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PREDMET:  Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna  

Prostornog plana Istarske županije, 

  mišljenje, dostavlja se 

 

VEZA:  Vaš dopis Klasa: 350-01/15-01/40, Urbroj: 2163/1-08/1-15-204 

  od 23. prosinca 2015. godine 

 

 

Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 

38/09, 55/11, 90/11, 50/12) i članka 18. točke 2. Statuta Općine Pićan (Službene novine Općine 

Pićan br. 2/12), razmatrajući dostavljeni Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna 

Prostornog plana Istarske županije, Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 28. 

siječnja 2016. godine daje sljedeće 

 

M I Š LJ E NJ E 
 

Dana 15. rujna 2015. godine Općina Pićan je dostavila Istarskoj županiji, Upravnom 

odjelu za održivi razvoj, primjedbe na Prijedlog prostornog plana Istarske županije (Klasa: 022-

05/15-01/79, Urbroj: 2144/05-01-15-5 od 10. rujna 2016.g.). Nakon uvida u dostavljenu 

dokumentaciju, utvrđeno je da je Istarska županija prihvatila prijedlog Općine Pićan da se u 

prognozi kretanja stanovništva do 2020.g. uračunaju i povremeni stanovnici, no nije prihvatila 

primjedbu i prijedlog za ukidanje vodnih građevina sustava uređenja vodotoka (bujica) i drugih 

voda i zaštite od štetnog djelovanja voda na području Općine Pićan s obzirom na to da nisu od 

interesa za Općinu Pićan. Prijedlog nije prihvaćen, a obrazloženje glasi da je zaštita od poplava 

javni interes. Izjavljujemo da nismo zadovoljni neprihvaćanjem naše primjedbe, te dajemo 

sljedeće mišljenje: 

Svakako se slažemo da je zaštita od poplava javni interes i interes Općine Pićan, no 

nadvišenjem pregrade (brane) postojeće retencije Grobnik, ugrozilo bi se stanovništvo koje 

prebiva na tom području i koje bi se tada moralo iseliti. Grobničku branu bi eventualno trebalo 



izmuljiti i održavati, a ukoliko se pokaže potreba, nakon analize područja i procjene ugroženosti 

od poplava, bilo bi moguće napraviti novu branu u Sidreti. Za navodnjavanje svakako nije 

potrebna takva akumulacija, s obzirom na to da nama navodnjavanje ne treba. Što se tiče 

planirane brane s retencijom u Pedrovici, isto tako, postoji opasnost od poplavljanja područja i 

iseljavanja stanovništva, ali smatramo da ne postoji opasnost od poplava uopće. Ukoliko se, 

ponavljamo, ukaže potreba za branom, mogla bi se eventualno izgraditi u Dragi gdje neće 

ugrožavati stanovnike. Što se tiče planirane brane s retencijom na Tupaljskom potoku (slap 

Sopot), napominjemo da i u ovom slučaju postoji već brana (ispod Sopota prema Švićima), koju 

treba očistiti i izmuljiti. Općenito rečeno, potrebno je da se održavaju i čiste postojeće brane, 

te, ukoliko bude potrebno, nakon provođenja analiza i procjena ugroženosti, da se izrade nove 

brane ali na drugim mjestima, gdje bi bilo prikladnije što se tiče zaštite sigurnosti stanovništva 

našeg područja. Svakako Vas molimo da se prije ikakvog planiranja zahvata savjetujete sa nama 

kako bismo Vam mogli objasniti koje su najbolje opcije za naše područje. 

Nadalje, želimo također istaknuti da je člankom 55. Odredbi za provođenje predviđeno 

najviše 500 kreveta – turistički smještajni kapacitet, što smatramo da se treba povećati na barem 

1000 jer Općina Pićan ima potencijala za razvijanje turizma i povećanje iznajmljivanja 

smještaja. 

Konačno, želimo iskazati zadovoljstvo zbog konačnog i prijeko potrebnog usklađivanja 

granica naše Općine kako su predviđene našim Prostornim planom uređenja. 

 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Juran Silvan, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula 

2. Arhiva Općine Pićan 


