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Z A P I S N I K 
 
4. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 23. studenog 2021. godine on-line putem 

Microsoft Teams-a s početkom u 18:05 sati. 
 
Prisutni vijećnici/vijećnice: Enna Peroš, Sandi Matijašić, Tanja Grubiša, Barbara Širol Aleksić, 

Nikša Peroš, Mirnes Mujić, Iva Bakarčić – MOŽEMO!; Vedran Ivančić, Karmen Gašparini, Mirjana 
Monas, Anja Juričić – IDS-HSU-HNS; Endi Rimanić– HDZ; Željko Mrak -lista grupe birača. 

 
Osim vijećnika/vijećnica sjednici prisustvuju: Suzana Jašić, gradonačelnica Grada Pazina; 

Dragan Družeta, zamjenik Gradonačelnice Grada Pazina; Martina Brajković Mrak, pročelnica Ureda 
Grada; Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti; Maja Stranić Grah, 
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun; Roberto Ladavac, voditelj Službe za 
unutarnju reviziju; Ivan Smoljan, v.d. ravnatelja Muzeja grada Pazina; Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog 
otvorenog učilišta u Pazinu; Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin; Vesna Rusijan, 
ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Zdenka Turkalj Čohilj, ravnateljica Osnovne škole 
Vladimira Nazora Pazin, Gracijela Paulović, predstavnica talijanske nacionalne manjine u Gradu 
Pazinu, Ana Bančić, referentica za poslove Gradskog vijeća pri Uredu Grada. 

 
Sjenicu Gradskog vijeća Grada Pazina vodi Tanja Grubiša, potpredsjednica Vijeća (dalje: 

potpredsjednica Vijeća). 
Nakon izvršene prozivke, potpredsjednica Vijeća utvrđuje da od 13 vijećnika/vijećnica sjednici 

Vijeća prisustvuje njih 13, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara 
rad sjednice. 

Budući se sjednica Gradskog vijeća održava on-line, daju se upute o radu sjednice i to: svi 
nazočni trebaju imati isključen mikrofon, osim govornika, nakon što mu potpredsjednica da riječ; 
kamere trebaju imati uključene samo vijećnici/vijećnice, a ostali sudionici ako budu govorili; prilikom 
traženja riječi, replika, uključivanja u raspravu, postavljanja pitanja – u chat napisati da se traži riječ, 
pa će potpredsjednica prozivati; postavljanje pitanja vijećnika/vijećnica – isti princip – u chat se 
prijaviti, potpredsjednica će redom prozivati, kada prozove, uključuje se mikrofon; pitanja 
vijećnika/vijećnica u pismenom obliku uputiti na e-mail ili donijeti osobno u Ured Grada, najkasnije 
do sutra do 15 sati; glasovanje: tko je za – dizanjem ruke, a tko je protiv ili suzdržan, neka napiše u 
chatu; nakon glasovanja, potpredsjednica će zbrojiti glasove te navesti: koliko je bilo glasova za, 
koliko je bilo protiv i tko, i koliko je suzdržanih i tko - radi lakšeg praćenja i sprječavanja 
prebrojavanja; u slučaju bilo kakve pogreške, odmah reagirati putem chata. 

Potom potpredsjednica Vijeća predlaže dopunu dnevnog reda (članak 89. Poslovnika) na 
način da se dodaju tri točke koje glase: „15. Prijedlog  Odluke o uspostavi urbanog područja Pazin; 16. 
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje 
od 2022. do 2027. godine; 17. Prijedlog Odluke o osnivanju Komisije za imenovanje naselja, ulica, 
trgova i drugih javnih površina na području Grada Pazina.“ te otvara raspravu. 

S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednica Vijeća daje na glasovanje izmijenjeni 
dnevni red.  

Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ utvrđuje  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća; 
2. Pitanja vijećnika/vijećnica; 
3. Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 

2020. godinu; 
4. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora 

Pazin za školsku godinu 2020./2021. 
5. Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2020. 

godinu; 

https://www.pazin.hr/wp-content/uploads/Gradsko-vijece-materijali-za-sjednice/3.%20Vije%C4%87e%202019./21.-14.3./ZAPISNIK%2020%20-%2031.1.2019.pdf
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6. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada  Dječjeg 
vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 2020./2021. godinu; 

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na (III.) Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića 
«Olga Ban» Pazin; 

8. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (I. 
čitanje); 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Pazinu; 

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz 
proračuna Grada Pazina; 

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o zaduživanju za refinanciranje kredita 
za projekt Rekonstrukcije zgrade  Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u Pazinu, Prolaz O. 
Keršovanija 1; 

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. za 
refinanciranje kredita za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta; 

13. Prijedlog Odluke o davanju jamstva za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. za refinanciranje 
kredita za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta; 

14. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2022. godini; 
15. Prijedlog  Odluke o uspostavi urbanog područja Pazin; 
16. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Pazin 

za razdoblje od 2022. do 2027. godine; 
17. Prijedlog Odluke o osnivanju Komisije za imenovanje naselja, ulica, trgova i drugih javnih 

površina na području Grada Pazina. 
 
 

Ad - 1. 
Potpredsjednica Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 3. sjednice Gradskog vijeća održane 4. 

studenog 2021. godine.  
Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ verificira Zapisnik 

sa 3. sjednice Gradskog vijeća održane 4. studenog 2021. godine.  
- Prilog: 1. 
 

Ad - 2. 
Pitanja vijećnika/vijećnica.  
Potpredsjednica Vijeća poziva vijećnike/vijećnice da postave pitanja. 

 
Karmen Gašparini navodi kako ima dva pitanja (citirano): 
„Pitanja za Gradonačelnicu Suzanu Jašić i pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, 

prostorno uređenje i graditeljstvo Elvisa Klimana. 
1. Dali imate saznanja kada se planira otvaranje zaobilaznice Lindarski Križ - Ciburi, te dali će 

biti riješeni sporni (riskantni i nesigurni) prijelazi, npr. Hrestenica (Vranići) na način da se poveća 
sigurnost korisnika (žitelja) postojećih seoskih cesta pri prijelazu? 

2. Kada se očekuje da će se smeće u prostorima Istraplastike zbrinuti, ako se ne zna, kada se 
može očekivati? 

Pojavile su se nove pritužbe zabrinutih stanara u užem okruženju bivše Istraplastike o pojavi 
štakora i miševa za koje imaju neslužbenih saznanja da se kote u hali Istraplastike. 

Molim pisane odgovore“ 
- Pitanja proslijeđena Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.  
 

Anja Jurčić (citirano): 
„Pitanja za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo Elvisa Klimana. 
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1. Kada se planira sanirati cestu kroz grad, dosta je loše stanje na pojedinim dionicama npr. 
na Dubravici, posebno šahtovi. Šahtovi na pojedinim mjestima odskaču i prijete oštećenju 
automobila, a nedajbože i izazivanju prometne nesreće s ozlijeđenim osobama. 

Molim usmeni i pismeni odgovor. 
2. Na inicijativu mještana MO Kašćerga postavljam pitanje što se planira s cestom prema 

selima Jukani, Ukotići, Smoljani, Bankovci i kada? 
Molim usmeni i pismeni odgovor.“ 

- Pitanja proslijeđena Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.  
 

 Iva Bakarčić (citirano): 
„Pitanje za Neviju Srdoč, pročelnicu Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
Kada se planira vratiti sat na zvonik koji je uklonjen prilikom prijašnjih etapa obnove? 
Molim usmeni odgovor.“ 
 
Vedran Ivančić (citirano): 
„Pitanja za Gradonačelnicu Suzanu Jašić i pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, 

prostorno uređenje i graditeljstvo Elvisa Klimana. 
„1. Zabrinuti građani pitaju što se dešava s zidom u ulici Soline - na kraju Vladimira Gortana. 

Naime zid se dosta nagnuo i prijeti urušavanjem. Cesta na tom dijelu je dosta prometna te je 
nezamislivo što se može dogoditi da se uruši u trenutku prolaza vozila ili nedajbože pješaka. Također 
zid predstavlja i jednu od rijetkih takvih građevisnkih baština. Molim kratak usmeni i pismeni odgovor. 

2. Što se planira s Zarečkim krovom tj. da li je u planu održiva valorizacija i pomoć građanima 
Zarečja oko iste? Konkretno mislim na koordiniranje sa svim zainteresiranim stranama i na donošenje 
strategija i vizija održive turističke valorizacije. Tu bi se nadovezao i na tehničku pomoć oko 
održavanje čistoće dok se nešto konkretno ne donese po prvom pitanju. Treba imati na umu da uz 
sve zainteresirane strane treba najveću pažnju posvetiti očuvanju prirode i želje građana, pogotovo 
građana Zarečja pošto se cijelo područje naslanja na privatne posjede. 

Naime, svjedočimo sve većem broju turista koji posjećuju Zarečki krov i onemogućuju 
mještanima Zarečja normalno funkcioniranje pošto parkiraju po cijelom mjestu nerijetko i cijeli dan. 

Veliki broj ljudi na jednom mjestu te njihova učestala izmjena ostavljaju iza sebe i veliku 
količinu smeća koja zagađuje prirodu i šalje jednu ružnu sliku o odnosu prema našoj prirodi u svijet. 

Molim kratak usmeni te pismeni odgovor.“ 
- Pitanja proslijeđena Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.  

 
Mirnes Mujić (citirano): 
„Pitanje za Pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo Elvisa Klimana. 
Da li Grad naplaćuje naknadu za korištenje autobusnog kolodvora kao parking za autobuse? 
Da li postoji neki popis vozila tj. transportne firme koja ima dozvolu za korištenje autobusnog 

kolodvora kao parking izvan službe. 
Kao primjer AK Poreč koji je u vlasništvu Arriva Hrvatska naplaćuje parking dnevne karte u 

iznosu od 300,00 kn ili 60,00 kn po satu. Na našem kolodvoru bude parkirano vise autobusa od 
različitih prijevoznika.“ 
- Pitanja proslijeđena Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.  

 
Mirjana Monas (citirano): 
„1. Pitanje za Gradonačelnicu Suzanu Jašić. 
Građani pitaju da li je moguće premjestiti mjesto za testiranje na COVID? 
U blizini se nalazi vrtić, stacionar, Pazinski kolegij, Osnovna škola i Srednja škola Jurja Dobrile. 

Također se stvara ogromna gužva u prometu. 
2. Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo Elvisa Klimana. 
Cesta Pazin – Pula je u jako lošem stanju, posebno od Zabrežana prema Žminju. Davne 1969. 

je postavljen asfalt i od tada se samo krpa i popravlja sporadično. 
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To je glavna stara cesta za Pulu i koristi je veliki broj građana za dolazak i odlazak na posao, te 
za odlazak u Pulu zbog visoke cijene autoputa. Turističku puno je zanimljivija od Ipsilona.“ 

 
Suzana Jašić napominje kako je pročelnik Kliman u samoizolaciji te da ima jak kašalj, pa ne 

može sudjelovati u radu sjednice Gradskog vijeća. Stoga će pokušati dati neke odgovore, dok će na 
neke teme s kojima je upoznat odgovore dati Dragan Družeta. Potpune pisane odgovore dat će 
nadležni odjel Grada.  

Po pitanju zaobilaznice Lindarski Križ  -Ciburi (Karmen Gašparini) navodi kako je to situacija 
koju je zatekla odmah drugog dana mandata kada je zajedno s građanima bila na toj lokaciji. 
Pojašnjava kako je prometnica  u ingerenciji Hrvatskih cesta  d.d., od kojih  je Grad Pazin, kroz dva 
sastanka te nakon zajedničkog terenskog obilaska u Hrestenici, zatražio neke promjene na 
zaobilaznici. Jedna od njih je postavljanje semafora kod raskrsnice na Lindarskom Križu, a zatraženo 
je također da se kod Hrastenice pronađe rješenje za nepregledno i opasno raskrižje.  

Dalje navodi kako su Hrvatske ceste prihvatile veći dio primjedbi te se, uz izmjenu projekta, 
išlo u dopunu i izmjenu građevinske dozvole. Pročelnik Kliman je u kontaktu s Hrvatskim cestama te 
će dati precizniji odgovor pisanim putem. Pretpostavlja kako dozvola još nije izdana te se ne može 
krenuti u realizaciju. Zaključuje kako je cilj da zaobilaznica profunkcionira što prije kako bi se 
rasteretila cesta kroz Pazin, no, da isto tako nije u interesu da se pusti u promet potencijalno opasna 
zaobilaznica kakva je sada, za što su opravdani strahovi i primjedbe ljudi koji tamo žive. 

Po pitanju otpada u halama bivše tvornice Istraplastike na Dubravici (Karmen Gašparini) 
odgovara kako je na prošloj sjednici Gradskog vijeća pojašnjeno kako se Državni inspektorat i 
nadležno Ministarstvo nisu mogli usuglasiti što je njihov sljedeći korak. Očekuje se, kako je rečeno, da 
Državni inspektorat rješenjem naredi uklanjanje tog otpada i njegovo propisno zbrinjavanje. 
Međutim, navodi kako je Natural Recycling Company d.o.o. izjavilo žalbu Ministarstvu i dok se žalba 
ne riješi ne može se dalje postupati.  Dalje navodi kako je prije dva tjedna bila u Zagrebu i uputila u 
Hrvatskom saboru, Odboru za zaštitu okoliša i prirode zahtjev da se ta točka uvrsti u njihov plan rada 
i da se zatraži od DIRH-a dio dokumentacije koju Grad Pazin nije mogao dobiti. 

Dalje se zahvaljuje za informaciju o pojavnosti glodavaca, što smatra dodatnim argumentom 
da se stvari ubrzaju. Predlaže da se ponovno obiđe lokacija i utvrdi stanje kako bi se ponovno 
angažiralo sve nadležne institucije i ponovno išlo u Zagreb. Međutim, ističe kako Grad Pazin nema 
ovlasti ulaziti u prostore, kamo se ovo ljeto ipak ušlo te je najmoprimac zaprijetio tužbom.  

Zaključuje kako su, nažalost, institucije vrlo spore te se potrošilo godinu dana da bi se 
zaključilo gdje je bila greška. Zapravo, konstatira kako DIRH nije trebao oduzeti dozvolu za 
gospodarenje otpadom, već je trebalo odmah narediti propisno zbrinjavanje otpada.  

Za problematiku prometnice kroz grad i problematiku oštećenih šahtova na Dubravici (Anja 
Jurčić) navodi da će usmeni odgovor dati Dragan Družeta s obzirom da je to tema na kojoj se radi već 
2 – 3 mjeseca, a u koju je uključen od samog početka. 

Dalje za pitanje u vezi cesta prema selima Jukani, Ukotići, Smoljani, Bankovci (Anja Jurčić) 
navodi kako će odgovor dati pročelnik Kliman pismeno, a za zvonik će odgovoriti pročelnica Nevija 
Srdoč, dok za pitanje problematike u vezi sa zidom u ulici Soline - na kraju Vladimira Gortana (Vedran 
Ivančić) navodi kako se time još nije bavila.  

Nastavlja s odgovorom u vezi Zarečkog krova (Vedran Ivančić). Navodi kako je to tema koja se 
nije riješila proteklih dvadeset godina te da je teško nešto riješiti u par mjeseci. Naglašava kako se 
pitanje Zarečkog krova i cijelog Pazinskog potoka ne želi rješavati parcijalno i sukladno nekim 
parcijalnim inicijativama. Dalje navodi kao je cijela priča oko Zarečkog krova i Pazinskog potoka dosta 
kompleksna jer ima jako puno različitih nastojanja, različitih interesa i uključenih strana (vlasnici 
parcela, poljoprivrednici, ljudi koji se bave turizmom, šetači, ljudi koji čiste smeće i ne žele da se tamo 
ništa radi, građanska inicijativa, institucije: Natura Histrica koja upravlja tim područjem sukladno 
Planu upravljanja koji su donijeli, Hrvatske vode i Hrvatske šume).  Stoga, Grad Pazin tu treba biti 
facilitator raznih ingerencija, ovlasti i nastojanja. Naglašava kako nakon nove godine planira okupiti 
predstavnike svih zainteresiranih strana da se vidi što je svima zajedničko i u kojem se smjeru treba 
krenuti na način da se stvori jedan održivi eko sustav. Za navedeno je, pojašnjava, potrebno 
odgovoriti na dva pitanja. Prvo, sagledati što je potrebno hitno riješiti kako bi se sezona i pojačani 
pritisak na Potok riješili na najbolji mogući način, imajući pritom u vidu i problematiku prekomjernog 
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parkiranja s kojim se za ljetnih mjeseci susreću žitelji naselja Zarečje te kako riješiti problematiku 
smeća i prekomjernog broja posjetitelja. Drugo, dalje navodi,  treba sve gledati dugoročno i vidjeti 
što je s potencijalnom šetnicom od Zarečkog krova do Pazinskog krova, kao bi se onda kandidirao 
projekt pomoću kojeg bi se uredila ta šetnica na način da ne bude previše invazivna za okoliš, a s 
druge strane, da privuče određen dio šetača. Da bi se napravio i kandidirao takav projekt, potrebno je 
imati barem bazičan konsenzus  lokalne zajednice, odnosno dionika koji imaju veze s tim područjem.  

Zaključuje kako bi bilo vrlo jednostavno kada bi samo Grad Pazin imao ingerenciju nad tim 
područjem, Potokom. Međutim, ponavlja kako je tu uključeno niz institucija i niz privatnika i privatnih 
vlasnika zemljišta, tako da je nužno tu „nultu“ fazu riješiti razgovorom i dogovorom svih uključenih te 
postići nekakav bazični koncensus. Tek nakon toga se može raditi što se dogovorilo, bez nekakvih 
otpora što bi se desilo kada bi se sada išlo nešto raditi bez spomenutog bazičnog konsenzusa svih 
uključenih strana.  

U nastavku se osvrće na pitanje autobusnog kolodvora i naplate naknade za korištenje 
autobusnog kolodvora kao parkinga za autobuse (Mirnes Mujić) te navodi kako će na to nadležni 
odjel odgovoriti pismeno. 

Po pitanju premještanja lokacije mjesta za testiranje na COVID (Mirjana Monas) odgovara 
kako je pred 10 - tak dana, kada je testiranje postalo intenzivnije, sazvan sastanak u Gradu sa 
ravnateljicom Doma zdravlja Pazin, a na kojem je bio i gradski prometni redar. Tražena je tada 
informacija oko gužvi koje se stvaraju za vrijeme testiranja te informacija da li se može lokacija 
testiranja premjestiti. Rečeno je tada od strane ravnateljice kako su unazad godinu dana pod 
kapacitirani i da osoblje koje uzima brisove radi i sve svoje druge redovne poslove pa bi dislociranost 
iz Spomen doma ili, u nekim razmišljanjima kod Pazinke, stvaralo samo dodatne probleme te bi dio 
usluga koje pružaju kao Dom zdravlja došao u opasnost. Pohvaljuje trud osoblja Doma zdravlja te je 
zadivljena količinom posla koji obavljaju, kao i samom međusobnom solidarnošću. Dodaje kako je 
prema informacijama najveća gužva utorkom i petkom zato što se prije vikenda i preko vikenda 
poveća broj potreba za testiranjem. Stoga iz Doma zdravlja mole za strpljenje tih pola sata do 40 
minuta, koliko traje gužva na testiranju.  

Navodi kako je na spomenutom sastanku bio i predstavnik MUP-a Policijske postaje Pazin, 
koji je također izjavio problem podkapacitiranosti  ljudstvom i da mogu uputiti službenika ukoliko 
potreba za njim ne bude na nekom drugom prioritetnijem mjestu Pazinštine. Zaključuje kako sustav i 
zajednica jedva funkcioniraju, svi se trude i nešto pokušavaju, ali jednostavno ljudi nema dovoljno.  

Zaključno se osvrće na pitanje za staru cestu prema Puli (Mirjana Monas). Odgovara kako ta 
prometnica nije u vlasništvu Grada Pazina, već u ingerenciji Hrvatskih cesta, no da ima saznanja kako 
se kreće u obnovu te ceste od Vodnjana prema unutrašnjosti, tako da sljedeće godine dionica za koju 
je postavljeno pitanje neće sigurno biti u njihovom proračunu, možda 2023. godine.  
 

Dragan Družeta odgovara na pitanje stanja prometnice kroz grad i šahtova na Dubravici (Anja 
Jurčić). Navodi kako se sa šahtovima bave već dva – tri mjeseca. Osobno je sa djelatnicima Usluge 
gotovo sve šahtove otvorio i snimio. Postojala je zabrinutost oko konstrukcije tih šahtova. Na sreću, 
pokazalo se da je problem samo s poklopcima, a ne i armirano – betonskim konstrukcijama. Dalje 
navodi da, s obzirom da zaobilaznica koja će biti državna cesta nije otvorena, prometnica kroz grad je 
trenutno u nekakvom pravnom vakuumu, zapravo ničija. Sve to sprečava Grad da se dogovore 
konkretni radovi. Ipak, dodaje kako su vođeni razgovori sa Hrvatskim cestama te će se sljedeći tjedan 
ponovno sastati i nada se da će do konca godine šahtovi biti riješeni.  

Za potporni zid u ulici Soline - na kraju Vladimira Gortana (Vedran Ivančić) odgovara kako 
osobno smatra taj zid jedan od zanimljivijih i ljepših u Pazinu, no da je u vlasništvu trgovačkog društva 
Vladimir Gortan te da će se s njima vidjeti što planiraju i kako riješiti taj potencijalni problem na koji 
se ukazuje.  
 

Suzana Jašić nadovezuje se na odgovor za šahtove na prometnici kroz grad. Navodi da se 
trebala otvoriti zaobilaznica kao državna prometnica, čime bi sadašnjih 7 – 8 km državne ceste kroz 
grad, od kružnog toka kod Petrola do Lindara prešlo u vlasništvo, odnosno na upravljanje Gradu 
Pazinu. Navodi kako je Grad Pazin dobio obavijest da Država prepušta tih 8 km ceste Gradu, no 
službena primopredaja još nije obavljena. Po pitanju šahtova navodi kako ih Grad tehnički može 
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riješiti. Međutim, ako se rješavaju samo šahtovi sve će izgledati dosta ružno s puno zakrpa. Stoga se 
pročelnik nadležnog Odjela bavi posljednja dva mjeseca tom problematikom, odnosno, traži se način 
kako zamijeniti šahotve i asfaltirati veće komade, odnosno cijelu ulicu ako je moguće. Zaključuje kako 
će svi odgovori na pitanja biti potpuni i točni u pisanom obliku te poziva pročelnicu Srdoč da odgovori 
na pitanje oko zvonika.  
 

Vedran Ivančić navodi da se slaže sa dogradonačelnikom Draganom Družetom oko 
konstatacije da je zid kod Vladimira Gortana jedan od ljepših u gradu te stoga treba što prije vidjeti 
kako ga sanirati da ne dođe do urušavanja.  

Referira se i na odgovor za Zarečki krov i Pazinski potok. Pozdravlja sve koji su uključeni, no 
da najprije treba biti svjestan činjenice kako se radi većinom o privatnom posjedu, uglavnom 
mještana Zarečja. Stoga, smatra, kako treba najprije njih saslušati i vidjeti njihovu inicijativu kako da 
se to područje valorizira. Naravno, sve uz pomoć Grada koji će napraviti neku strategiju i objediniti u 
neku turističku ponudu, te sve urediti kako spada u smislu pravne regulative da to bude ekološki i 
samo održivo te da se očuva Potok i da se ne desi neki masovni turizam koji bi doveo do devastacije 
prostora. Predlaže stoga da se kontaktira mještane i vlasnike zemljišta, kako zbog zaštite područja, 
tako i zbog smeća koji turisti/posjetitelji tamo ostavljaju, a sve u smjeru valorizacije djedovine koju su 
do sada dosta dobro čuvali.    

 
Suzana Jašić nadovezuje se na vijećnika Ivančića. Navodi kako mještani imaju na tom 

području parcele, no da samo korito, odnosno potok nije u ingerenciji mještana niti Grada Pazina, već 
Nature Histrice i Hrvatskih voda. Stoga, sve što se planira mora biti u suglasju s Planom upravljanja 
Nature Histrice te se za svaku aktivnost treba tražiti suglasnost od Ureda za gospodarstvo i održivi 
razvoj IŽ, koji onda pita mišljenje Naturu. Dalje, pojašnjava, nije jednostavno i nisu mještani Zarečja 
glavni dionici. Jako je puno institucija unutra, i s druge strane vlasnika privatnih parcela, ljubitelja 
potoka i turizma, a s kojima treba sjesti za stol i sve dogovoriti kako se ne bi desilo da se nešto 
dogovori, a da se onda neke druge interesne skupine jave i sve opstruiraju. Navodi kako je potok 
identitetski dio Zarečja i Pazina  te treba biti oprezan. Podsjeća na slučaj prije 10 – tak godina kada su 
Hrvatske vode htjele kanalizirati potok te su naišle na otpor, prije svega građana Pazina. Stoga se na 
tjednoj, ponekad i na dnevnoj bazi razgovara s ljudima oko tog osjetljivog pitanja te je Gradu 
apsolutno stalo da se to riješi. Smatra kako to nije stranačko pitanje, već pitanje cijele zajednice, pa 
ga tako i treba rješavati.  
 

Karmen Gašparini nadovezuje se na odgovor u vezi problematike otpada na Dubravici u 
halama bivše tvornice Istraplastika. Navodi da kao stanari oko tvornice ne znaju što očekivati i u 
kojem će smjeru ići rješavanje problema. Stoga poziva gradonačelnicu da se predloži ili kaže što je 
najbolje za stanare te moli odgovor kako i kada misli da će se to riješiti te da li je moguće da Grad 
Pazin podnese kaznenu prijavu koja se spominjala pretprošlu sjednicu Gradskog vijeća.  
 

Suzana Jašić odgovara vijećnici Karmen Gašparini kako je kaznena prijava spremna i da ju 
samo treba podnijeti. Dodaje kako se od 6. do 8. mjeseca praktičku na dnevnoj bazi radilo po tom 
pitanju. Bilo se je i u nadležnom Ministarstvu, koje je dalo upute Državnom inspektoratu oko daljnjeg 
postupanja te se smatralo da će to biti riješeno. Nakon dva tjedna, s obzirom da se ništa nije 
dešavalo, nazvalo se inspektoricu zaštite okoliša koja je rekla da ne može postupati dok Ministarstvo 
ne riješi žalbu te je stoga odlučeno da se sa kaznenom prijavom počeka još koje vrijeme.  Dalje navodi 
kako je zapravo cilj da Državni inspektorat, sukladno zakonu, izda rješenje o uklanjanju i propisnom 
zbrinjavanju otpada sa Dubravice prema tvrtki koja je i prouzročila probleme. Smatra kako je to jedini 
put prema rješavanju problema, jer ako se ogluše na ono što im bude naređeno rješenjem, ide kazna, 
a rješenje će se izvršiti putem treće osobe na njihov trošak putem Državnog inspektorata koji u tom 
slučaju pokreće zbrinjavanje otpada.   

Dalje navodi kako je prije dva mjeseca vlasnik prostora bio na sastanku u Gradu, a koji je tom 
prilikom bio izuzetno zainteresiran da se riješi pitanje otpada. Ponavlja kako je od Odbora za okoliš 
pri Hrvatskom saboru zatražila da se i oni pozabave tim problemom, a kako bi izvršili dodatni pritisak 
na nadležno Ministarstvo i, prije svega, Državni inspektorat.  
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Zaključuje kako se ponovno može obaviti zajednički sastanak sa stanarima, nakon što se 
prethodno zatraži informacije od Ministarstva i Državnog inspektorata te od saborskog Odbora za 
okoliš, a onda da se vidi konačno da li je dosta dogovaranja i pregovaranja, i da li da se ponovno ide u 
medije sa pričom, te da se vidi da li se ide s prijavom prema tvrtki ili i prema svima onima koji nisu 
postupili sukladno zakonskim ovlastima. Zaključuje kako je prošlo godinu i pol od prvog obilaska 
odnosno nadzora inspektorice zaštite okoliša, a ništa se nije pomaklo na bolje te da si je osobno 
zadala cilj da takva Dubravica ne dočeka sljedeće ljeto.  
 

Nevija Srdoč po pitanju vraćanja mehanizma sata na zvonik (Iva Bakarčić) odgovara kako se 
na obnovi zvonika počelo raditi kada je Ministarstvo kulture prepoznalo projekt i odobrilo sredstava 
po etapama svake godine. Te etape sanacije svake godine prijavljuje Emina Svilar i do sada je jako 
puno napravljeno posla unutra zvonika. Navodi kako je unutrašnjost povezana i sa satnim 
mehanizmom, koji je maknut zbog dotrajalih međukatnih konstrukcija i opasnosti da padne. Na sve je 
upozorio Valter Milohanić koji je sa gosp. Paladinom dogovorio da se mehanizam skine i da ga pokuša 
popraviti.  Kada se stvore sigurni uvjeti, zaključuje,  mehanizam će biti vraćen na zvonik. 
    

S obzirom na to da nema daljnjih pitanja, potpredsjednica Vijeća zaključuje točku dnevnoga 
reda. 
- Prilog. 2. 

 
Ad – 3. 

Potpredsjednica Vijeća otvara raspravu po Izvještaju o financijskom poslovanju i Izvještaju o 
radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2020. godinu. 

Odbor za kulturu na sjednici 22. studenog 2021. razmatrao je Izvještaj, te predlaže Vijeću da 
istog prihvati. 

S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednica Vijeća daje na glasovanje Izvještaj o 
financijskom poslovanju i Izvještaju o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2020. godinu. 

Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 13 glasova „ZA“ donosi  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u 

Pazinu za 2020. godinu KLASA: 401-01/21-01/24, URBROJ: 2163/01-11-21-1 od 5. studenog 2021. 
godine. 
- Prilog:3. 

 
Ad – 4. 

Potpredsjednica Vijeća otvara raspravu po Izvješću o ostvarenju Godišnjeg plana i programa 
rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2020./2021. 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. studenog 2021. razmatrao je Izvješće, te 
predlaže Vijeću da istog prihvati. 

S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednica Vijeća daje na glasovanje Izvješće o 
ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 
2020./2021. 

Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 13 glasova „ZA“ donosi  
 

Z A K LJ U Č A K 
 

Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira 
Nazora Pazin za školsku godinu 2020./2021. KLASA: 602-02/21-01/25, URBROJ: 2163/01-10-01-21-1 
od 13. rujna 2021. godine. 
- Prilog: 4. 
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Ad – 5. 
Potpredsjednica Vijeća otvara raspravu po Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju 

Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2020. godinu. 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. studenog 2021. razmatrao je Godišnji izvještaj, 

te predlaže Vijeću da istog prihvati. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednica Vijeća daje na glasovanje Godišnji 

izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2020. godinu. 
Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 13 glasova „ZA“ donosi  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
Prihvaća se Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 

2020. godinu KLASA: 400-01/21-01/05, URBROJ: 2163/01-09-21-1 od 23. lipnja 2021. godine. 
- Prilog: 5. 
 

Ad – 6. 
Potpredsjednica Vijeća otvara raspravu po Izvješću o ostvarenju Godišnjeg plana i programa 

odgojno-obrazovnog rada  Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 2020./2021. godinu. 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. studenog 2021. razmatrao je Izvješće, te 

predlaže Vijeću da istog prihvati. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednica Vijeća daje na glasovanje Izvješće o 

ostvarenju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada  Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 
pedagošku 2020./2021. godinu. 

Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 13 glasova „ZA“ donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 2020./2021. godinu KLASA: 601-01/21-01/24, URBROJ: 
2163/01-09-21-1, od 27. rujna 2021. godine. 
- Prilog: 6. 

 
Ad – 7. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na (III.) Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića «Olga 
Ban» Pazin obrazlaže Vesna Rusijan (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. studenog 2021. i Odbor za statut, poslovnik i 
upravu na sjednici 22. studenog 2021. razmatrali su prijedlog Odluke, te predlažu Vijeću da istu 
prihvati u predloženom tekstu. 

Potpredsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog 

Odluke o davanju suglasnosti na (III.) Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin u 
predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 13 glasova „ZA“ donosi  
 

O D L U K U  
o davanju suglasnosti na 

(III.) Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin 
- Prilog: 7. 

 
Ad – 8. 

Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (I. 
čitanje) obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
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Ističe kako se radi o prvom čitanju Proračuna, nakon čega će biti dan rok za dostavu 
amandmana na prijedlog Proračuna te se u prosincu očekuje drugo čitanje ili konačni prijedlog 
Proračuna na sjednici Gradskog vijeća i usvajanje Proračuna kako bi se moglo sam proračun onda 
realizirati od 1. 1. 2022. godine. Prijedlog Proračuna za 2022. godinu iznosi 202.000.000,00 kn.  
 

Suzana Jašić u nastavku daje dodatno obrazloženje. Navodi kako je u Proračun za sljedeću 
godinu stavljeno ono za što se smatra da pripada redovnom funkcioniranju Grada i svih njegovih 
ustanova i potreba koje ima. Nakon toga, rečeno je da se Proračun mora smanjiti za 3 – 4 milijuna 
kuna jer trebaju biti usklađeni prihodi i rashodi. Dalje navodi ako je uslijedio jedan mukotrpan proces 
sa svim proračunskim korisnicima gdje se sagledalo što bi se još moglo smanjiti. Smatra da nije 
razvojno dobro ogoliti proračun do „kosti“ jer to predstavlja opasnost za urušavanje nekih ustanova i 
njihovog rada. Stoga, navodi, koliko god da se na dnevnoj bazi štedi i razmišlja kako ne trošiti, mora 
se razmišljati i razvojno te kako povećati prihode. Štedjeti se može neko vrijeme, ali se ne može 
zanemariti postojanje i ispunjavati potrebe građana na stiskanju remena. Dalje navodi kako se 
balansira te se u isto vrijeme  štedi i ulaže u razvoj. Stoga se u sljedećoj godini misli uložiti, odnosno 
infrastrukturno opremiti poslovnu zonu Pazinka III,  koja se projektira i za koju postoj interes 
poduzetnika. Pored povećanje gospodarske aktivnosti, planira se u što većoj mjeri pripremati 
projektnu dokumentaciju za prijavu projekata za Nacionalni plan oporavka. Prvenstveno se to odnosi 
na Vrtić, a također deset projekata čeka za prijavu za energetsku obnovu zgrada. Navodi i kako je dio 
projekata pripremljen od prije, no koji moraju proći reviziju troškovnika iz razloga što su posljednje 
vrijeme narasle cijene, odnosno troškovi.  

Posebno se osvrće i na ulaganje u ljude. Navodi kako su po pitanju ljudstva desetkovani, od 
Grada Pazina pa do svake gradske tvrtke i ustanove. Jako je puno ljudi na bolovanjima, vrh je četvrtog 
vala epidemije i nikada se ne zna koliko će ljudi raditi koji dan. Međutim, dalje navodi, i kada bi svi bili 
na poslu Grad Pazin je podkapacitiran i brojem ljudi i strukama. Stoga se priprema preustroj gdje je 
potrebno u vidu imati da nedostaju neke struke. Prvenstveno se to odnosi na zaštitu okoliša i 
energetiku. Ekipiranje je potrebno kako bi se sadržajnije i bolje moglo raditi na apliciranju i 
kandidiraju projekata na EU fondove, pa stoga smatra kako je ulaganje u ljude hvatanje zamaha.  

Zaključuje kako vjeruje da će sljedeće godine Pazin biti područje dijela investicija u 
gospodarstvo i u stanogradnju. Stoga se nada da će proračun, koji sada izgleda velik zbog svih 
proračunskih korisnika, svih kredita i planova, za 2023. biti izdašniji u smislu da će se moći dati više, 
odnosno, da će se iz njega gradske ustanove, organizacije civilnog društva, a i sami građani vidjeti 
neku promjenu na onome što proračun stvarno može. Dalje dodaje kako ne želi da  ispadne da se 
predložilo nerealno veliki proračun ili da se štedi jer se misli da je štednja put u budućnost. Štednja 
da, ali svakako uz planiranje kako povećati proračun i uhvatiti jedan zamah. EU fondovi su tu, ali to ne 
mogu biti temelj na koji će se pozivati. Proračun se zapravo mora puniti i vlastitim prihodima, 
vlastitom gospodarskom djelatnošću i vlastitim stanovništvom koje ovdje živi i plaća prireze i poreze.  
 Odbor za gospodarasmo, financije i razvoj na sjednici 17. studenog 2021. razmatrao je 
prijedlog Proračuna (I. čitanje) te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

Potpredsjednica Vijeća otvara raspravu. 
Vedran Ivančić navodi kako ga veseli što je spomenuta poslovna zona Pazinka III, koju nije 

primijetio da stoji u proračunu. Smatra kako bez opremanja infrastrukturom nove zone nema 
poticanja proizvodnih  djelatnosti i privlačenje novih investicija i novog kapitala u grad.  Dalje 
konstatira kako je proračun dosta glomazan, što je tako od kada je riznica. Također, dalje dodaje, 
kako je u proračunu puno toga naslovljeno na temelju prodaje nefinancijske imovine te se nada da će 
se bar dio toga prodati i realizirati programi koji su zamišljeni.  Zaključuje kako vjeruje da su svi za to 
da se grad razvija, da se privlače nove investicije. Što se više investicija privuče to će i prihodi biti u 
proračunu veći, a što će se, pak, odraziti i na bolju infrastrukturnu opremljenost i uređenost grada i 
svih mjesnih odbora, čime bi se zatvorio jedan cijeli krug.  
 Nakon rasprave, potpredsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog Proračuna Grada Pazina 
za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (I. čitanje) s prijedlogom da rok za dostavu 
amandmana bude zaključno do utorka, 30. studenog 2021. godine. 

Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 13 glasova „ZA“ donosi  
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Z A K L J U Č A K 
 
1. Prihvaća se prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 

godinu (I. čitanje) u tekstu kako ga je Gradskom vijeću dostavila Gradonačelnica Grada Pazina 
dopisom KLASA: 400-06/21-01/90, URBROJ: 2163/01-01-01-21-6 od 12. studenog 2021. godine.  

2. Pozivaju se vijećnici/vijećnice i korisnici sredstava Proračuna da amandmane na prijedlog 
Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu dostave na propisanom 
obrascu Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i 
Metoda 10, Pazin, osobno ili na e-mail:  maja.stranic-grah@pazin.hr; ured.gradonacelnice@pazin.hr, 
zaključno do utorka, 30. studenog 2021. godine. 

Obrazac za predaju amandmana može se preuzeti na web stranici Grada Pazina 
www.pazin.hr ili osobno u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina. 

Podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad 
iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži 
smanjenje drugih rashoda i izdataka prema odgovarajućim izvorima prihoda.  

Prijedlozi o smanjenju odnosno povećanju ne smiju biti na teret proračunske zalihe, na teret 
dodatnog zaduživanja ili već ranije preuzetih obveza. 

3. Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun da o amandmanima 
izvijesti Gradonačelnicu Grada Pazina, koja će utvrditi Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 
2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.  
- Prilog: 8. 
 

Ad – 9. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja u Gradu Pazinu obrazlaže Nevija Srdoč (po tekstu koji se nalazi u prilogu 
zapisnika). 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. studenog 2021. i Odbor za statut, poslovnik i 
upravu na sjednici 22. studenog 2021. razmatrali su prijedlog Odluke, te predlažu Vijeću da istu 
prihvati u predloženom tekstu. 

Potpredsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Gradu Pazinu u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 13 glasova „ZA“ donosi  
 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju  

programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Pazinu 
- Prilog: 9. 

 
Ad – 10. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz 
proračuna Grada Pazina obrazlaže Nevija Srdoč (po tekstu koji se nalazi u prologu zapisnika). 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. studenog 2021. i Odbor za statut, poslovnik i 
upravu na sjednici 22. studenog 2021. razmatrali su prijedlog Odluke, te predlažu Vijeću da istu 
prihvati u predloženom tekstu. 

Potpredsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada 
Pazina u predloženom tekstu. 

 
 
 
 

mailto:maja.stranic-grah@pazin.hr
mailto:ured.gradonacelnice@pazin.hr
http://www.pazin.hr/
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Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 13 glasova „ZA“ donosi  
 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama 

Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina 
- Prilog: 10. 

 
 
Vedran Ivančić postavlja putanje putem chata, (citirano): „u vezi amandmana, pisalo je da je 

rok za predaju amandmana do 30.11.. Što ne bi trebalo biti 15 dana?“ 
Maja Stranić Grah odgovara kako nije nikada bio rok 15 dana za amandmane, već se uvijek 

uobičavalo dati 7 dana. Navodi kako se pokazalo da je tih sedam dana sasvim dovoljan rok za  
dostavu amandmana te da treba gledati činjenicu da je nakon dostave amandmana  potrebno proći 
cijeli proračun i vidjeti koji se amandmani usvajaju, koji ne. Nakon toga je potrebno pripremiti 
ponovno materijale za Gradsko vijeće i to osam dana prije sjednice, a sve to do roka koji je sada 
zadan za 16.12. kada je sljedeća sjednica Gradskog vijeća. Stoga smatra da je sedam dana primjeren 
rok za dostavu amandmana i da nije potrebno dati duži rok.  

Vedran Ivančić se putem chata zahvaljuje na odgovoru.  
 

Ad – 11. 12. i 13. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o zaduživanju za refinanciranje kredita za 

projekt Rekonstrukcije zgrade  Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u Pazinu, Prolaz O. Keršovanija 1; 
prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. za refinanciranje kredita za 
izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta i prijedlog Odluke o davanju jamstva za zaduživanje Pazin 
sportu d.o.o. za refinanciranje kredita za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta obrazlaže Maja 
Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnik). 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 17. studenog 2021. i Odbor za statut, 
poslovnik i upravu na sjednici 22. studenog 2021. razmatrali su prijedloge Odluka, te predlažu Vijeću 
da se iste prihvati u predloženom tekstu. 

Potpredsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednica Vijeća daje odvojeno na glasovanje 

prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o zaduživanju za refinanciranje kredita za projekt 
Rekonstrukcije zgrade  Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u Pazinu, Prolaz O. Keršovanija 1; prijedlog 
Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. za refinanciranje kredita za izgradnju 
pomoćnog nogometnog igrališta i prijedlog Odluke o davanju jamstva za zaduživanje Pazin sportu 
d.o.o. za refinanciranje kredita za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 13 glasova „ZA“ donosi  
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na Odluku o zaduživanju za refinanciranje kredita za projekt 

 Rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u Pazinu, Prolaz O. Keršovanija 1 
 
Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 13 glasova „ZA“ donosi  

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti na Odluku o zaduživanju za refinanciranje kredita za projekt 
 Rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u Pazinu, Prolaz O. Keršovanija 1 

 
Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 13 glasova „ZA“ donosi  

 
O D L U K U 

o davanju jamstva za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. za refinanciranje kredita  
za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta 

Prilog: 11., 12. i 13. 
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Ad – 14. 
Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2022. godini 

obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
Potpredsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednica Vijeća daje na glasovanje Plan djelovanja 

u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2022. godini. 
Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 13 glasova „ZA“ donosi  
 

P L A N  
djelovanja u području prirodnih nepogoda 

za Grad Pazin u 2022. godini 

- Prilog: 14. 
 

Ad – 15. i 16. 
Prijedlog  Odluke o uspostavi urbanog područja Pazin i prijedlog Odluke o pokretanju 

postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine 
obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Suzana Jašić dodaje kako se nije moglo uzeti još općina u urbano područje jer postoje jasni 
kriteriji, odnosno, moglo se uzeti dvije općine koje ulaze u obavezni kriterij, te još jednu po dodatnom 
kriteriju koji omogućava 50% od broja koji ulazi pod obavezni kriterij, točnije još jednu općinu. Žali 
zbog toga jer se  uvijek govori o Gradu Pazinu i njegovih sedam općina.  Nažalost, samo tri općine 
ulaze u urbano područje, no vjeruje kako će projekti pozitivno utjecati i na svih sedam općina. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 17. studenog 2021. i Odbor za statut, 
poslovnik i upravu na sjednici 22. studenog 2021. razmatrali su prijedloge Odluka, te predlažu Vijeću 
da se iste prihvati u predloženom tekstu. 

Potpredsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog  

Odluke o uspostavi urbanog područja Pazin i prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije 
razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine u predloženom tekstu. 
Konstatira kako su se vijećnice Karmen Gašparini i Barbara Širol Aleksić javile da iz opravdanih razloga 
napuštaju sjednicu te da glasaju ZA ove dvije točke dnevnog reda, tako da će se njihovi glasovi uvažiti 
za 15. i 16. točku.  

Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 13 glasova „ZA“ donosi  
 

O D L U K U  
o uspostavi urbanog područja Pazin 

 
Od 13 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 13 glasova „ZA“ donosi  
 

O D L U K U  
o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Pazin  

za razdoblje od 2022. do 2027. godine 
- Prilog. 15. i 16. 

 
Potpredsjednica Vijeća konstatira da je sjednici nazočno 11 od ukupno 13 vijećnika/vijećnica. 
 

Ad – 17. 
Prijedlog Odluke o osnivanju Komisije za imenovanje naselja, ulica, trgova i drugih javnih 

površina na području Grada Pazina obrazlaže Martina Brajković Mrak (po tekstu koji se nalazi u 
prilogu zapisnika). 

Komisija za izbor i imenovanja na sjednici 23. studenog 2021. razmatrala je prijedlog Odluke, 
te predlaže Vijeću da istu prihvati s prijedlogom da se u Komisiju imenuju: 1. Marija Ivetić, Pazin, 
Josipa Voltića 2/2; 2. Mirjan Rimanić, Pazin, Šujevići 75; 3. Gracijela Zović, Pazin, Muntriljska 1; 4. 
Josip Šiklić, Pazin, Prolaz Jože Šurana 7; 5. Alen Pavlov, Pazin, Stari trg 1a. 
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Potpredsjednica Vijeća otvara raspravu.  
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog 

Odluke o osnivanju Komisije za imenovanje naselja, ulica, trgova i drugih javnih površina na području 
Grada Pazina prema prijedlogu Komisije za izbor i menovanja. 

Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 11 glasova „ZA“ donosi  
 

O D L U K U 
o osnivanju Komisije za imenovanje naselja, ulica, trgova i drugih javnih površina 

na području Grada Pazina 
- Prilog: 17. 

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

zaključuje rad sjednice u 19:50 sati, te najavljuje slijedeću sjednicu za dan 16. prosinca 2021. sa 
početkom u 18.00 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/21-01/51 
URBROJ: 2163/01-03-02-21-3 
Pazin, 23. studeni 2021. 
 

   Potpredsjednica 
                  Gradskog vijeća 
                Tanja Grubiša, v.r. 

 
      Zapisnik vodila 
     Ana Bančić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


