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         PRIJEDLOG 18.8.2016.  

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne 

novine broj 71/16) 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 ________ 2016. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin za provedbu ulaganja 

„Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na k.č. 2281/1 

(za zemljišnu knjigu k.č. 257/5) k.o. Pazin, u Pazinu“ 

 

 

Naziv projekta/operacije za koju se izdaje suglasnost 

 

Članak 1. 

 U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu, tip operacije 7.4.1. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014. – 2020. te ostvarivanja bespovratne potpore, Gradsko vijeće Grada Pazina ovom Odlukom daje 

suglasnost na provedbu ulaganja „Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na k.č. 

2281/1 (za zemljišnu knjigu k.č. 257/5) k.o. Pazin, u Pazinu“. 

 

Korisnik potpore 

 

Članak 2. 

 Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Dječji vrtić „Olga Ban“ 

Pazin, Prolaz Otokara Keršovanija 1, 52000 Pazin (OIB: 05017253133). 

 

Opis projekta 

 

Članak 3. 

 Projekt se odnosi na rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića „Olga Ban“ u Pazinu na k.č. 2281/1 

(za zemljišnu knjigu k.č. 257/5) k.o. Pazin, Grad Pazin – zgradu društvene namjene koja je u 

vlasništvu Grada Pazina koji je putem dugoročnog ugovora ustupio pravo građenja Dječjem vrtiću 

„Olga Ban“ u Pazinu.  

 Plan je na navedenoj lokaciji proširiti i rekonstruirati dječji vrtić kojim upravlja ustanova DV 

„Olga Ban“ Pazin. Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin je jedina ustanova ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja na području Grada Pazina i općina Pazinštine. Ustanova provodi cjelodnevni i poludnevni 

program usmjeren k razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta, uvažavajući individualne potrebe i 

interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj djeluje. Ustanova obavlja djelatnosti predškolskog 

odgoja – redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, preventivne zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi djece predškolske dobi od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu; 

programi za djecu s teškoćama u razvoju; programi za darovitu djecu; program predškole. Ustanova 

zapošljava ukupno 80 djelatnika, od kojih 49 odgojnog osoblja i stručnih suradnika te 31 tehničko-

administrativnog osoblja. Ustanova obavlja djelatnost u većem broju vrtića: na dvije lokacije u 

matičnom vrtiću u Pazinu te u područnim vrtićima u Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, 

Pazinskim Novakima (Općina Cerovlje), Sv. Petru u Šumi i Tinjanu. U vrtiću se provode redoviti 

cjelodnevni 9 (10) satni programi i poludnevni 6 satni programi predškolskog odgoja i naobrazbe. 

Osim u matičnom vrtiću u Pazinu, cjelodnevni redoviti programi provode se u područnim vrtićima u 

Gračišću, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu. Poludnevni 

program provodi se u područnim vrtićima u Karojbi i Tinjanu.  Cjelodnevni program predškolskog 

odgoja i naobrazbe provodi se i za dvije skupine djece u drugoj i trećoj godini života (jaslice) i to u 

objektu matičnog vrtića u Pazinu, na adresi Prolaz Otokara Keršovanija 1, koji je ujedno najveći 
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objekt ustanove i predmet rekonstrukcije u ovom projektu. U matičnom vrtiću provodi se i program 

predškole. Ustanova raspolaže potrebnim ljudskim resursima za upravljanje rekonstruiranim vrtićem 

te dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom jasličke i predškolske dobi prema već provjerenim 

programima i aktivnostima. Stoga, u planu je rekonstrukcija objekta „gornjeg“ vrtića, koji se nalazi u 

Prolazu Otokara Keršovanija 1, u Pazinu. Naselje Pazin, u kojemu se nalazi predmetna zgrada broji 

4.386 stanovnika. 

 U pedagoškoj 2015/2016. godini Dječji vrtić „Olga Ban“ je polazilo 479 djece raspoređenih u 

23 odgojne skupine. Cjelodnevnim 9 (10) satnim programom obuhvaćeno je 444 djece, a poludnevnim 

6 satnim programom 35 djece. U Gradu Pazinu vrtić radi na dvije lokacije (objekta) i to: 

- U ulici Prolaza Otokara Keršovanija 1 – tzv.“gornji vrtić“: prizemnica namjenski građena 

1971. godine i nadograđena 2000. godine. U prizemlju se nalaze prostorije za dnevni 

boravak djece, polivalentna dvorana (dječja spavaonica), zbornica za odgojitelje, sobe za 

administrativno osoblje u kojima se nalaze knjigovođa i ekonom Vrtića, te jedan ured 

kojeg dijele pedagoginja, psihologinja i medicinska sestra. U prizemlju se nalazi i 

praonica, spremište s garderobnim prostorom, sanitarije za djecu i odrasle, hodnici, te 

glavna kuhinja vrtića, koja osim za „gornji“ služi i za pripremu hrane „donjeg“ pazinskog 

matičnog vrtića.  

- Na katu „gornjeg“ vrtića, iznad kuhinje,nalazi se Uprava vrtića: ured ravnateljice, tajnice i 

računovotkinje. 

- Riječ je o objektu koji se prostire na prostoru od ukupno 1.340 m
2
/ 1.656,60 m

2
 brutto, a u 

kojem se nalazi najveći broj djece.  

- U okviru ovog objekta organizirano je 10 odgojnih skupina (dvije jasličke i osam grupa 

vrtićke djece); tu se provodi tzv. cjelodnevni 10 satni program predškolskog odgoja za 

djecu u dobi od prve godine života, pa do polaska u osnovnu školu. 

- Vanjski prostor čini dvorište koje okružuje vrtić, koje je sa svih strana ograđeno i uređeno, 

a ponajviše prema južnoj strani zgrade „gornjeg“ vrtića.  

- Na betoniranom platou sa sjeveroistočne strane dvorišta ima prostora za dogradnju vrtića, 

kao i na dijelu prostora dvorišta s južne strane. 

- Vrtić ima djelomično saniran krov (dvije trećine nisu sanirane), te 6 ulaza u zgradu: dva sa 

sjeverne strane, dva sa zapadne strane i dva sa istočne strane. 

- U ulici Družbe Sv.Ćirila i Metoda 1 – tzv. „donji vrtić“: dvokatnica nenamjenski građena 

(pred 112 godina) gdje se nalaze 3 sobe za dnevni boravak djece, s pripadajućim 

spavaonicama na svakoj etaži, pomoćna kuhinja, dvorana za tjelesni odgoj te niz manjih 

prostorija (arhiva, peglaona, kotlovnica, podrum). 

I uz ovaj objekt matičnog vrtića nalazi se prostrano dvorište.  

 

 Rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin odnosi se na objekt „gornjeg“ vrtića, koji se 

nalazi u Prolazu Otokara Keršovanija 1, u Pazinu. Glavni razlog rekonstrukcije objekta „gornjeg 

vrtića“ je rješavanje nedostatka prostora u odnosu na broj upisane djece i organizaciju odgojno-

obrazovnog rada, prije svega nedostatka spavaonica i prostora u odgojnim skupinama. Problem je 

trenutna neusklađenost prostora i broja djece s Državnim pedagoškim standardom predškolskog 

sustava odgoja i obrazovanja. Razlog tome je da u odnosu na propisani Standard nedostaje  129 m² 

prostora kako bi se zadovoljili uvjeti koji propisuju smještaj jasličke djece od po 5 m² po djetetu, 

odnosno vrtićke od po 3 m² za provođenje neposrednog odgojno – obrazovnog rada. Nedostaje i soba 

za odgajatelje, sobe za stručne suradnike i zdravstvenu voditeljicu, te drugi DPS-om propisani 

prostori: spremište za didaktička sredstva, arhiva, spremišta za vanjska igrališta  

 Osim navedenog razloga rekonstrukcije, postoje i ostali prostorni nedostaci zgrade „gornjeg“ 

vrtića, koje je potrebno unaprijediti: 

- dotrajalost objekta (krovišta, zidova, instalacija, vanjske drvenarije, unutarnje drvenarije, 

podova...) – od izgradnje 1971. godine na objektu nije  izvršena značajnija rekonstrukcija; 

- dotrajalost ulaza sa istočne i zapadne strane objekta; 

- neprilagođenost ulaza korištenju kolica (dječjih i invalidskih); 

- nedostatak sanitarnog čvora za osobe sa invaliditetom; 

- dotrajalost opreme za skupine dječjeg boravka i garderobe; 
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- nedostatak ureda za stručne suradnike (psihologa, pedagoga, defektologa, medicinsku sestru i 

logopeda); 

- nepostojanje adekvatnog prostora za pripremu za rad odgojitelja i sastanke odgojitelja 

(zbornica); 

- nedostatni prostor za garderobu odgojitelja; 

- nepostojanje spremišta didaktike i potrošnog materijala; 

- nedostatak arhiva; 

- nepostojanje prirodnog prozračivanja praonice; 

- nepostojanje spremnika za bicikle i tricikle; 

- nepostojanje nadstrešnice za 3 službena vozila (kombija). 

 

 Temeljem navedenog, planirane su sljedeće aktivnosti povezane s projektiranjem 

rekonstrukcije zgrade „gornjeg“ vrtića: 

a) usmjerene na usklađivanje broja djece i postojećeg prostora: 

- u prizemlju sa istočne strane planirati jednu novu sobu dječjeg boravka djece, površine 

60m
2
; 

- površinu četiri sobe dnevnog boravka nad kojima se sanira krov povećati, dograditi s južne 

strane, sukladno Državnom pedagoškom standardu;  

- u centralnom dijelu formirati hol s garderobama za djecu, odgojitelje i sanitarijama za 

odgojitelje; 

b)usmjerene na usklađivanje prostora objekta na Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina 

osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti: 

- formirati novi, glavni ulaz u vrtić sa istočne strane; osigurati ulazak kolica (dječjih, 

invalidskih); 

c) usmjerene na poboljšanje uvjeta za radnike vrtića: 

- u prizemlju izvesti sobu zdravstvene voditeljice; 

- osigurati grijanje i hlađenje soba dnevnog boravka djece, sobe za odgajatelje (zbornica), 

ureda i sobe zdravstvene voditeljice; 

- sanirati dio hodnika koji spaja „stari“ i „novi“ dio zgrade i nad tim dijelom planirati 

nadogradnju sobe za radne sastanke i pripremu za rad odgojitelja (zbornicu),  

- spremište za didaktički materijal i potrošni materijal, te za arhivsku građu vrtića; 

- planirati 4 ureda (ured ravnateljice, ured u kojem će biti psiholog, ured za pedagoga, ured u 

kojem će biti defektolog i logoped), na katu; 

- planirati sanitarni čvor za odrasle osobe; 

d) usmjerene na poboljšanje građevinskih svojstava zgrade „gornjeg“ vrtića: 

- sanirati krov, fasadu i vanjsku stolariju na starom dijelu objekta (dio izgrađen 1971. 

godine);  

- sukladno propisima, riješiti pitanje sigurnosnog stubišta; 

- osigurati prirodno ventiliranje praonice; 

- sanirati unutarnju drvenariju, zidove i podove; 

- zamijeniti dotrajalu opremu novom (namještaj za djecu, uredska oprema); 

- dodati spremište za bicikle i spremište za kosilicu. 

 

 Kako bi se sve navedene aktivnosti adekvatno realizirale potrebno je izraditi projektnu 

dokumentaciju, ishodovati potrebne dozvole, pripremiti zemljište za aktivnosti rekonstrukcije, izvršiti 

građevinske i obrtničke radove rekonstrukcije, zatim provesti nadzor, tehnički pregled objekta, 

ishodovati uporabne dozvole, evidentirati građevinu u katastarskom operatu, nabaviti i montirati 

opremu objekta. 

 Rekonstrukcijom Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, kreirali bi se uvjeti za upis sve djece s 

područja Grada Pazina te bi se omogućio upis neupisane djece rane dobi s područja Grada Pazina. 

Rekonstrukcijom vrtića povećati će se prostorni kapaciteti, odnosno riješiti trenutno najveći problem 

prostora za dnevni odmor u sobama dnevnog boravka. Također, u prostoriji u kojoj djeca sada provode 

dnevni odmor (višenamjenska dvorana) postoji  problem nemogućnosti zamračivanja, a i 

mikroklimatski uvjeti nisu dovoljno dobri, što znači da je zimi prehladno, a u toplijim mjesecima 

prevruće. Isto tako, rekonstrukcija će doprinijeti optimalnom korištenju višenamjenske dvorane za 



4 

 

razne oblike tjelesne i zdravstvene kulture djece, za stvaralačke igre i priredbe, zatim riješiti će pitanje 

nedostatka prostora u odnosu na broj upisane djece, nedostatak uredskog prostora pojedinih stručnih 

suradnika, garderobe i prostora za rad odgojitelja, nedostatak spremišta didaktike i potrošnog 

materijala, ali i riješiti pitanje dotrajalosti najstarijeg dijela objekta. Poboljšat će se higijensko-tehnički 

uvjeti koji se odnose na: osvjetljenje, sunčevu svjetlost, prozračivanje, toplinsku zaštitu, zaštitu od 

buke i akustiku, grijanje i hlađenje. Također, projektom će se riješiti neadekvatan pristup za slabo 

pokretne osobe. 

 Postojeća zgrada dječjeg vrtića katnosti je P+1 te se planira rekonstruirati u središnjem i 

južnom dijelu. Brutto površina etaže građevine iznosi 1.538,50 m
2
, odnosno građevine ukupno 

1.603,15 m
2
. Planiranom rekonstrukcijom izvest će se nužni proboji otvora u postojećem zidu, 

uklanjanje parapeta otvora prozora, uklanjanje postojećih pregradnih zidova, te uklanjanje dotrajale 

drvene krovne konstrukcije iznad četiri sobe dječjih boravaka, uključivo krovni pokrov salonitnim 

pločama. 

 Predviđenom rekonstrukcijom zgrade dječjeg vrtića ostaje katnost P+1. Bruto površina etaže 

prizemlja iznositi će 1.675,94 m
2
, odnosno zgrade ukupno 2.202,31 m

2
. U etaži prizemlja formirat će 

se novi ulaz sa istočne strane. Novoformirani ulaz biti će natkriven i osmišljen na način da će se 

osigurati pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ulaznom rampom, kao i ulaznim 

stubištem. Ulazit će se preko ulaznog vjetrobrana u prostrani hodnik/garderobu. Postojeće sobe dječjih 

boravaka rekonstruirat će se na način da će se ukloniti i/ili premaknuti postojeći pregradni i vanjski 

zidovi, te će postojeće sobe dobiti veću, kvalitetniju površinu. Isto tako, planiran je prostor za 

medicinsku sestru u tom dijelu. Postojeći ulaz sa zapadne strane planira se natkriti. 

 Postojeće garderobe, sanitarije i zbornica zaposlenih povećat će svoju površinu na način da će 

se ostvariti kvalitetni prostori za rad odgajatelja, izvest će se spremište didaktike i potrošnog 

materijala, te proširiti garderoba za odgajatelje, izvest će se sanitarije na katu, a u prizemlju odvojiti 

spremišta za kosilicu od spremišta za bicikle i tricikle. Za potrebe vertikalne komunikacije prema etaži 

kata planirano je unutarnje stubište.  

 Opisanim zahvatom u prostoru postojeći dječji boravci maksimalno su povećani u zadanoj 

situaciji, nastojeći zadovoljiti pedagoške standarde, dok novoplanirani sadržaji pružaju kvalitetne 

boravišne prostore. Rekonstrukcijom zgrade  zadovoljit će propisane standarde boravka djece i 

djelatnika (odgojitelja, stručnih suradnika, tehničkog osoblja i uprave). Predloženim arhitektonskim 

oblikovanjem rekonstruirana zgrada dječjeg vrtića uklopit će se u ambijent, poštujući naslijeđena 

graditeljska, ambijentalna i krajobrazna obilježja.  

 Opisanim zahvatom rekonstrukcije obuhvatilo bi se okvirno 550 m
2
 bruto prostora prizemlja i 

okvirno 200 m
2
 bruto prostora kata. 

 Sadašnji kapacitet „gornjeg“ vrtića je 10 odgojnih skupina od čega su dvije jasličke i osam 

vrtićkih skupina. Trenutno, u pedagoškoj godini 2015/16. u „gornji“ vrtić polazi 215 djece. S njima 

radi ukupno 20 odgojiteljica, 3 stručne suradnice, zdravstvena voditeljica, 4 osobe na upravnim, 

računovodstvenim i administrativnim poslovima, te 10 tehničkih osoba (kućni majstor, kuharice, 

spremačice i ostali).  

 Rekonstrukcijom vrtića će se kvaliteta boravka i rada, kako za djecu, tako i za radnike 

značajno povećati, te će se prostorni i tehnički uvjeti  uskladiti s DPS-om. 

 

 

Društvena opravdanost projekta/operacije  

uključujući opis krajnjih korisnika projekta/operacije 

 

Članak 4. 

 Realizacijom projekta rekonstrukcije vrtića uskladiti će se prostorni i tehnički uvjeti 

predškolske ustanove u gradu Pazinu s propisanim Državnim pedagoškim standardom, te omogućiti 

upis sve djece jasličkog uzrasta starosti od 1 godine do 3 godina, što nije bilo moguće postići u 

pedagoškoj godini 2015/2016. Osigurati će se kvalitetnije provođenje programa odgoja i obrazovanja 

u predškolskom odgoju. Osim navedenog, poboljšati će se uvjeti u predškolskom odgoju tako što će se 

veličina prostorija za boravak djece u kojima se provodi i dnevni odmor djece, uskladiti s Državnim 

pedagoškim standardom. 
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 Na području grada Pazina postoji velika potreba za organiziranim oblikom izvanobiteljskog 

odgojno-obrazovnog rada, njege i skrbi za djecu predškolske dobi. Zbog sve većeg broja djece koja 

trebaju vrtić, prvenstveno iz razloga što roditelji iz godine u godinu šalju djecu ranije u vrtić, pojavio 

se problem kapaciteta i neadekvatnog smještaja djece, pa postoji nužna potreba realizacije ovog 

projekta. Isto tako, tradicionalne usluge čuvanja djece zbog povećane dobne granice odlaska u 

mirovinu, povećavaju potrebu za izvanobiteljskim smještajem. 

 Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj djece od jedne do pet godina na području 

Grada Pazina iznosi 476, odnosno podaci pokazuju da se u prosjeku u Pazinu rađa 79,3 djece godišnje. 

U Dječjem je vrtiću smješteno 304 djece, pa pokrivenost iznosi 63,8% djece. Spomenuta činjenica ide 

u prilog društvenoj opravdanosti predmetnog projekta koji za glavni cilj ima povećanje kapaciteta 

prostora u odnosu na broj upisane djece, što će u konačnici utjecati na usklađenost prostora i broja 

djece prema kriterijima DPS-a. 

 Očekivani rezultati rekonstrukcije objekta vrtića i utjecaj na krajnje korisnike: 

- Rekonstruiran objekt dječjeg vrtića u skladu je s Državnim pedagoškim standardom; 

- Osiguran adekvatan prostor za potrebe spavanja i dnevnog boravka djece, rada psihologa i 

pedagoga, defektologa i logopeda, rada i garderobe odgojitelja, spremišta didaktike i 

potrošnog materijala, sanitarnog čvora za invalide, spremnika za dječje bicikle i tricikle; 

- Uređeni pristupi vrtiću: pristup prilagođen korištenju dječjih i invalidskih kolica, parkirališni 

prostor za roditelje i djelatnike; 

- Uređeni dotrajali dijelovi objekta: krovište, zidovi, podovi, instalacije, vanjska stolarija; 

- Djeca jasličke i vrtićke dobi grada Pazina zbrinuta u sigurnom i zdravom okruženju; 

- Zadovoljni roditelji i djeca, te korisnici usluga vrtića; 

- Učinkovitiji rezultati rada kod poslodavaca; 

- Poboljšanje životnog standarda stanovništva Grada Pazina; 

- Zapošljavanje dvoje radnika u vrtiću; 

- Zapošljavanje minimalno petero roditelja koji će zbrinuti svoju djecu u vrtić. 

 Jedan od razloga za rekonstrukciju, a ne izgradnju novog vrtića je i negativni trend kretanja 

stanovništva u odnosu na prethodni popis odnosno dugoročan trend depopulacije grada. Demografska 

slika samog područja Grada varirala je u razdoblju od 1948. do 2011. godine. U proteklom, 

poslijeratnom razdoblju do popisa stanovništva 1971. godine trajao je proces depopulacije na razini 

cijelog području grada Pazina. Isti trend vidljiv je na razini županije, međutim ne i u samom naselju 

Pazin čiji je broj stanovnika u tom razdoblju porastao za 42,44%. Prema popisu stanovništva iz 1971. 

godine na području Grada Pazina bilo je 6,06% manje stanovnika nego 1948. godine. Razvoj 

industrije i poticanje urbanizacije ubrzao je rast na 8.889 stanovnika 1981. godine i 9.369 stanovnika 

1991. godine. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine broj stanovnika je smanjen na 9.227 

stanovnika, a 2011. godine dodatno na 8.638 stanovnika (manje za 589 stanovnika). Razlog ovakvog 

negativnog trenda leži u političkim previranjima koja su nastupila 1990/1991 godine migracijom 

stanovništva te nepovoljnim promjenama u dobnoj strukturi (starenje stanovništva). Prema zadnjem 

popisu stanovništva iz 2011. godine udio stanovnika grada Pazina u odnosu na 208.055 stanovnika 

koliko ih je registrirano u Istarskoj Županiji iznosi 4,2%, dok je taj udio prema prethodnom popisu 

stanovništva iz 2001. godine iznosio 4,5%. Danas grad Pazin obuhvaća 18 statističkih naselja, te preko 

170 zaselaka. 

 Jedan od temelja razvoja Grada Pazina jest, između ostalog plansko i održivo upravljanje 

ljudskim resursima. Sukladno indeksu razvijenosti (109,45% u 2013. godini) Grad Pazin je iznad 

prosjeka Republike Hrvatske, dok je slabije razvijen od prosjeka Istarske Županije (indeks razvijenosti 

u 2013. godini 118,30%).Grad će rekonstrukcijom dječjeg vrtića te osiguranjem adekvatnih uvjeta i 

kapaciteta predškolskih ustanova kreirati osnovnu pretpostavku daljnjeg razvoja turizma, prerađivačke 

industrije i poljoprivrede s obzirom da je razina obrazovanja i znanja na novim konkurentnim tržištima 

od presudnog značaja za navedene sektore. Osim navedenog, razvoj ljudskih resursa najvažniji je 

faktor dugoročnog i održivog gospodarskog rasta, kao i pretpostavka kvalitetnog razvoja turizma, 

poljoprivrede i malog i srednjeg poduzetništva u cjelini kao osnovnih smjernica razvoja lokalnog 

područja. 

 Poboljšanje uvjeta u dječjem vrtiću doprinijeti će kvalitetnijem radu s djecom što će stvoriti 

adekvatne preduvjete za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva Grada Pazina zasnovanog na 

znanju. Isto tako, kvalitetniji prostori vrtića usklađeni sa pedagoškim standardima i kvalitetnija briga 
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za djecu doprinijeti će dijelom većem ostanku stanovnika na lokalnom području grada Pazina, te će 

pozitivno utjecati na smanjenje depopulacije stanovništva. 

 Grad Pazin je do sada uspješno organizirao kvalitetno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, 

stoga u cilju razvoja ljudskih resursa, realizacijom projekta povećat će standarde u odgoju i 

obrazovanju djece predškolske dobi. Cilj projekta je stvoriti adekvatne uvjete za odgoj i obrazovanje 

djece predškolske dobi s obzirom da postojeći prostorni kapaciteti nisu dostatni za prihvat sve djece s 

područja Grada Pazina te nisu usklađeni s Državnim pedagoškim standardima. Time će se osigurati 

potrebni kapaciteti za djecu vrtićke i jasličke dobi te isti uskladiti s potrebama osnovnoškolskog 

obrazovanja. Osnovna škola "Vladimira Nazora" locirana je u naselju Pazin, a u svom sastavu ima i 10 

područnih škola u naseljima Lupoglav, Cerovlje, Gologorica, Gračišće, Sv. Petar u Šumi, Tinjan, 

Trviž, Kašćerga, Karojba, Motovun. U školskoj godini 2015./2016. u školama je bilo upisano 1.274 

učenika u 81 razrednih odjela,8 glazbenih odjela  te 2 posebna razredna odjela.  

 

 

Izjava o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama 

 

Članak 5. 

 Kako planirani projekt predstavlja ulaganje u ljudske resurse krajnji korisnici projekta su djeca 

s lokalnog područja, segment roditelja s lokalnog područja, sportski klubovi i društva s područja grada 

Pazina, Grad Pazin kao institucija, nezaposleni na području Grada, osobe sa invaliditetom, mali i 

srednji poduzetnici, te ostalo lokalno stanovništvo. Interesne skupine odnosno krajnji korisnici koji će 

direktno ili indirektno imati koristi od realizacije projekta su sljedeće: 

 

1. Djeca sa lokalnog područja – djeca jasličke i vrtićke dobi, starosti od 1 godine do 6/7 godina, prije 

polaska u osnovnu školu koristiti će prostorije dječjeg vrtića. Pružat će im se cjelodnevni redoviti 

program boravka u vrtiću. U svim odgojnim skupinama odgojno-obrazovni rad temelji se na 

Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete 

i kulture RH br. 7/8 od 10. lipnja 1991. godine), Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski 

odgoj (NN br. 5/15), i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 

br. 63/08 i 90/10), te je prilagođen razvojnim potrebama djece, zatim materijalnim, socijalnim, 

kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji i djece polaznika vrtića. Po rekonstrukciji zgrade 

vrtića, djeca koja borave u istom imati će poboljšane uvjete boravka i na raspolaganju posebne 

programe kao što su: programi ranog učenja jezika, likovni programi, sportski programi, 

organizirana druženja, izleti u prirodu i drugo. Osnovne aktivnosti u radu s djecom su poticanje 

govorno-jezičnih kompetencija djece kroz pričanje i slušanje priča i dramske tehnike, njegovanje 

tradicijskih vrijednosti i zavičajnog identiteta te unapređivanje kvalitete rada sa školskim 

obveznicima putem razvoja predčitačkih i predmatematičkih vještina u obiteljskom i vrtićkom 

okruženju sve s ciljem kvalitetnije pripreme djece i roditelja za školu. 

 

2. Segment roditelja s lokalnog područja –prije svega odnosi se na stanovnike na području Grada 

Pazina, odnosno roditelje djece, s obzirom da će rekonstrukcija dječjeg vrtića zadovoljiti potrebe 

roditelja s područja Grada Pazina u pogledu adekvatnog odgoja i obrazovanja djece predškolske 

dobi. Odgojitelji dječjeg vrtića i stručni suradnici ostvariti će i unaprijediti kvalitetu suradnje s 

roditeljima i pomagati im u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih 

problema kod djece. Izrađeni su kvantitativni standardi suradnje s roditeljima te unapređenje 

suradnje s roditeljima putem individualnih informacija, roditeljskih sastanaka, radionica, posjeta, 

druženja i izleta s roditeljima. U proces unapređenja kvalitetne suradnje uključuju se i vanjski 

suradnici vrtića. 

U ostvarivanju programa dječji vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, te 

dopunjava obiteljski odgoj i svojom otvorenošću suradnju s roditeljima. Prema tome, predmetnim 

projektom je planirano i zapošljavanje minimalno petero roditelja koji će zbrinuti svoju djecu u 

vrtić. Spomenuto zapošljavanje se odnosi na roditelje koji zbog čuvanja djece imaju ograničene 

mogućnosti zasnivanja radnog odnosa ili ih uopće nemaju. 
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3. Sportski klubovi i društva – odnosi se na članove nogometnih, košarkaških, rukometnih, boćarskih 

klubova. Rekonstrukcijom dječjeg vrtića navedeni sportski klubovi će u suradnji s Gradom 

Pazinom putem sportskih dopunskih programa aktivno promicati popularizaciju sporta među 

djecom i kasnije tijekom osnovnoškolskog obrazovanja poticati mlade na sport i tradicionalne 

izvorne sportove lokalnog područja. U sklopu pazinske sportske zone postoje 2 teniska igrališta, 

veliko nogometno igralište, rukometno igralište, košarkaško igralište te školsko-gradska sportska 

dvorana. 

Obzirom da će rekonstrukcija vrtića rezultirati kvalitetnijim uvjetima za postojeće korisnike (djeca 

koja koriste ili će koristiti usluge vrtića), spomenuto će utjecati na ostanak mladih roditelja i djece 

na području Grada Pazina, što će pozitivno utjecati na smanjenje procesa depopulacije. Time će se 

povećati baza potencijalnih članova za sportske aktivnosti lokalnih sportskih klubova i društava 

(aktivni i pasivni članovi), odnosno stvoriti će se sinergija roditelja i djece sa sportskim 

klubovima, a njihovo uključivanje doprinijeti će većoj socijalnoj uključenosti u lokalnu društvenu 

zajednicu što će u konačnici dodatno pojačati motive za ostanak mladih obitelji na području Grada 

Pazina. 

 

4. Grad Pazin – rekonstrukcijom dječjeg vrtića Grad Pazin će u dugoročnom razdoblju biti krajnji 

korisnik realiziranog projekta s obzirom da će kreirati osnovnu pretpostavku za dugoročni i održiv 

gospodarski rast te razvoj konkurentnog gospodarstva zasnovanog na znanju. Smanjiti će se 

negativni trend kretanja stanovništva, odnosno dugoročan trend depopulacije područja Grada i 

povećati stupanj inicijalnog obrazovanja najmlađe populacije. U dugoročnom razdoblju 

rekonstrukcija dječjeg vrtića stvorit će preduvjete za razvoj turizma, prerađivačke industrije i 

poljoprivrede na tom prostoru s obzirom da je razina obrazovanja i znanja od presudnog značaja 

za razvoj navedenih sektora na sve konkurentnijem svjetskom pa i lokalnom tržištu. 

 

5. Nezaposleni na području Grada Pazina – realizacija projekta rezultirati će zapošljavanjem novih 

djelatnika te će doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih. Rekonstrukcijom predmetnog vrtića 

planira se zaposliti dvoje novih djelatnika, odgojitelja. Isto tako, planirano je zapošljavanje 

minimalno petero roditelja koji će zbrinuti svoju djecu u vrtić. Spomenuto se odnosi na roditelje 

koji zbog čuvanja djece imaju ograničene mogućnosti zasnivanja radnog odnosa ili ih uopće 

nemaju. Rekonstrukcija dječjeg vrtića će potaknuti ostanak mladih obitelji na lokalnom području, 

zatim stvoriti dodatne mogućnosti njihovog zapošljavanju što će utjecati na porast opće 

gospodarske aktivnosti, a samim time utjecati na mogućnost zapošljavanja ostalih nezaposlenih na 

lokalnom području. 

 

6. Osobe s invaliditetom – odnosi se na osiguravanje boljeg i nesmetanog pristupa, kretanja i 

boravka u vrtiću slabo pokretnoj djeci i roditeljima, starijima i nemoćnima, poslovnim 

partnerima s invaliditetom, te ostalim osobama s invaliditetom koji iz određenih razloga 

posjećuju vrtić. Predmetni projekt je u potpunosti usklađen s Pravilnikom o osiguranju 

pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Cilj projekta je 

rekonstruirati objekt vrtića na način da se riješi problem neprilagođenosti ulaza korištenju kolica 

(dječjih i invalidskih) i problem nedostatka sanitarnog čvora za osobe sa invaliditetom. 

Novoformirani ulaz biti će natkriven i osmišljen na način da će se osigurati pristup osobama sa 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti ugradnjom ulazne rampe, kao i ulaznim stubištem.  

 

7. Mali i srednji poduzetnici – realizacija projekta će potaknuti ostanak većeg broja mladih roditelja 

i obitelji na području Grada Pazina čime će se povećati kvaliteta i obim radne snage, odnosno 

broj potencijalnih zaposlenika za potrebe malih i srednjih poduzetnika. Navedeno će utjecati na 

veću raspoloživost mlade radne snage, što će rezultirati dodatnim razvojem poduzetništva na 

lokalnom području. Mladi roditelji i obitelji bit će dodatno motivirani zbog više kvalitete pružene 

usluge dječjeg vrtića na ostanak na području Grada Pazina, a isto će zbog njihove potrošnje 

dodatno doprinijeti povećanju prihoda poduzetnika i potaknuti novi kontinuirani pozitivni 

gospodarski ciklus. Dodatno zapošljavanje povećati će osobnu potrošnju na lokalnom tržištu što 

će utjecati na porast opće gospodarske aktivnosti.  
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8. Ostalo lokalno stanovništvo – odnosi se na sve stanovnike s područja Grada Pazina svih životnih 

dobi, a koji ne pripadaju niti jednom od prethodno navedenih segmenata krajnjih korisnika. 

Povećanje kvalitete uvjeta za odgoj i obrazovanje djece na području Grada Pazina motivirat će 

pojedine roditelje za korištenje usluga rekonstruiranog dječjeg vrtića u većoj mjeri umjesto 

dosadašnje brige i čuvanja djece kod drugih članova obitelji. Na isti način stvorit će se preduvjeti 

da se rasterećenjem određenog broja članova obitelji steknu preduvjeti za njihovo zapošljavanje 

odnosno oslobodi vrijeme za gospodarske i druge aktivnosti.  

 

 Rekonstrukcija vrtića doprinijeti će zaustavljanju trenda depopulacije odnosno promjeni 

trenda smanjenja broja stanovnika na području Grada Pazina i povećanju inicijalnog stupnja 

obrazovanja najmlađe stanovništva. Krajnji korisnici projekta biti će prije svega djeca s područja 

Grada jasličkog i predškolskog uzrasta. Potreba za rekonstrukcijom dječjeg vrtića nastala je kao 

rezultat neadekvatnih i veličinom nedostatnih trenutnih prostorija za potrebe odgoja djece jasličke dobi 

i predškolskog uzrasta, a u cilju razvoja ljudskih resursa lokalnog područja što je od posebnog interesa 

za lokalno stanovništvo i razvoj Grada. 

 U odnosu na propisani Državni pedagoški standard nedostaje ukupno 129 m² prostora kako bi 

se zadovoljili uvjeti koji propisuju smještaj jasličke i vrtićke djece. Raspored djece po grupama u 

prostoru takvog kapaciteta bi značio i manji broj djece u vrtiću od dosadašnjeg prema DPS-u. 

Ulaganje u rekonstrukciju dječjeg vrtića će omogućiti bolji raspored djece po grupama i rezultirati 

zaposlenjem dodatnih djelatnika što će povećati odgojno-obrazovni standard na lokalnom području. 

 

Financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava  

i analiza troškova za provedbu projekta 

 

Članak 6. 

 Djelatnost vrtića financira se uglavnom iz tri izvora: 

- iz uplata roditelja: za materijalne troškove vrtića, troškove tekućeg održavanja te dio 

troškova investicijskog održavanja; 

- iz proračunskih sredstava Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 

Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan te drugih općina i gradova odakle djeca polaznici vrtića 

dolaze (sve sukladno Sporazumu o financiranju djelatnosti vrtića): za plaće i druga primanja 

djelatnika vrtića, troškovi investicijskog održavanja i nabavku opreme; 

- iz proračuna Republike Hrvatske: za program Predškole i za djecu s teškoćama u razvoju te 

iz proračuna Istarske Županije za program Predškole. 

 Navedeni kapitalni projekt planiran je u Financijskom planu Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin 

za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu te u I. izmjenama proračuna Grada Pazina za 

2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu na poziciji Kapitalni projekt K102901 – 

Rekonstrukcija vrtića u iznosu od 6.719.000 kuna. 

Isti iznos obuhvaća dosadašnja provedena ulaganja (pripremna dokumentacija) te planirana ulaganja 

u ostale opće troškove dok je planirano ulaganje u izvođenje radova i opremu na razini od 6.431.080. 

kuna s uključenim PDV-om. 

 Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, kao i osnivač Grad Pazin, ne raspolažu dostatnim vlastitim 

financijskim sredstvima za realizaciju predmetnog projekta u cijelosti. U Financijskom planu Dječjeg 

vrtića predviđeno je 99.000 kuna za financiranje projekta iz općih prihoda i primitaka odnosno 

vlastitih prihoda Vrtića. Ostatak u iznosu od 6.620.000 kuna predviđen je za financiranje namjenskim 

primicima od financiranja (kreditna sredstva). Planirano je ishođenje kredita sa jednom godinom 

korištenja te 10 godina otplate uz maksimalnu kamatnu stopu od 3%.   

Glavnica kredita bi se u najvećem dijelu zatvorila sa sredstvima potpore iz EAFRD-a nakon isplate 

istih sredstava (u iznosu od 80% prihvatljivih ulaganja).  

Preostali dio glavnice kredita (anuiteti po preostalom zaduženju) nakon završetka projekta otplaćivao 

bi se iz vlastitih sredstava Dječjeg vrtića odnosno subvencija (financijska sredstva) osnivača Grada 

Pazina, a u skladu s odredbama Sporazuma o financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 

Pazin. 

Analiza troškova provedbe ulaganja u rekonstrukciju zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 

nak.č. 2281/1 k.o. Pazin dana je u nastavku: 
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1. Izrada Projektne dokumentacije:    

- izrada geodetskog projekta:     =   9.420,00 kn 

- izrada glavnog projekta:     = 99.000,00 kn 

2. Izvođenje radova:      =     6.431.080,00 kn 

3. Stručni nadzor građenja:     =        120.000 ,00 kn 

4. Koordinator zaštite na radu:     =         12.000 ,00 kn 

5. Konzultantske usluge u pripremi i vođenju projekta  = 47.500,00 kn 

           ___________________________________________________________________________ 

UKUPNO:                        6.719.000,00kn

       

 

Ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije 

 

Članak  7. 

 U Gradu Pazinu, u Gradskoj Upravi zaposleno je ukupno 36 djelatnika u 5 organizacijskih 

cjelina: Ured grada, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Upravni odjel za 

gospodarstvo, financije i proračun, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo i Službu za unutarnju reviziju. Gradonačelnik Grada Pazina imenovao je Radnu skupinu 

za provedbu Projekta rekonstrukcije Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kako bi se jasličkoj i vrtićkoj 

djeci omogućili još bolji uvjeti boravka u predškolskoj ustanovi. 

 Za voditelja i koordinatora projekta imenovana je ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 

Pazin Vesna Rusijan Ljuština, prof. Članovi imenovane Radne skupine kao projektni tim čine: Vesna 

Rusijan Ljuština – ravnateljica Vrtića, Patricija Jedrejčić – računovotkinja Vrtića i 4 predstavnika iz 

Gradske uprave (Maja Stranić Grah – Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i 

proračun, zatim Nataša Ukotić – Viša stručna suradnica za javnu nabavu, Anton Finderle – Viši 

stručni suradnik za odgoj i obrazovanje i Adisa Raković Kranjac – Savjetnica za prostorno uređenje i 

gradnju). Isto tako, potpora članovima Radne skupine biti će i  vanjski stručnjaci konzultanti. 

 Predstavnici Radne skupine Grada Pazina važni su sudionici provedbe projekta. Naime, Grad 

raspolaže s dostatnim operativnim kapacitetom za provedbu i upravljanje planiranim projektom 

tijekom pripreme, izgradnje i opremanja s obzirom da je do sada realizirano više projekata od kojih je 

potrebno istaknuti sljedeće: izgradnja školsko-gradske sportske dvorane, izgradnja pretovarne stranice 

Jelenčići V, izgradnja kolektora fekalne kanalizacije „Stari Pazin“, sufinanciranje programa korištenja 

obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljske kuće i više stambene zgrade), sufinanciranje 

projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, projekt Archeo.S i drugi. Od projekata koji su u fazi 

realizacije ističu se Life SECAdapt, projekt Pazi(n) proračun!, InspiritFantasy Park i rekonstrukcija 

javne rasvjete na području Grada Pazina. Projekti su sufinancirani iz sredstava EU i nacionalnih 

fondova, te dijelom od strane Istarske Županije i Grada Pazina.  

 Dječji vrtić Olga Ban Pazin će za pripremu i provedbu projekta koristiti i konzultantske usluge 

vanjskih stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u ishođenju bespovratnih sredstava i vođenju 

projekata financiranih iz EU fondova. 

 Radna skupina održava redovito sastanke na mjesečnoj te po potrebi na tjednoj razini. Na 

sastancima Radne skupine sudjeluje i  arhitektica dok će se tijekom provedbe projekta uz konzultante 

pridružiti i predstavnici nadzora i građevinske tvrtke koja će kroz javnu nabavu biti izabrana kao 

najpovoljniji ponuditelj. Cilj istog je pravovremena priprema dokumentacije tijekom pripreme i 

provedbe projekta te upoznavanje svih sudionika s obvezama koje proizlaze iz Pravilnika za Mjeru 7.  

 

Doprinos ulaganja stvaranju novih radnih mjesta 

 

Članak  8. 

 Realizacijom projekta rekonstrukcije postojećeg dječjeg vrtića „Olga Ban“ planirano je 

zapošljavanje dvoje novih djelatnika. Nakon provedenih upisa djece u pedagoškoj godini 2016/2017. 

planira se uvođenje jedne mješovite jasličko-vrtićke skupine, pri čemu će se dodatno zaposliti 2 nova 

djelatnika odgojitelja. Odgojitelji kao najvažniji djelatnici, imati će zadatak pravodobno planirati, 
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programirati i vrednovati odgojno-obrazovni rad. Osim navedenog, zaduženi su i za brigu o estetskom 

i funkcionalnom uređenju prostora za izvođenje različitih aktivnosti. Isto tako, dužni su voditi 

dokumentaciju o djeci i radu te surađivati s roditeljima, i s ostalim sudionicima u odgoju i naobrazbi 

djece predškolske dobi. Odgovorni su za provedbu programa rada s djecom kao i za opremu kojom se 

koriste u svom radu. 

 Osim odgojitelja, realizacija predmetnog projekta omogućit će zapošljavanje pojedinih 

roditelja koji zbog čuvanja djece imaju ograničene mogućnosti zasnivanja radnog odnosa ili ih uopće 

nemaju. 

 Prethodno je, sukladno pedagoškom standardu zaposlen pedagog na puno radno vrijeme čime 

se postigla cjelovitost stručnog i timskog rada, njihovih odgojitelja i roditelja. U tijeku je zapošljavanje 

logopeda, čime će se preventivno djelovati na pojavu sve većeg broja djece s poteškoćama u razvoju 

govora. 

 

Način održavanja i upravljanja projektom/operacijom  

 

Članak  9. 

 Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin kao javna ustanova će kao i dosada upravljati radom vrtića sa 

postojećim ljudskim resursima, kojima će dodatno pomoći i 2 nova djelatnika odgojitelja, a koji će 

biti zaposleni realizacijom projekta. Trenutno, Vrtić ima  ukupno 80 zaposlenih djelatnika. Nakon 

realizacije projekta objekt vrtića će održavati zaposlenici koji su i dosada održavali postojeći objekt, 

a ravnateljica i upravno tehničko računovodstveno osoblje dječjeg vrtića (ukupno pet osoba) 

posjeduje dugogodišnje iskustvo u upravljanju vrtićem.  

 Postojeći ljudski resursi, koji će imati ulogu u daljnjem održavanju i upravljanju vrtićem 

obavljaju poslove vođenja poslovanja vrtića, zatim opće upravne, računovodstvene i administrativne 

poslove, poslove odgoja i obrazovanja, njege i zaštite djece, unapređenja pedagoškog i stručnog rada,  

pripremanja i posluživanja hrane, održavanja čistoće, održavanja objekata i poslove prijevoza.  

 Rekonstrukcijom vrtića, djeca koja borave u istom imati će na raspolaganju posebne 

programe kao što su: programi ranog učenja jezika, likovni programi, sportski programi, kulturne 

manifestacije i drugo. U sklopu planiranog vrtića djeca će moći sudjelovati i na organiziranim 

druženjima i izletima u prirodi. Rekonstrukcijom dječjeg vrtića postići će se planirani ciljevi s 

dugoročnim učinkom na lokalnu zajednicu:  

- Usklađenje prostornih i tehničkih uvjeta rada dječjeg vrtića s Državnim pedagoškim 

standardom; 

- Osiguravanje adekvatnog prostora za dnevni boravak djece; 

- Optimalno korištenje višenamjenske dvorane za aktivnosti kojima je namijenjena; 

- Osiguravanje boljeg pristupa vrtiću slabo pokretnoj djeci i roditeljima te osobama s 

invaliditetom. 

 Isto tako, bit će osiguran kvalitetniji program odgoja i obrazovanja za svu djecu s područja 

Grada, čime će se povećati standardi odgoja, a što će olakšati kasniji osnovnoškolski odgoj. 

Provođenjem redovitog cjelodnevnog programa odgoja u vrtiću uspostaviti će se suradnja s osnovnim 

školama i bolja stupnjevitost odgoja i naobrazbe sve djece sa lokalnog prostora čime će se osigurati 

lakše uključivanje djece u program osnovne škole. 

 

Usklađenost projekta/operacije s strateškim razvojnim programom Grada Pazina 

 

Članak 10. 

Gradsko vijeće Grada Pazina svojom je Odlukom od 26. svibnja 2015. godine usvojilo 

Strategiju razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine („Službene novine Grada Pazina“ 19/15.). 

Projekt iz članka 1. ove Odluke usklađen je s ciljem 3: Unapređenje kvalitete života, 

Prioritetom 3.1: Unapređenje kvalitete javnih usluga, Mjerom 3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete 

usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama. Svrha Mjere 3.1.1. je osigurati povoljne 

infrastrukturne uvjete i kapacitete u odgojnom i obrazovnom sustavu za mlade uzraste Grada Pazina te 

potaknuti privatne inicijative u segmentu odgoja i obrazovanja. Cilj Mjere je unaprijediti sustav odgoja 

i obrazovanja u Gradu Pazinu. Rezultat navedene Mjere trebao bi biti osigurani infrastrukturni 

kapaciteti za odgojen i obrazovne djelatnosti, povećana pokrivenost i kvaliteta usluga stručnih 
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djelatnika u obrazovanju i školstvu. Razvojni učinak navedene Mjere trebao bi biti viši stupanj 

obrazovanosti stanovništva. 

 Grad Pazin bilježi negativan demografski trend, a učinkovitim upravljanjem dječjim vrtićem, 

poticati će se zadržavanje mladih, osnivanje obitelji, povećanje nataliteta i zapošljavanje. Isto tako, 

povećati će se kvaliteta pružanja usluga lokalnoj zajednici i opći društveni razvoj grada Pazina. Dječji 

vrtić „Olga Ban“ Pazin polazi desetoro djece s teškoćama u razvoju, a predmetnim projektom će se 

osigurati kvalitetniji životni i obrazovni uvjeti. Osim toga, projekt će doprinijeti i senzibiliziranju 

javnosti u vezi s potrebama djece s poteškoćama u razvoju. 

 

Usklađenost projekta/operacije s prostornim planom Grada Pazina 

 

Članak  11. 

 Rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin se odnosi na parcelu k.č. 2281/1 (za 

zemljišnu knjigu k.č. 257/5) k.o. Pazin, u Pazinu, prema izmijenjenom Projektnom zadatku, Klasa: 

404-01/16-01/03, Urbroj: 2163701-09-16-9, od dana 04.08.2016.g.  

 Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin ishodit će potvrdu glavnog projekta (dozvolu za građenje) koja 

će biti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13), Prostornim planom uređenja 

Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ br. 19/02, 25/02, 26/09, 2/10 – pročišćeni tekst, 21/14 

i 24/15), Generalnim urbanističkim planom Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ br. 19/02, 

25/02, 18/07, 10/08, 15/08 – pročišćeni tekst, 27/09, 27/11 i 17/15) i ostalom važećom zakonskom 

regulativom, propisima i pravilima struke. 

 

Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Pazin, _________ 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

                                                                                                                                             Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark 
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OBRAZLOŽENJE 

 

 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin uputilo je Gradskom vijeću Zahtjev za davanje 

suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, u gradu Pazinu na 

k.č. 2281/1 (za zemljišnu knjigu k.č. 257/5) k.o. Pazin. 

 Projekt se odnosi na rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića „Olga Ban“ u Pazinu na k.č. 2281/1 

(za zemljišnu knjigu k.č. 257/5) k.o. Pazin, Grad Pazin – zgradu društvene namjene koja je u 

vlasništvu Grada Pazina koji će ustupiti pravo građenja Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazinu. Plan je na 

navedenoj lokaciji proširiti i rekonstruirati dječji vrtić kojim upravlja ustanova DV „Olga Ban“ Pazin. 

 Prema Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., u okviru 

Podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“ moguće je ostvariti bespovratne potpore u iznosu do 80% od ukupnih prihvatljivih 

troškova za projekt/operaciju građenja i/ili opremanja građevine za ostvarivanje organizirane njege, 

odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i 

opremanje prostora izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje 

prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te 

drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i 

predškolske dobi). 

 Člankom 20. stavak 23. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

(Narodne novine broj 71/16) kao uvjet prihvatljivosti prijave na natječaj propisana je dužnost  

Korisnika da uz Zahtjev za potporu priloži odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o 

suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave koja mora imati prilog sa 

slijedećim stavkama: naziv projekta/operacije, kratki opis projekta/operacije, društvena opravdanost 

projekte/operacije uz dostavu izjave o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim 

interesnim skupinama, financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu 

troškova za provedbu projekta, ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije, doprinos 

ulaganja stvaranju novih radnih mjesta, način održavanja i upravljanja projektom/operacijom, 

usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i 

usklađenost projekte/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave. 

Uz navedeno valja istaknuti da je jedan od kriterija za prolaz na natječaju (u slučaju da više 

prijavitelja na natječaju ostvari jednaki broj bodova) i vrijeme podnošenja prijave. Iz navedenog 

proizlazi da je u cilju povećanja vjerojatnosti za uspjeh na natječaju nužno podnijeti prijave u što je 

moguće kraćem roku nakon otvaranja natječaja pa se u skladu s time, a radi kompletiranja nužne 

natječajne dokumentacije, predlaže se donošenje predmetne odluke po hitnom postupku. 

 

 

          GRAD PAZIN 


