


Prijedlog 17. rujna 2019. 

 Na temelju natječaja za provedbu Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u 

odgojno obrazovnim ustanovama kojeg je 16. kolovoza 2019. godine objavila Lokalna 

akcijska grupa u ribarstvu „Istarski švoj” te na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina na sjednici održanoj dana _____________ 2019. godine donosi 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt  

„Opremanje kuhinja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin -  Matične škole Pazin, 

Područne škole Trviž i Područne škole Tinjan s ciljem povećanja potrošnje ribe“ 

 

 

Članak 1. 

U svrhu prijave na Natječaj Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ za 

provedbu Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama, iz 

Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020., od 16. kolovoza 2019. te u 

svrhu ostvarivanja javne potpore, Gradsko vijeće Grada Pazina ovom Odlukom daje 

Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin suglasnost na prijavu i provedbu projekta 

„Opremanje kuhinja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin -  Matične škole Pazin, 

Područne škole Trviž i Područne škole Tinjan s ciljem povećanja potrošnje ribe“. 

 

Članak 2. 

U skladu s Natječajnom dokumentacijom, Prilogom II - popis dokumentacije uz 

zahtjev za potporu, kao sastavni dio ove Odluke donosi se prilog „Opis projekta“. 

 

Članak 3. 

Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Osnovna škola 
Vladimira Nazora Pazin, OIB: 39968504705. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama 

Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin, 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

                                                                                                             Predsjednik  

                                                                                                              Gradskog vijeća 

                                                             Davor Sloković 
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OPIS PROJEKTA 
Mjera 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama 

1. Osnovni podaci o nositelju projekta: 
 
Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, OIB: 39968504705, Javna ustanova,  
 
Ravnateljica škole: Zdenka Turkalj-Čohilj, zdenka.turkalj-cohilj@skole.hr, 052/624 121   
 
Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja 
 

2. Naziv projekta 
 
 „Opremanje kuhinja Osnovne škole Vladimir Nazor Pazin – Matične škole Pazin, Područne 
škole Trviž i Područne škole Tinjan“ 

 

3. Opis projekta 
 
Projekt „Opremanje kuhinja Osnovne škole Vladimir Nazor Pazin – Matične škole Pazin, 
Područne škole Trviž i Područne škole Tinjan“ provoditi će se na lokaciji Grada Pazina gdje 
se nalazi matična škola, adresa Šetalište Pazinske gimnazije 9, katastarska općina Pazin 
322440, katastarska čestica 1834, Područna škola Trviž nalazi se na području Grada Pazina, 
adresa Trviž 5, katastarska općina Trviž 322547, katastarska čestica 278  i na lokaciji Općine 
Tinjan, adresa Tinjan 2a, katastarska općina Tinjan 322539, katastarska čestica 162/1. 
 
Projektom će se opremiti kuhinje Matične škole Pazin, Područne škole Trviž i Područne 
škole Tinjan sa opremom za pripremu i posluživanje proizvoda ribarstva i akvakulture s 
ciljem povećanja potrošnje konzumacije ribe u školama.  
 
U Matičnoj školi Pazin planira se nabaviti oprema zamrzavajući ormar za pohranu 
namirnica, viseći ormarić sa zatvorenim kliznim vratima, puna konzolna polica, pultna 
električna vaga, ormar za suđe, gnječilica, mobilni element sa ugrađenim koritom 
toplovodne kupke. UZ to, nabavit će se volumetrijski uređaj za omekšivanje vode, izlazni 
stol sa vodenom rubom za vođenje korašara te će se kuhinja opremiti konvektomatom.  
 
U Područnoj školi Trviž kuhinja će se opremiti konvektomatom, set za spajanje električnih 
peći, nisko otvoren postolje te vremenski uređaj za omekšavanje vode. 
 
U Područnoj školi Tinjan nabavit će se rashladni ormar sa ventiliranim hlađenjem, 
zamrzavajući ormar sa ventiliranim hlađenjem, stroj za ljuštenje, pranje i sušenje sa 
odgovarajućom opremom, univerzalni kuhinjski stroj za rezanje, sjeckanje, pasiranje, 
ribanje s cutter mixerom i gnječenje te sa odgovarajućim dodacima. Osim toga nabavit će 
se električna nagibna pečenjara i automatski podizač posude, plinski štednjak sa 6 
plamenika, parnokonvekcijska peć sa setom za instalaciju i postoljem. Kuhinja će se 
opremiti i sa setom noževa, tava, daskama za rezanje i hvataljkom, grabilicom i lopaticama 
te inox posudama.  
 
Oprema će se koristiti u školama za spremište namirnica, termičku obradu i posluživanje 
hrane te za pranje bijelog i crnog suđa. Na lokacijama ulaganja će se provedbom projekta 
napraviti edukativne prezentacije roditeljima o dobrobiti konzumacije ribe za razvoj i 

mailto:zdenka.turkalj-cohilj@skole.hr


Obrazac 2. Opis projekta 

 

Verzija: 2.0 

zdravlje djece. Također će se u provedbi projekta kreirati edukativni materijal za djecu i 
roditelje kao podsjetnik o važnosti raznovrsne prehrane i dobrobiti konzumiranja ribe i 
morskim namirnica u svakodnevnoj ishrani. U sklopu projekta djeci će se u školama na 
navedenim  lokacijama održati radionica o ribarstvu, ribarskim proizvodima i akvakulturi 
kako bi ih se potaknulo na razmišljanje i razumijevanje važnost konzumacije ribe u 
prehrani.  
 
Projekt će provoditi u razdoblju od godinu dana od lipnja 2020. godine do lipnja 2021. 
godine na lokacijama prijavitelja. Ciljanje skupine su djelatnici škole koji će koristiti novu 
opremu, roditelji djece koji će biti informirani o svim dobrobitima konzumacije ribe za 
njihovu djecu. Krajnji korisnici biti će djeca/učenici kojima će se poticanjem povećanja 
potrošnje ribe u školi omogućiti zdravija i raznovrsnija ishrana. 
 
Planirani vremenski raspored aktivnosti je slijedeći: 
 

 Od lipnja do rujna 2020. godine – nabava i stavljanje u funkciju nove opreme za 
pripremu za poboljšanje uvjeta pripreme proizvoda ribarstva i akvakulture u 
školama  

 Od rujna do prosinca 2020. godine – prezentacija roditeljima o dobrobiti 
konzumacije ribe u ishrani gdje je planirano sudjelovanje 50-tak roditelja u 
Matičnoj školi u Pazinu, 20-tak roditelja u Područnoj školi u Trvižu i u 20-tak 
roditelja u Područnoj školi u Tinjanu.  

 Od siječnja 2021. do travnja 2021. godine – izrada edukativnih materijala za djecu i 
roditelje – edukativna brošura za sve učenike škola na svim lokacijama za 840 
učenika 

 Od ožujka 2021. do lipnja 2021. godine – radionice za djecu, cca. 840 djece 

  Postavljanje info ploča o provedenim aktivnostima na svakoj lokaciji 

 Projekt ćemo prezentirati preko lokalnih medija (Glas Istre, Radio Istra, TV Istra, 
internet portal Ipazin.net). Održat ćemo 2 press konferencije na početku i na kraju 
projekta. 

 

4. Očekivani rezultati projekta 
 
Provođenjem projekta škole će na navedenim lokacijama imati u svojim kuhinjama uvjete 
za pripremu i posluživanjem više ribljih obroka. Putem radionica, prezentacija i edukacija 
ciljanim skupima i krajnjim korisnici će se približiti ideja dobrobiti potrošnje i tradicije 
konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture. Projektom će se provoditi edukativne 
aktivnosti odnosno prezentacija roditeljima, djece polaznicima škola, o projektu i važnosti 
konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture, izraditi će se brošure sa svim bitnim 
informaciji o važnosti ribe i morskih proizvoda za kvalitetnu i zdravu ishranu te će se putem 
radionica nastojati osvijestiti djecu o važnosti konzumiranja proizvoda ribarstva i 
akvakulture. Rezultati tih aktivnosti biti će više informiranih roditelja koji će svoju djecu i 
obitelju poticati na potrošnju i tradiciju konzumacije ribe te više djece koja će u svojoj 
prehrani konzumirati više ribe i morskih proizvoda. 
 
Matična škola Pazin trenutno u svom planu obroka na mjesečnoj razini ima 4 obroka 

baziranih na proizvodima ribarstva i akvakulture, a Područna škola Trviž i Područna škola 

Tinjan 2 do 3 obroka mjesečno na bazi proizvoda ribarstva i akvakulture. Najčešće su tu 
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filetirana riba poput oslića ili lignje. Provedbom ovog projekta povećati će se broj obroka 

sa sadašnjih 4 u MŠ Pazin na 8 mjesečno, i sa sadašnjim 2 do 3 obroka mjesečno na 4 do 5 

mjesečnih obroka na bazi proizvoda ribarstva i akvakulture u PŠ Trviž i Tinjan. 

Planiramo u jelovnik uvrstiti i nove riblje obroke: 

• ragu od lignji s rižom 

• ragu od sipe s palentom 

• fileti od cipla s blitvom 

• mol s ječmom 

• tjesteninu s inćunima 

• panirane srdele 

• burger od oslića 

• riblje salate 

• namaz od srdele 

 

5.  Stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta 
 
Projekt pridonosi očuvanju postojećih radnih mjesta, prije osoblja u kuhinji. 
Projekt će omogućiti djelatnicima da imaju kapacitete, da mogu brže i kvalitetnije 
pripremati obroke bazirane na proizvodima ribarstva i akvakulture. Projektom će se 
očuvati postojeća radna mjesta osoblja u kuhinjama škola koji će novom opremom 
kvalitetnije obavljati svoj posao i biti će omogućeni bolji uvjeti rada 
 

6. Trajanje provedbe projekta 
 
Projekt će se provoditi 12 mjeseci 
 

7. Pripremne provedene aktivnosti 
 
Izrađena projektno tehnička dokumentacija opreme koju se planira nabaviti 
Ishođene suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pazina i Općinskog vijeća Općine Tinjan 

8.  Ukupna vrijednost projekta 
 
421.800,00 HRK 

9.  Opis administrativnih kapaciteta za pripremu i provedbu projekta 
 
Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin trenutno je najveća škola u Republici Hrvatskoj s 
1.270 učenika, s 200 zaposlenih (158 učitelja i 42 ostalih radnika), uz ekipiranu stručnu 
službu. Škola je provela već niz velikih projekata od kojih se izdvaja Energetska obnova 
zgrade Područne škole Tinjan u suradnji s Općinom Tinjan i Gradom Pazinom, te trenutno 
u suradnji s osnivačem Gradom Pazinom provodi projekt „INkluzivne škole 5+“ u sklopu 
natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika 
učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-
obrazovnim ustanovama, faza III. UP.03.2.1.03“ . Već niz godina provodi projekt Shema 
školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, Program Školskog mednog dana s 
hrvatskih pčelinjaka, projekt „e- Škole : Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola 
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i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ s Hrvatskom 
akademskom i istraživačkom mrežom CARNET, više godina provodi projekt 
„Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu u potrebi u osnovnim školama u 4 
hrvatske županije za drugo polugodište šk. god. 2018./2019.”. Škola ima status Eko škole 
te brojne razredne projekte (Piramida zdrave prehrane, Ljekovito bilje, Autohtone 
domaće životinje, Pazinski potok i druge.) Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin u 
kolovozu je odobren projekt U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program 
Erasmus + za 2018. godinu za Ključnu aktivnost 2 namijenjen suzbijanju ranog napuštanja 
škole zajedno s organizacijama iz Rumunjske, Bugarske, Španjolske i Italije. Ukupna 
vrijednost projekta je 135.601 EUR, od čega će za aktivnosti pazinske OŠ se izdvojiti 
25.681 EUR. 
 
U provedbi projekta sudjelovat će i voditeljica računovodstva, pedagoginja i ravnateljica. 

- Kristina Pamić, (VSS), ekonomist, voditeljica računovodstva od 2013. godine, 
sudjelovala u mnogim projektima: energetska obnova zgrade u Područnoj školi 
Tinjan, Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, 
Sufinanciranje prehrane u školskim kuhinjama od strane Zaklade „Hrvatska za 
djecu“ i druge. 

- Barbara Močibob (VSS), zaposlena na radnom mjestu pedagoginje škole od rujna 
2012. godine , uključena u edukaciju iz Realitetne terapije i teorije izbora – HURT 
(Udruga za realitetnu terapiju Republike Hrvatske); završena edukacija za 
primjenu TeenCAP (Child Assault Prevention) programa – Udruga roditelja “Korak 
po korak”; završila 3. stupanj NTC edukacije - rana stimulacija djece i razvoj 
intelektualnih sposobnosti kroz igru – NTC learning system; završila osnovni 
seminar Medijacije - nenasilno rješavanje sukoba; predsjednica Stručnog 
povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta Osnovne škole Vladimira 
Nazora Pazin; voditeljica projekta Čekajmo u boji  u suradnji s Mrežom mladih 
Hrvatske; završila trening iz Analize javnih politika i izrada efektivnih policy 
prijedloga u području zaštite i promocije ljudskih prava (CMS-Centar za mirovne 
studije i Kuća ljudskih prava Zagreb);  

- Zdenka Turkalj Čohilj (VSS), prof. pedagogije, zaposlena u OŠ od 1986. godine, a na 
mjestu ravnateljice Škole od 2012. godine, završila je brojne edukacije vezane uz 
teoriju izbora, škola pedagoga, bila je voditeljica Županijskih stručnih vijeća iz 
pedagogije, kao ravnatelj prošla je brojne edukacije vezan uz tu funkciju – kako 
upravljati školom, suvremen komunikacijske tehnike, nasilja u obitelji, čitanja i 
pisanja za kritičko mišljenje, vladinu prava itd. 

 

10. Grafički prilozi 
 
Ponude opreme u prilogu  

 

 

___________________________ 

(pečat i potpis odgovorne osobe) 



OBRAZLOŽENJE 
Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt 

„Opremanje kuhinja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin -  Matične škole Pazin, 
Područne škole Trviž i Područne škole Tinjan s ciljem povećanja potrošnje ribe“ 

 

1. OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 Pravni temelj za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za 
projekt „Opremanje kuhinja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin -  Matične škole Pazin, 
Područne škole Trviž i Područne škole Tinjan s ciljem povećanja potrošnje ribe“ je članak 22. 
Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13., 23/14. i 1/18.).  
 Lokalna akcijska grupa “Istarski švoj” iz Pazina je dana 16. kolovoza 2019. godine, 
objavila Natječaj za provedbu Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno 
obrazovnim ustanovama Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (dalje: LRSR) “Istarski švoj”. 
 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin spada u krug prihvatljivih prijavitelja. Kao 
obvezni dio natječajne dokumentacije Škola mora predati Suglasnost predstavničkog tijela 
jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja u aktivnosti opremanja kuhinja u javnim 
ustanovama i/ili poboljšanja uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture u javnim 
ustanovama.  
 
2. RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE 
 

 Razlog za donošenje ove Odluke je prijava Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin na 
Natječaj za provedbu Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim 
ustanovama LRSR „Istarski švoj”. 
 Predmet natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene 
mjere LRSR s ciljem povećanja potrošnje proizvoda ribarstva i akvakulture u odgojno 
obrazovnim ustanovama te održavanja edukativnih aktivnosti vezanih uz povećanje 
osviještenosti i informiranosti krajnjih potrošača o važnosti i dobrobiti konzumacije proizvoda 
ribarstva i akvakulture na području LAGUR-a „Istarski švoj“. Predmet natječaja su i ulaganja 
koja potiču potrošnju i oživljavanje tradicije konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture 
stvaranjem odgovarajućih uvjeta za pripremu i posluživanje proizvoda ribarstva i akvakulture 
u odgojno obrazovnim ustanovama na području LAGUR-a te na ulaganja kojima će se, 
održavanjem različitih edukativnih aktivnosti, minimizirati slaba informiranost potrošača o 
lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture, s namjerom povećanja potrošnje ribe po glavi 
stanovnika. 
 Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 10.000 EUR, dok najviša vrijednost javne 
potpore iznosi 60.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi do 100% 
ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 
 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin ispunjava uvjete natječaja te će kandidirati 
opremanje kuhinja u Matičnoj školi Pazin (adresa Šetalište Pazinske gimnazije 9), Područnoj 
školi Trviž (adresa Trviž 5) i Područnoj školi Tinjan (adresa Tinjan 2a), te provođenje 
edukativnih i informativnih aktivnosti za djecu i roditelje o važnosti i dobrobiti konzumacije 
proizvoda ribarstva i akvakulture te dobrobiti konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i 
akvakulture. Matična i predmetna područna škola su jedine škole Osnovne škole Vladimira 
Nazora Pazin koje djeluju u djelokrugu djelovanja Lokalne akcijske grupe “Istarski švoj”.  
 Nabavom i uvođenjem dodatne opreme u kuhinje, te edukativno informativnim 
aktivnostima poticat će se povećanje potrošnje ribe u školi te omogućiti zdravija i 
raznovrsnija ishrana krajnjim korisnicima. 
 Odluka o davanju suglasnosti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave mora 
sadržavati „Opis projekta“ s ključnim informacijama o projektu. Opis projekta sastavni je dio 
ovog prijedloga Odluke i sadrži sve ključne informacije o projektu. 



 Zbog svega navedenog, s ciljem ostvarivanja uvjeta za prijavu na natječaj, nužno je 
donijeti novu Odluku o suglasnosti, s odgovarajućim prilogom, sve u predloženoj formi i 
sadržaju. 
 

 

Upravni odjel za samoupravu, 
upravu i društvene djelatnosti 


