IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA – 20. listopada 2015.

20. listopada 2015. godine održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj je
raspravljano i odlučeno o 14. točaka dnevnog reda.
Između točaka dnevnog reda ističemo Odluku o kandidiranju projekata na natječaj mjere 07
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine čijim je donošenjem podržano kandidiranje devet
projekata na natječaj čije se raspisivanje očekuje do kraja ove godine. Projekti koje se namjerava
kandidirati na natječaj su: 1. Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NC0101 Cvitani-Mala Traba od
naselja Mala Traba do naselja Vela Traba – korisnik Grad Pazin, 2. Rekonstrukcija Groblja „Moj mir“ u
Pazinu – korisnik Grad Pazin, 3. Kanalizacijski kolektor naselja Rijavac, Pazin – korisnik Usluga
odvodnja d.o.o., 4. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih
naselja – Zarečje iz sustava IVS-a – korisnik Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., 5. Izgradnja
vodovodnog ogranka Zamaski Dol – korisnik Istarski vodovod d.o.o., 6. Park znanosti osnovne škole
Vladimir Nazora Pazin – korisnik Osnovna škola Vladimir Nazor Pazin, 7. Rekonstrukcija krovišta na
Spomen domu Pazin – korisnik Pučko otvoreno učilište Pazin, 8. Sportsko rekreacijski centar Pazin –
korisnik Pazin sport d.o.o., 9. Rekonstrukcija i dogradnja matičnog vrtića Olga Ban Pazin – korisnik
Dječji vrtić Olga Ban.
Vijećnici su podržali donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko
– turističke i sportsko – rekreacijske zone Ježenj kojom se stvaraju uvjeti za gradnju auto kampa
jugoistočno od naselja Veli Ježenj uz cestu koja vodi prema crkvi sv. Lucije, odnosno naseljima Grubiši
i Munci.
U skladu sa Strategijom razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, u kojoj se predlaže
mjera 1.1.4. Učinkovita institucionalizirana savjetodavna podrška poduzetnicima, unutar prioriteta
1.1. Unapređenje poslovnog okruženja, te mjere 1. Intenziviranje gospodarskih aktivnosti, donesena
je Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju
Društvenog ugovora „Razvojne agencija Srce Istre“ d.o.o. Pored većinskog vlasnika Grada Pazina, udio
u navedenom trgovačkom društvu imati će i općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun,
Sveti Petar u Šumi i Tinjan (svaka 6%). Poslovi razvojne agencije obavljat će se unutar Upravnog
odjela za gospodarstvo, financije i proračun, dok se ne stvore kapaciteti za samofinanciranje i
izdvajanje poslova u sklopu trgovačkog društva. U raspravi koja je prethodila donošenju Odluke,
vijećnik Valter Milohanić istaknuo je da podržava odluku budući da se osnivanjem agencije ostvaruje
jedna od mjera zacrtanih Strategijom, razvoja dok je vijećnik Renato Kalac istaknuo kako se nada da
jedini cilj osnivanja agencije nije novo povećanje administrativnog aparata. Odluka je u konačnici
donesena s devet glasova za, a tri su vijećnika bila suzdržana.
S ciljem usklađenja s odredbama novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti donesena je nova
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti koja u bitnome ne odstupa od dosadašnjeg uređenja radnog
vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Pazina.
Vijeće je prihvatilo Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Pazina za 2016. godinu,
Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za
školsku godinu 2014/2015 te Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini
2014./2015. pri čemu su vijećnici pohvalili rad i postignute rezultate pazinskog vrtića i osnovne škole,
a ravnateljice osnovne škole i dječjeg vrtića, kao i vijećnik Stjepan Gabrić, izrazili su potrebu za
daljnjim ulaganjima u ljudske i infrastrukturne kapacitete ovih ustanova.

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina i Odluka o priključenju na
komunalne vodne građevine za javnu odvodnju izmijenjene su i dopunjene zbog formiranja novih
aglomeracija - područja koja se neće priključivati na sustav odvodnje kojim upravlja Usluga odvodnja
d.o.o. već na zasebne sustave odvodnje, kojima će upravljati trgovačko društvo IVS - Istarski
vodozaštitni sustav d.o.o. sa sjedištem u Buzetu. Tako su za aglomeraciju Kašćerga stvoreni uvjeti za
priključenje korisnika na sustav odvodnje, a po dovršetku izgradnje sustava odvodnje isto će biti
učinjeno i u aglomeracijama Grdoselo, Cesari – Bašići i Šajkovići – Tončići, Brajkovići – Trviž, Lindar,
Zarečje, Bertoši – Vranići, Ruhci, Ježenj i Vela Traba, koje su utvrđene Programom mjera zaštite
izvorišta vode za piće sukladno čl. 43. i čl. 44. Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za
piće u Istarskoj županiji.
Vijeće je donijelo i Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice
Gradske knjižnice Pazin te Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za
izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin kojom se omogućava provedba navedenog
natječaja.
Na inicijativu Boćarskog saveza Grada Pazina, koja je podržana od strane Gradonačelnika i
Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu, Vijeće je donijelo odluku kojom se
Boćarskoj dvorani koja se nalazi na adresi Trg pod lipom 1, Pazin, i boćalištu na otvorenom,
izgrađenom na Trgu pod lipom, određuje se zajedničko ime "Boćarski centar Aleksandar Anzur" kao
znak priznanja Aleksandru Anzuru, preminulom u studenom prošle godine, koji je svojim djelovanjem
neizmjerno doprinio razvoju boćanja ne sam o u Pazinu i Hrvatskoj, već i na svjetskoj razini.
Na kraju sjednice, Vijeće je primilo na znanje izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za
razdoblje od siječnja do lipnja 2015. godine.

