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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i
23/14.), Prijedlog odluke o izradi Strategije (Plana) upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice
upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.
Za izvjestioca na Vijeću po Prijedlogu odluke određuje se Daniel Maurović, pročelnik
Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić, v.r.
Prilog: - Prijedlog odluke,
- Obrazloženje.

PRIJEDLOG
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 17/09., 4/13. i 23/14.),
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj _________ donosi
ODLUKU
o izradi Strategije (Plana) upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Pazina daje suglasnost za izradu Strategije (Plana) upravljanja
zaštićenim područjem Pazinčice.
Članak 2.
Strategijom (Planom) upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice (dalje u tekstu: Strategija)
definirat će se koncept i način upravljanja područjem Pazinčice kao jednom od bitnih polazišta za
izradu Strategije razvoja Grada Pazina za razdoblje 2015. do 2020. godine.
Izradom Strategije (Plana) upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice polučit će se slijedeći
rezultati:
- definiranje zaštite i razvoja prirodnog resursa kanjona Pazinske jame i Pazinčice,
- istraživanje svih prirodnih i kulturnih vrijednosti prostora Pazinske jame i Pazinčice,
- prepoznavanje svih interesnih skupina, savjetovanje, edukacija i razvojni proces izrade plana
upravljanja zaštićenog područja Pazinčice (Natura 2000),
- prepoznavanje vrijednosti te pozitivnih i negativnih faktora koji utječu na njih,
- održavanje staništa za biljne i životinjske vrste od europske i druge važnosti (HR2001386
Pazinski potok, CILJNE VRSTE (Dodatak II HD), uskoušćani zvrčić),
- osiguravanje vodnog režima, sprečavanje onečišćenja i narušavanja ambijentalnih vrijednosti
Pazinske jame i doline Pazinčice,
- zaštita krškog vodonosnika odnosno zaštita pitke vode, obzirom na povezanost Pazinskog
ponora sa izvorima pitke vode.
Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pazina za osnivanje i imenovanje članova savjetodavnih
i/ili radnih tijela zaduženih za pripremu i za izradu dokumenata u skladu s ovom Odlukom.
Članak 4.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pazina da utvrdi prijedlog Strategije za javnu raspravu, a
po njenom dovršetku i konačni prijedlog Strategije koji će uputiti Gradskom vijeću na donošenje.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo.
Članak 6.
Sredstva za izradu Strategije osigurat će se u Proračunu Grada Pazina za 2015. godinu.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

OBRAZLOŽENJE
U 2013. donesen je novi Zakon o zaštiti prirode i donesena je Uredba o ekološkoj mreži
Republike Hrvatske. Područje Pazinčice (od Pazinske jame do željezničkog mosta) obuhvaćeno je
Ekološkom mrežom odnosno spada u Naturu 2000 (HR2001386 Pazinski potok).
Ekološka mreža (Natura 2000) je međunarodna zakonska obveza koju je Hrvatska preuzela
ulaskom u Europsku uniju te moralna obveza prema budućim naraštajima. Ona predstavlja mogućnost
integriranja koncepta očuvanja bioraznolikosti u održivo gospodarenje prirodnim resursima. Stoga je
važno da se mjere za očuvanje vrsta i stanišnih tipova ekološke mreže integriraju u sve planove
gospodarenja te da se razvija kultura komunikacije, suradnje i transparentnosti upravljanja.
Vrlo je važno uključiti sve interesne skupine odnosno dionike u planiranje, kao i edukacija i
upoznavanje s važnošću očuvanja okoliša te pravilima za djelovanje i zahvate na tom području.
Područje Pazinčice i Pazinske jame atraktivno je i bogato prirodnim i kulturno povijesnim
zanimljivostima te predstavlja značajni resurs za gospodarski i turistički razvoj grada Pazina.Važno je
istražiti sve prirodne i kulturne vrijednosti područja radi kvalitetne izrade Plana upravljanja, kao i radi
zaštite prirodnih resursa i njihovo pravilno korištenje.
Pravilnim korištenjem područja i prirodnih resursa biti će omogućen gospodarski i turistički
razvoj grada Pazina.

