na one koji pričaju o tome i da se govori kako izazivaju netransparentnost.     

 Na kraju izlaganja, vijećnica Jašić predlaže amandman na prijedlog Zaključka na način da se 

članak 14. Pravilnika mijenja i glasi (citirano): 

„Članak 14.  

Privremena rang lista sadrži sljedeće osobne podatke iz zahtjeva za upis; ime i prezime djeteta 

za upis ili šifru, datum rođenja i broj ostvarenih bodova. Roditeljima će se ponuditi da potpišu privolu 

za obradu i vremenski ograničenu obradu i objavu osobnih podataka djece prilikom objave rezultata 

upisa. U slučaju da roditelj odbije potpisati privolu, vrtić će provesti pseudonimizaciju osobnih 

podataka“  

Pojašnjava kako se spominje vremenski ograničena objava, jer kada prođu upisi podaci se 

skidaju s weba. 
  

Hani Glavinić u ime Kluba vijećnika IDS-HSU-HNS-a moli predsjednika Vijeća da odredi 

pauzu. 

 Predsjednik Vijeća u 20:25 sati određuje pauzu od 10 minuta. 

 U 20:45 sati Vijeće nastavlja s radom, predsjednik Vijeća navodi da je sjednicu iz opravdanih 

razloga napustio vijećnik Valter Milohanić, pa konstatira da istoj prisustvuje 13 vijećnika. 

 

 Daniel Lušić u ime Kluba vijećnika IDS-HSU-HNS vezano za raspravu u vezi zaštite osobnih 

podataka, navodi kako smatra da je Pravilnik napravljen prema zakonu i da se transparentnost neće 

narušiti time što će se imena djece šifrirati, posebno iz razloga što sve strane u postupku, odnosno 

roditelji upisane i neupisane djece, imaju pravo na uvid kompletnog natječaja. Stoga predlaže 

usvajanje Pravilnika.  

 

 Predsjednik Vijeća pita vijećnicu Jašić da li ostaje pri predloženom Amandmanu na prijedlog 

Zaključka, odnosno Pravilnika. 
  

Suzana Jašić odgovara da ostaje pri predloženom Amandmanu. 
  

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Amandman vijećnice Suzane Jašić. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 3 glasa „ZA“ ne prihvaća Amandman vijećnice Suzane 

Jašić. 

 Zatim predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Zaključka o davanju prethodne 

suglasnosti na Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 

Pazin zajedno sa prijedlozima Odbora za društvene djelatnosti  i Odbora za statut, poslovnik i upravu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glasom 

„SUZDRŽANIM“ donosi  

Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece  

u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin s time da se: 

- u nazivu Zaključka izmijeni naziv Pravilnika te da isti glasi „Pravilnik o mjerilima i 

postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin“, 

- u točki I., stavku 1. prijedloga Zaključka, umjesto riječi „Pravilnik o mjerilima, 

uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin“ upišu riječi „Pravilnik 

o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, 

- u točki I., stavku 1., podtočki 3. prijedloga Zaključka, umjesto riječi „..osmoga..“ upiše 

riječ „.. prvog..“. 

- Prilog: 6. 
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Ad – 7. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin 

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

Navodi da je Vrtić u postupku pripreme dokumentacije za javnu nabavu za izvođenje radova 

za realizaciju projekta proširenja i rekonstrukcije zgrade gornjeg Vrtića na adresi Prolaz Otokara 

Keršovanija 1.  

Ukupna vrijednost projekta iznosi  7.231.156,44 kuna, od čega će iznos od 5.269.729,15 kuna 

biti financiran bespovratnim EU sredstvima putem Fonda za ruralni razvoj. Sredstva kredita koristit će 

se za financiranje vlastitog udjela u projektu i predfinanciranje troškova, 

Upravno vijeće Vrtića je nakon razmatranja ponuda banaka, donijelo Zaključak kojim se traži 

suglasnost Gradskog vijeća za zaduživanje kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 4.600.000 kn, na 

rok otplate od 10 godina, s rokom korištenja od 18 mjeseci, s počekom otplate prema dogovoru, 

mjesečnom dinamikom otplate uz fiksnu kamatnu stopu od 1,60%. uz osiguranje kredita zadužnicom i 

mjenicom. 

Slijedom navedenog, moli se Gradsko vijeće da prihvati prijedlog Zaključka. 

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj su na 

sjednicama 15. travnja 2019. razmatrali prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje 

Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin, te predlažu Vijeću da istog prihvate u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

davanju suglasnosti za zaduživanje Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin 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 za zaduživanje 

Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin. 

- Prilog: 7. 

 

Ad – 8. 

Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se 

nalazi u prilogu zapisnika). 

Ističe da se radi o investiciji izgradnje prometnice u poslovnoj zoni Ciburi i pripadajuće 

komunalne infrastrukture. Navedena prometnica je predviđena u Proračunu Grada Pazina.  

Prethodno se tu prometnicu prijavilo na natječaj Ministrarstva gospodarstva. Najprije je 

dobivena odluka da je administrativna promjena prošla i da će se dobiti konačnu odluku, no u 

međuvremenu, s obzirom da su propozicije natječaja bile da se u trenutku prijave na natječaj mora 

imati čiste čestice, a u momentu prijave su na tim česticama bile određene hipoteke i stečajni postupci 

u tijeku,  dobivena je odluka da administrativna provjera nije zadovoljena te da se ta prometnica neće 

financirati iz EU sredstava.  

Prvim izmjenama Proračuna za 2019. godinu izmijenilo se način financiranja prometnice iz 

tekućih i kapitalnih pomoći u dugoročno zaduživanje.  

Iz tog razloga, predlaže se donošenje Odluke o dugoročnom zaduživanju u iznosu od 

3,500,000,00.00 kuna. Za navedeni kredit dobivena je ponuda Privredne banke Zagreb na rok otplate 

od 120 mjeseci (10 godina), bez počeka, sa otplatom u 120 mjesečnih rata, uz fiksnu kamatnu stopu od 

1,79% godišnje, sa naknadom za obradu kredita od 0.35% jednokratno i osiguranje kredita mjenicom i 

zadužnicom. 

Zakon o proračunu nalaže proceduru zaduživanja na način da se Odluka Gradskog vijeća uz 

određene financijske i ostale dokumente, šalje na suglasnost Ministarstvu financija, koje to prosljeđuje 

Vladi Republike Hrvatske. Nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, može se pristupiti 

zaduživanju. 
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Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj su na 

sjednicama 15. travnja 2019. razmatrali prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina, te predlažu 

Vijeću da istu prihvate u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

zaduživanju Grada Pazina u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U  

o zaduživanju Grada Pazina 
- Prilog: 8. 

 

Ad- 9. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu 

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

Ističe da je ova Odluka sastavni dio suglasnosti koja se šalje prema Ministarstvu Financija a 

Ministarstvo šalje prema Vladi RH. Definirano je da se u Odluci mora navesti iznos novog zaduženja 

u 2019. godini i stanje ukupnih dugoročnih obaveza glavnice na 31.12.2019. godine. Sukladno tome, 

mijenja se članak 19. u Odluci, na način da se u 2019. godini planira primitak od zaduživanja u iznosu 

od 3.500.000,00 kuna za financiranje izgradnje prometnice, a da će dugoročne obaveze na dan 

31.12.2019. godine, po osnovi glavnice kreditnih zaduženja iznositi 18.008.935,44 kuna.  

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj su na 

sjednicama 15. travnja 2019. razmatrali prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Pazina za 2019. godinu, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Pazina za 2019. godinu 
- Prilog: 9. 

 

Ad- 10. 

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

jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Dogradnja mjesnog groblja u Lindaru“ 

obrazlaže Zoran Sloković (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako se radi o suglasnosti na projekt kakve su se davale kada se govorilo o Fondu za 

ruralni razvoj i kada su se sredstva dodjeljivala sa Državne razine. Sada je dio tih sredstava spušten na 

lokalne LAG-ove, tako da je u tom smislu LAG središnje Istre raspisao natječaj na kojem je 

prihvatljiva prijava projekta dogradnje mjesnog groblja u Lindaru, koji se može sufinancirati do 

maksimalnog iznosa u protuvrijednosti od 20 000 €.  

Preostali dio sredstava osigurati će se iz Proračuna Grada Pazina, odnosno iz naknade za 

grobna mjesta za financiranje dogradnje groblja u Lindaru. Groblje na Lindaru ima najmanji broj 

slobodnih mjesta, te je najhitnije za realizaciju.  

Navedeni projekt već je bio predviđen u Proračunu, ali je realizacija prebačena za ovu godinu 

zbog najave natječaja i mogućnosti dobivanja dijela sredstava iz ovog fonda.  

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj su na 

sjednicama 15. travnja 2019. razmatrali prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za 

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

mjesnog groblja u Lindaru“, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 
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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 „Dogradnja mjesnog groblja u Lindaru“. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 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 „Dogradnja mjesnog groblja u Lindaru“ 

- Prilog: 10. 

 

Ad - 11 (a i b). 

Prijedlog Odluke o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina” broj 20/18.) i 

prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

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

Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijelo Program raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina, za koji je 

zbog kratkog roka izrade bilo realno za očekivati da se može dogoditi greška. Program je upućen na 

prethodno mišljenje Istarskoj županiji i suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. Istarska županija se na 

dostavljeni Program u zakonom predviđenom roku nije očitovala, te se smatra da na isti nema 

primjedbi.  

 Ministarstvo poljoprivrede je Gradu Pazinu dostavilo uputu o postupanju kojom upućuje Grad 

da predmetni Program ispravi na način da objedini u Programu iskazan način korištenja za povrat i 

zamjenu u povrat, te u isti doda zemljište za povrat na način da njegova ukupna površina odgovara 

ukupnoj površini zemljišta koja je kao takva evidentirana u očitovanju Ureda državne uprave u 

Istarskoj županiji.  

 Za ispravljeni Program bilo je potrebno provesti javni uvid u trajanju od  15 dana i u njemu 

navesti da je Program ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede. Nakon proteka roka 

za prigovor, Program je zajedno sa eventualnim primjedbama bilo potrebno uputit u ponovni postupak 

donošenja na Gradsko vijeće, koje će u cijelosti poništiti ranije doneseni akt i donijeti novi.  

Nakon donošenja,  novi Program je potrebno uputiti na prethodno mišljenje Istarskoj županiji i 

suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, a dosadašnji Program je sukladno uputi Ministarstva 

poljoprivrede potrebno poništiti.  

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj su na 

sjednicama 15. travnja 2019. razmatrali prijedlog Odluke o poništenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina („Službene 

novine Grada Pazina” broj 20/18.) i prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina, te predlažu Vijeću da iste prihvate s 

prijedlogom da se  u točki 4., Tablici 1. Prijedloga Programa, u zadnjem redu kolone Ukupna površina 

po ugovorima, umjesto brojke „888.353“ upiše brojka „88.8353“. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Željka Legovića zanima poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske pa pita tko 

može kupiti ili dobiti u najam to zemljište i da li postoji kakav natječaj? 

 

Dean Velenderić pita da li može on uzeti u zakup ili kupiti Beramsku valu? 

 

Suzana Jašić navodi da je gledala popis čestica, gdje pišu informacije vezane za vlasništvo. 

Popis je lijep i bila bi sretna kada bi i Grad imao takav popis vezano za svoje vlasništvo. U tom popisu 

piše koja su zemljišta za prodaju a koja za zakup. Zanima ju tko je i kada odlučivao koja su zemljišta 

za prodaju a koja za zakup? 
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Zoran Sloković pojašnjava da je nadležni Upravni odjel izradio prijedlog Programa koji je bio 

javno izložen i na koji se moglo dati primjedbe. Raspolaganje, odnosno uvjeti raspolaganja pojedinim 

kategorijama zemljišta propisani su Zakonom. Sukladno tome, pripisano je da osobito vrijedno 

zemljište, označeno sa P1 i P2,  ne može ići u prodaju. Nadalje, zemljište koje neposredno graniči sa 

građevinskom zonom isto ne može ići na prodaju. Postoji niz faktora na temelju kojih se razvrstavaju 

parcele a pritom postoji određena maksimalna količina zemljišta koja se može namijeniti za prodaju, 

odnosno dati u zakup.  

Što se tiče komentara o lijepoj sređenosti popisa, nada se da će ovaj Program biti usvojen i 

naknadno potvrđen od strane Ministarstva. Kada ga Ministarstvo potvrdi, obavljene su sve potrebne 

pripreme da se takav popis objavi na GIS-u, portalu Grada. Na pregledu mapa Geoportala, moći će se 

zumirati svaku pojedinu česticu i vidjeti da li je ona namijenjena povratu, zakupu ili prodaji, kao i 

status da li je čestica slobodna ili ne, te da li se može podnijeti zahtjev za njezinu kupnju ili uzimanje u 

zakup. Znači postoji mogućnost uvida u broj parcela ali i u količinu posla. Sve to rade isti Odjeli. 

Agencija za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem  radila je na tom popisu godinama ali ga nije 

izradila. Sada je to napravio Odjel koji je imao određene rokove, te se nada da je to odrađeno 

uspješno. To znači da određeni drugi poslovi su nekada stavljeni na čekanje. Isto tako, što se tiče 

imovine Grada Pazina, vjeruje da će se vrlo skoro, barem za onaj dio koji nije pod dvostrukom 

izmjerom a koji će biti u svakom slučaju problematičan, imati  evidenciju na GIS-u, web stranici 

Grada Pazina, te da će se to pitanje dovesti do kvalitetnije razine uređenosti.  

Na pitanje vijećnika Legovića, odgovara da kada osoba vidi zemljište koje ga interesira, 

podnijet će zahtjev za pokretanje natječajnog postupka nadležnom Upravnom odjelu. Zbog procedure 

predviđene zakonom, Vijeće će morati još dva puta razmatrati istu stvar, jer zakon predviđa donošenje 

odluke o davanju u zakup na temelju odluke Vijeća. U trenutku kada plan, odnosno Program, bude 

potvrđen, moći će se podnositi zahtjevi za zakup i provoditi će se javni natječaj. Vijeće će o svemu biti 

upoznato kroz donošenje odluka i kroz izvještaj koji se mora podnositi krajem godine.  

Što se tiče pitanja vijećnika Velenderića i Beramske vale, navodi da su postojali određeni 

problemi prilikom izrade toga Programa. Kako su dolazila očitovanja pojedinih državnih tijela za 

pojedine nekretnine, tako su se one uvrštavale ili odstranjivale iz Programa raspolaganja. Nažalost, 

veliki dio zemljišta, u biti najkvalitetnije zemljište i najveći komad državnog zemljišta na području 

Grada Pazina koji se nalazi u Beramskoj vali, prema podacima Hrvatskih voda, nalazi se pod 

akumulacijskim jezerom i kao takav predstavlja vodno dobro, i nije ga moguće uvrstiti u Program 

raspolaganja. S druge strane, kada se provjeravalo parcele koje se nalaze ispod jezera Butonige, one se 

ne vode kao vodno dobro i moglo ih se dati u zakup, što predstavlja apsurdnu situaciju. Dio zemljišta 

koje u ovom trenutku nije jezero, a mala je vjerojatnost da će to postati u skoroj budućnosti, kroz ovaj 

Program u ovom trenutku, dok se ne promjeni njegov status kod nadležnih tijela, nije moguće dati u 

zakup. U tom smislu je količina zemljišta koja se može dati u zakup smanjena u odnosu na onaj prvi 

Program predstavljen Vijeću. 

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

poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina” broj 20/18.) i prijedlog Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina 

zajedno sa prijedlogom Odbora za statut, poslovnik i upravu i Odbora za gospodarstvo, financije i 

razvoj. 

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

 

O D L U K U  

o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina  

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 20/18.) 

i 

P R O G R A M  

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Grada Pazina s time da se u točki 4., Tablici 1., u zadnjem redu kolone 

Ukupna površina po ugovorima, umjesto brojke „888.353“ upiše brojka „88.8353“ 

- Prilog: 11. 
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Ad – 12. 

Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj – prosinac 2018. godine obrazlaže 

Renato Krulčić. 

Navodi kako će se osvrnuti na najznačajnije aktivnosti, koje će nastojati povezati sa trenutnim 

aktivnostima.  

Osvrće se na koordinacije sa načelnicima općina Pazinštine, kojih  je bilo šest u izvještajnom 

razdoblju, a kroz koje su ključne teme bile održivo gospodarenje otpadom. Bila je također vrlo 

aktualna tema Dječji vrtić i upisi u Vrtić, odnosno način na koji postići što veći broj upisane djece. Na 

koordinacijama se započelo razgovarati i o temi koja će tek doći pred Vijeće, a radi se o aglomeraciji 

odvodnje za područje Pazinštine, uključujući i Općinu Žminj, gdje bi za nekoliko dana trebao biti 

raspisan javni natječaj za izradu studije koja bi obuhvatila navedeno područje i dala odgovor što je 

najkvalitetnije i najbolje napraviti po pitanju odvodnje, pročišćavanja, ali i vodoopskrbe kako bi bila 

zaokružena slika cijele središnje Istre.  

Navodi kako treba istaknuti rujan i 75. obljetnicu Pazinskih odluka kada je u Gradu Pazinu, uz 

Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade RH, bilo više ministara gdje se razgovaralo o potencijalnim 

projektima koji su od interesa za Grad Pazin, ali i za Vladu RH te se nastojalo to ugraditi i u Proračun 

za 2019., a nada se i za 2020.  

Za gospodarske potpore i gospodarstvo u promatranom izvještajnom razdoblju ističe kako se 

koncem godine po prvi puta uspjelo iz gradskog proračuna dodijeliti potpore u maksimalnom iznosu 

od gotovo 200 tisuća kuna za poduzetnike na području Grada Pazina. Započeti su i radovi na 

poduzetničkom inkubatoru te se je trenutno u samoj fazi gotovosti projekta. Završetak se očekuje 

krajem lipnja, kada će se i raspisati natječaj za poduzetnike koji mogu nakon završetka koristiti sam 

poduzetnički inkubator. Također, zajedno sa Udruženjem obrtnika i gospodarstvenicima putem 

projekta Poduzetnici u školi  ranije se krenulo s animiranjem srednjoškolaca s odabirom fakulteta i 

kasnijem eventualnom otvaranju vlastitih poslova i stvaranju novih radnih mjesta.  

Po pitanju komunalne infrastrukture ističe kako se tu konstantno ulaže, pa tako i u ovom 

proteklom razdoblju, i to ne samo sredstva Grada Pazina, već i sredstva drugih institucija (Hrvatskih 

voda, IVS-a, Hrvatskih cesta). Tako se u sklopu javnih radova na izgradnji komunalne infrastrukture u 

Trvižu, Brajkovićima i Lindaru, radilo na proširenju cesta, izgradnji sustava odvodnje oborinskih 

voda, te na izgradnji i uređenju nogostupa. Rađena je paralelno u tim naseljima i priprema za 

proširenje javne rasvjete i priprema za novi korak koji će obilježiti drugi dio 2019. i cijelu 2020., 

odnosno za proširenje širokopojasne mreže u Gradu Pazinu i Pazinštini.    

Vezano za samu komunalnu infrastrukturu, u prethodnom izvještajnom razdoblju završeno je  

prometno rješenje za skretanje u ulicu Štefanije Ravnić.  

Govoreći o sustavu gospodarenja otpadom, navodi kako je tu započela edukacija u sklopu 

projekta ProEduEko, započeta je izgradnja i uređenje reciklažnog dvorišta, koje će biti u svibnju 

dovršeno i pušteno u rad. Također, prijavljeno je prema Fondu za zaštitu okoliša sanacija odlagališta 

Jelenčići V, koje je u fazi zatvaranja jer se prešlo na novi sustav gospodarenja otpadom i odvoz otpada 

na Kaštijun. Projekti sanacije su prihvaćeni, te će biti odobrena sredstva u iznosu nešto manjim od 15 

milijuna kuna za sanaciju oba odlagališta na Jelenčićima.  

Ističe i kako se kroz rebalans Proračuna za ovu godinu uvrstila stavka za izradu Plana 

upravljanja Pazinčicom od strane Natura Histrice, o čemu je jučer bila jedna rasprava po tom pitanju. 

Za društvene djelatnosti u izvještajnom razdoblju navodi kako je trenutno upisano oko 520 

djece u Vrtić, a ono što će obilježiti godinu, vezano za aktivnosti iz prošle godine, je adaptacija 

gornjeg Vrtića u vrijednosti od nešto više od 6 milijuna kuna, od čega je 80% osigurano iz EU 

fondova kroz program Ruralnog razvoja. Kroz Ministarstvo demografije osigurana su, pak, osnovna 

sredstva od 70.000,00  kuna za projekt dogradnje i adaptacije donjeg Vrtića. Aktivno se je bilo i po 

iznalaženju rješenja i pružanju pomoći i podrške roditeljima te je poslan javni poziv za zainteresirane 

za čuvanje djece, odnosno predškolskog odgoja. Došlo je tako do mjera potpore poduzetništvu koje 

imaju ove godine i tu podkategoriju obrta za dadilje. Slijedi uskoro i raspisivanje javnog natječaja za 

dodjelu prostora u vlasništvu Grada Pazina u tu svrhu.  
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Za Osnovu školu ističe kako su se tu kao osnivači uključivali u cijeli niz projekata (Medni 

dani, voće u školi, dodatno mlijeko i mliječni proizvodi) čime se osigurao određeni nadstandard. 

Također, 136 djece uspjelo je dobiti subvencije za marendu, a kroz projekt INkluzivne škole 5+, već 

treću godinu za redom ima se nekih 50 asistenata u nastavi, i to ne samo za područje Grada Pazina. 

Ističe i redovitost, što nekada nije bio slučaj, u isplati stipendija i svih obveza prema Školi.  

Po pitanju kulturne baštine navodi kako se nastavilo s radom  na zaštiti Kaštela, Palače 

Rapicio te se radilo na arheološkim istraživanjima u Bermu, a završena je i treća faza obnove 

pazinskog zvonika. Obilježena je i predstavljena koncem prošle godine restauracija fresaka u crkvi Sv. 

Nikole u Pazinu, dok je ove godine nekoliko novina u planu zaštite kulturne baštine,  gdje je u 

Program zaštite ušla i pazinska Citadela te se po prvi puta tu kreće sa jednim smislenim načinom 

očuvanja tog dijela grada. U Program zaštite uvršten je i bastion Turnić na Lindaru, a zaštititi će se i 

arheološka nalazišta koja su pronađena kada se u Lindaru kod crkve radio kanalizacijski sustav.  

Na području socijale i zdravstvene skrbi ističe kako je  najznačajniji projekt koji bi trebao 

obilježiti četiri godine mandata početak izgradnje Doma za starije osobe u Pazinu. Sve aktivnosti po 

tom pitanju rezultirale su da se došlo do lokacijske dozvole i geomehaničkih istraživanja. Dalje se ide 

sa prijavom, gdje se čeka Ministarstvo demografije da raspiše natječaj, za koji je najava da će biti do 

kraja travnja. Na taj će se natječaj u sklopu projekta prijaviti u budućem objektu Dnevni boravak i 

njegu u kući za starije osobe koji bi se nadopunilo i s prijevozom hrane za potrebite na području 

središnje Istre.  

U segmentu sporta za prethodno razdoblje ističe četveroboj nacija u boćanju, kojeg je Pazin 

bio domaćin u rujnu, a prilikom čega se uredilo nešto sportske infrastrukture. Nažalost, projekt 

proširenja nogometnog igrališta nije prošao uspješno na natječaju Regionalnog razvoja, na kojem 

prednjače vatrogasni domovi i javna rasvjeta.    

Za kraj se osvrće na dobru suradnju s civilni društvom s kojim se zajedno kreira javna politika 

u Gradu Pazinu. Navodi kako Grad pokušava tu biti dobar partner jer se zna da je civilno društvo 

produžena ruka gradske uprave koje može mnogo puta brže reagirati. Završen je uspješno i natječaj za 

dodjelu sredstava kroz javni poziv te je u civilnom sektoru, bez sporta, podijeljeno preko 600 tisuća 

kuna.  

Rješavani su i zahtjevi građana, pa tako i po pitanju izdavanja građevinskih dozvola gdje se je 

u top deset gradova u RH što se tiče roka.  

 Zaključuje kako se nada da će u sljedećem razdoblju, siječanj – lipanj 2019. imati još više za 

istaknuti u izvještaju.   

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Hani Glavinić navodi kako je vidljivo iz samog Izvještaja da je puno toga napravljeno te kako 

puno toga slijedi. Vide to i građani, mada su neke stvari nevidljive, kao što je to odvodnja, te čestita 

gradonačelniku, pročelnicima i svim djelatnicima u gradskoj upravi. Stoga, iako se ne glasa, u ime 

Kluba vijećnika IDS-HSU-HNS u potpunosti podržava Izvještaj.    

 

Željko Legović pohvaljuje rad gradonačelnika i gradske uprave, te navodi kako ima par 

pitanja. Pazin ima 1036 godina te pita zašto već godinama ne zvoni zvono u 6 sati u jutro, a bilo je 

tako oduvijek. Moli gradonačelnika i odgovor što je s hospicijem koje je nekada koristio pokojni 

kamenoklesar Jurić te što je s ruglom bivše radione Autotransa. Za zgradu između zadnjeg ulaza u 

ljekarnu i optiku, navodi da bi ju bilo najbolje skrušiti te kako je ista u vlasništvu Vladimira Gortana, 

kao i zgrada i derutno skladište u ulici Dinka Trinajstića oko koje je sve neuredno. Zanima ga i što se 

može napraviti po pitanju derutnog zida oko franjevačkog samostana. Upućuje i opasku na račun 

dodjele priznanja Grada Pazina gdje predlaže da se makar sa zakašnjenjem dodijeli nagrada NK 

Pazinki za 70. obljetnicu kluba.  

 

Renato Krulčić odgovara kako je zvonjava u 6 sati u jutro samo pitanje programiranja te 

smatra da bi to bilo u redu da se podesi. Po pitanju hospicija, navodi kako se nije o tome još vodilo 

računa te kako misli da je ta vrijedna građevina u privatnom vlasništvu.  Za Autotrans navodi kako on 

ne postoji te kako je zemljište i zgrada u privatnom vlasništvu. Grad Pazin je na toj lokaciji srušio 

derutnu radionu a za uzvrat se taj prostor može koristiti od strane Grada kao javno parkiralište bez 

naplate. Navodi kako se na tom području po DPU može graditi poslovni prostor trgovačke namjene i 
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pristupne prometnice. Za sada se vlasnici nisu javili da bi na tom području gradili i uredili prostor, pa 

Grad održava taj prostor za parkiranje. Što se tiče prostora iza apoteke u Prolazu Ernesta Jelušića 

navodi da je u toj zgradi Crveni križ, a da li zgrada zahtijeva određene intervencije,  vidjetiće se kroz 

komunalni odjel što se može napraviti. Po pitanju nagrade NK Pazinka, navodi kako još nije vidio 

prijedloge i da li su zakašnjeli ili ne, ali da će se na sjedećoj sjednici Vijeća o tome odlučivati, a 

prijedloge će dati Komisija.  

   

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu, te navodi kako Vijeće ne glasuje po Izvještaju 

Gradonačelnika, već isto prima na znanje. 

 Slijedom iznijetog, Vijeće donosi 

 

Z A K L J U Č A K 
 

 Gradsko vijeće Grada Pazina primilo je na znanje Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada 

Pazina za srpanj - prosinac 2018. godine KLASA: 023-01/19-01/14, URBROJ: 2163/01-01-01-19-2 

od 28. ožujka 2019. godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio Gradonačelnik Grada Pazina 

Renato Krulčić. 

- Prilog: 12 

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 21:35 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/32    

URBROJ: 2163/01-03-01-19-3        

Pazin, 17. travnja 2019.  

 

                                       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. 


