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 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-05/16-01/1 
Ur.broj: 2144/05-01-16-2 
Pićan, 28.01.2016. 
 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 19.sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
28.siječnja 2016. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 18,30 sati. 
 
                   Sjednici je prisustvovalo svih 11 vijećnika i to: Juran Silvan, Kristina 
Đurović, Valter Fonović, Fabricio Lukež, Dean Močinić, Branko Ružić, Matej 
Selar, Siniša Sergo, Jasmina Slivar, Daniel Stanić i Livio Vretenar. 
 
                   Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Načelnik Ivan Franković, 
zamjenik načelnika Neven Vretenar, Martina Bilić, JUO i Kristian Reisman iz 
„Labinštine info“ i „Istarski.hr“. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio predsjednik općinskog vijeća 
Silvan Juran i pozdravio sve prisutne.  
                   Pročitao je dnevni red i rekao da s obzirom da je jučer bilo u 
Lovačkom domu Kukurini prvo prikazivanje analize prostornog plana, on 
predlaže dopunu dnevnog reda točkom 4. „Donošenje Odluke o izradi Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan“. Otvorio je raspravu. 
Vijećnik Ružić Branko smatra da se tako važne odluke ne donose po hitnom 
postupku, materijale se moglo ranije poslati. Ističe da općina već ima izrađivača 
Prostornog plana, a još se ni odluka o njegovoj izradi nije donesla što znači da je 
netko mimo odluke potpisao ugovor prije donošenja odluke. 
Načelnik je upoznao da se napravilo analizu prostornog plana za što se je dalo 
narudžbu, a kada se donese odluka o izradi, raspisati će se javna nabava i onda 
će se izabrati izrađivača. Općina će dati pozivni natječaj. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da koliko on ima informaciju to već radi „URBIS“. 
Ističe da čim je pozivni natječaj, onda se zna tko će to raditi. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da je predložio dopunu dnevnog reda 
ovom točkom, no ona ne mora biti izglasana. To je htio samo zbog ljudi da im se 
ide na ruku i čim prije ide u provedbu, jer ljudi to čekaju, kako bi mogli krenuti u 
gradnju. Stoga je danas predložio razmatranje ove točke. 
Predsjednik vijeća je dao na glasanje prijedlog dopune dnevnog reda točkom 
4.“Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Pićan“. 
Većinom od 8 glasova „ZA“ i 3 „Suzdržana“ je usvojena dopuna dnevnog reda. 
Nakon toga je dao kompletan dnevni red na glasanje.  
Većinom od 9 glasova „ZA“, 1 „Protiv“ i 1 „Suzdržan“  je usvojen slijedeći 
 

                                      D n e v n i    r e d: 
 
1. Verifikacija zapisnika sa 18.sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, 
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2. Očitovanje o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Istarske 
županije, 

3. Donošenje Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora 
Hrvatske pošte,  

4. Donošenje  Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Pićan, 

5. Vijećnička pitanja. 
 

  AD- 1. Verifikacija zapisnika sa 18.redovne sjednice Općinskog vijeća  

             Općine Pićan 

 
                 Zapisnik sa 18.sjednice općinskog vijeća je dat u privitku poziva, pa je 
predsjednik vijeća Silvan Juran po njemu otvorio raspravu. 
Vijećnik Ružić Branko pita kada će mu se po njegovom upitu dostaviti pismene 
odgovore, jer je danas mjesec dana od kada je to zatražio. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da mu je na prošloj sjednici usmeno odgovorio, 
pa misli da mu ne treba dostavljati i u pismenom obliku. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da u zapisniku nisu napisani odgovori, a on traži 
odgovor u pisanom obliku, na što je načelnik odgovorio da će mu se odgovore 
dostaviti pismeno. 
Vijećnica Jasmina Slivar predlaže da se na sredini str. 2 zapisnika doda riječ 
„samo“ ispred riječi „u pismenom obliku“. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da je to njeno mišljenje, no ovo je bio 
zaključak cijelog vijeća, pa smatra da na to ne treba dati primjedbu, te je po 
njenom prijedlogu otvario raspravu. 
S obziromda se nitko nije uključio u raspravu, njezin je prijedlog dao na glasanje.  
„ZA“ prijedlog vijećnice Jasmine Slivar je glasalo 2 vijećnika, 2 „Suzdržana“ i 7 
„Protiv“, pa je predsjednik vijeća Juran Silvan konstatirao da prijedlog nije 
usvojen. 
Budući više nitko nije imao primjedbu ili dopunu zapisnika, predsjednik vijeća 
Juran Silvan je dao zapisnik na glasanje. 
Većinom od 10 glasova “ZA” i 1 „Protiv“ je usvojen zapisnik sa 18.sjednice 
Općinskog vijeća.   
 

AD - 2. Očitovanje o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja 

Istarske županije 
 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da su vijećnici dobili materijal i CD  po 
točki dnevnog reda pa je zamolio načelnika da iznese obrazloženje.   
Načelnik Ivan Franković je objasnio da se u izmjenama PPU IŽ , radi o branama, 
2 ili 3 na području naše općine koje su planirane radi spriječavanja dotoka velike 
količine oborinskih voda.  Jedna brana se planira u Pedrovici, jedna na Sopotu, 
a jedna u Grobniku. Upoznao je da je općina dala primjedbu da se ne slaže s 
navedenim prijedlogom, no Istarska županija to ne želi prihvatiti. 
Ističe da ako se prihvati prijedlog župnije, akumulacija vode će promjeniti 
krajobraz, zaplivale bi poljoprivredne površine, a promjenila bi se i klima na tom 
području.  
Smatra da ako se već moraju napraviti brane, neka ih naprave na drugom 
području, jer će na ovom području napraviti velike štete, u Pedrovici će sve 
poplaviti i morati će se nanovo napraviti put. On je protiv toga. 
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Potpredsjednik vijeća Stanić Danijel  je upoznao da je postojeća brana u 
Grobniku u visini ceste, pa pita kuda bi išla cesta za Grobnik, ako bi se napravilo 
drugu, višu branu.   
Načelnik Ivan Franković je rekao da je tamo planirano na postojećoj brani dignuti 
branu i napraviti akumulaciju. Smatra da se treba boriti protiv kako nam ne bi 
poplavilo područje. Što se tiče Pedrovice, on predlaže neka naprave branu u 
Dragi. Ističe da bi svakako trebalo zatražiti neko drugo rješenje, jer on nije za 
prihvaćanje ovakvog županijskog prijedloga. 
Vijećnik Lukež Fabricio je rekao da je apsolutno protiv brane u Pedrovici, a ni 
Grobnik ni Sopot nemaju smisla. Što se tiče Sopota, smatra da je bolje napraviti 
branu niže Sopota, u kanjonu, pa se ne bi morale poplavljivati oranice. Vijećnik 
Fabricio Lukež se u potpunosti slaže s načelnikom po pitanju brana. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je mišljenja da bi trebalo uputiti apel državnim 
institucijama, jer oni prije naprave projekte, pa ih proglase od javnog interesa, no 
teško je donijeti odluku kojom bi se prihvatilo da ljudima dođe voda do kuća.  
Ističe da osim što je voda do kuća, u prirodi se dešavaju velike promjene i 
smatra da to nije dobro rješenje. On predlaže da se taj prijedlog izmjena i 
dopuna Prostornog plana IŽ ne prihvati i da se pozove Hrvatske vode na 
sastanak. 
Vijećnik Ružić Branko je također protiv prijedloga da se brana gradi u Pedrovici, 
eventualno se može sagraditi u Dragi. Osim toga nije mu jasno da li su to 
akumulacije ili su to brane kad je višak vode.  
Načelnik Ivan Franković je objasnio da su to brane kad je višak vode.  
Vijećnik Ružić Branko je upoznao da je brana ispod Sopota već postojala i tamo, 
na njenom mjestu se može napraviti nova brana. Činjenica je da je najveći 
problem s vodom sa strane Grobnika i Letaja. Smatra da se dizanjem te brane 
ne bi puno ugrozilo područje, tamo se neko rješenje mora napraviti, jer tamo ima 
najviše vode. 
On predlaže da se neki prijedlog mora prihvatiti, jer ako vijeće apriori sve odbaci, 
onda će županija napraviti po svojem prijedlogu, odnosno rješenju. 
Vijećnik Ružić Branko predlaže da se brana u Grobniku prihvati budući da nije 
akumulaciona. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da bi brana jedino u Grobniku bila 
akumulaciona za navodnjavanje istarskog poluotoka. 
Vijećnik Vretenar Livio smatra da je gradnja novih brana predložena radi pranja 
novca. Apsolutno se ne slaže s prijedlogom Hrvatskih voda za gradnju brana, jer 
u Pedrovici ne treba graditi branu i poplavljivati teren, s obzirom da voda od 
Pedrovice nikad nije ugrožavala Lug. Već 10 godina Lug nije plivao. 
Što se tiče brane na Sopotu,  on pita koja je logika graditi branu na ravnici, kada 
već postoji brana niže Sopota, u Dragi, samo je zatrpana. Predlaže neka se 
gradi brana tamo gdje je već postojala. Rekao je da potok do Slivara u Švići nije 
već 50 godina očišćen, a kada bi čistili kanale ne bi se dešavale poplave. On 
predlaže za početak, prije gradnje brane, neka samo izmulje branu u Dragi, pa 
će se vidjeti da li treba zidati novu. 
Osim toga vijećnik Vretenar Livio predlaže izmuljivanje Grobničke brane, a ako 
treba napraviti novu, neka je naprave u Sidreti.  
Rekao je da za ovo neće nikada glasati, jer se ljude iz Grobnika ne smije iseliti. 
Vijećnik Selar Matej pita da li može dati primjedbe na još neke stavke u 
prijedlogu Izmjena i dopuna PPU IŽ, na što mu je predsjednik vijeća rekao da na 
sve može dati primjedbe. 
Na to je vijećnik Selar Matej rekao da su u prijedlogu Izmjena i dopuna PPU IŽ 
planirani smještajni kapaciteti za svaki grad i općinu. Za Općinu Pićan je 
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planirano maksimalno 500 kreveta, a kad se zatražilo podatke od TZ središnje 
Istre, rečeno je da je Općina Pićan četvrta po broju noćenja u središnjoj Istri sa 
17 tisuća noćenja. Stoga predlaže povećanje za barem 500 kreveta, jer Općina 
Pićan ima potencijal za iznajmljivanje. 
Potpredsjednik vijeća Močinić Dean se složio s njim i rekao da ako općina ima 
plan gradnje nekog hotela, onda bi imali ograničenja u broju kreveta. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je konstatirao da su svi vijećnici protiv brana, a 
jedan od razloga je da su 3 brane na području Općine izgrađene, a nisu u 
funkciji, jer nisu izmuljene. 
Ističe da će se prigovor protiv brana potkrijepiti prijedlogom da se ide u 
odmuljivanje postojećih brana. 
Načelnik je dao informaciju da se dobilo dopis od Ureda za gospodarstvo da se 
utvrdi spadaju li k.č.na području Karnelići, k.o. Grobnik u područje Općine Pićan 
ili Općine Kršan, jer ih obe općine imaju obuhvaćene svojim prostornim 
planovima. Načelnik je pokazao izvadak iz Prostornog plana Općine Pićan kojim 
potvrđuje da je cijelo područje Karnelića – oblik cipele – od letajskog potoka 
prema Letaju područje Općine Pićan. 
Rekao je da se našlo kupoprodajni Ugovor kojim se još 2003.g. kada je načelnik 
bio Ružić Branko, prodalo dvije k.č. u općinskom vlasništvu u Karnelićima 
sveukupne površine 6.508.m2 čime se potvrđuje i dokazuje da i tada i sada to 
područje pripada Općini Pićan.  
Općina Kršan je isto to područje stavila u svoje Prostorne planove. 
Stoga se sve to dalo gđi Ingrid Paljar u Zavodu za prostorno planiranje IŽ, jer je i 
u Geodetskom planu to područje označeno kao područje Općine Pićan. 
Na kraju je Načelnik Ivan Franković dodao da Općina Pićan od tog područja 
neće i ne smije odustati. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da Općina Kršan ima oduvjek aspiraciju na to 
područje, no to su k.č. u k.o. Grobnik, a sve što je k.o. Grobnik pripada Općini 
Pićan. Stoga treba tražiti da se pripiše Općini Pićan. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da to pripada Općini Pićan. 
Vijećnik Ružić Branko podržava prijedlog za povećanje broja ležaja na 1.000, jer 
se sve više grade kuće za odmor na ovom području. 
 Predsjednik vijeća Juran Silvan je zatražio od vijećnika prijedlog za brane. 
Vijećnik Lukež Fabricio je rekao da je vijećnik Livio Vretenar dao rješenje, a to je 
da se održavaju postojeće brane. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan se slaže da se pošalje primjedbe i prijedlog za 
odmuljivanje i čišćenje, odnosno održavanje brana. Konstatirao je da je vijeće za 
to da se uredi postojeće stanje, uz održavanje postojećih brana, pa da se vidi 
kakva će biti situacija. 
Vijećnik Livio Vretenar je istaknuo da vezano uz problematiku navodnjavanja i 
izgradnju akumulacije u Grobniku, mještanima naše općine ne treba 
navodnjavanje, a ako treba poreštini, neka se akumulacija izgradi negdje 
drugdje. Rekao je neka se razgovara s ljudima koji žive u okolici akumulacije 
Butoniga, pa će vidjeti da ljudi njome nisu zadovoljni, jer je tamo nastala velika 
promjena u klimi, pojavile su se razne bolesti bilja i vinograda kao npr. 
perosnospora radi velike vlage. 
Vijećnica Jasmina Slivar je to potvrdila, jer to zna iz prve ruke, njezin otac joj je 
rekao o problemima vezanim uz akumulaciju Butoniga.   
Vijećnik Ružić Branko predlaže da se brane Grobnik i Švići izmulje što bi bilo 
dovoljno za rješavanje situacije, a ako treba brana za Pedrovicu, neka se 
napravi u Dragi, jer tamo nikom neće poplavljivati zemljište. 
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Budući se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik vijeća Juran Silvan je dao 
na glasanje prijedlog za 1000 kreveta, te da se izmulje postojeće brane, pa da 
se onda napravi analiza potreba. 
Prijedlog je jednoglasno usvojen sa 11 glasova „ZA“. 
Predsjednik vijeća je zamolio stručne službe da primjedbe sa obrazloženjem 
dostave u Županiju. 
 

 

AD – 3. Donošenje Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog  

             prostora Hrvatske pošte. 

 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je upoznao da je materijal po točki dnevnog reda 
dostavljen vijećnicima u privitku poziva i rekao da se dobilo zahtjev Hrvatske 
pošte za produženje najma kojim predlažu najam od 50,00 kn mjesečno, a do 
sada je bio 202,50 kn. 
Vijećnik Lukež Fabricio predlaže pristanak na njihov zahtjev, ako im to nešto 
znači, samo neka zadrže poštu tu, u Pićnu, pod uvjetom da se poštu više ne 
subvencionira. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da im se zakup može dati i besplatno, ali je 
neprihvatljivo da se pošta, odnosno pošiljke u 21. stoljeću dostavljaju jednom 
sedmično. Dešava se da su događaji o kojima se obavješteno ili pozvano putem 
pošte, već prošli kada se dobije pismo. 
Ističe da im za to treba dati primjedbu, s čime se složio i vijećnik Vretenar Livio. 
Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Juran Silvan je dao 
prijedlog Odluke o produženju Ugovora o zakupu na glasanje.  
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o produženju Ugovora o 
zakupu poslovnog prostora na vrijeme od 3 godine i visinom zakupa od 50,00 kn 
mjesečno. 
 
 

AD- 4. Donošenje  Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana  

           uređenja Općine Pićan 

 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da su vijećnici danas dobili na stol 
prijedlog Odluke, a on je htio da se radi ljudi što prije ide sa javnim natječajem, 
pa je stoga danas predložio dopunu dnevnog reda ovom točkom. 
Vijećnik Selar Matej je predložio 10 minutnu pauzu radi konzultacija, s obzirom 
da je ova točka danas uvrštena u dnevni red. 
Svi su se složili sa 10 minutnom pauzom. Pauza je trajala od 19,34-19,44 sati.  
Nakon pauze je predsjednik vijeća Juran Silvan otvorio raspravu, a vijećnik Selar 
Matej je zatražio da gđica Martina Bilić obrazloži točku. 
Gđica Martina Bilić je rekla da se ovom Odlukom pokreće postupak izrade 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan, odnosno ide se u 
natječaj za odabir izrađivača, nakon čega slijedi sve ostalo po Zakonu o 
prostornom uređenju.  
Razlog zbog čega se ide u izradu izmjena i dopuna je promjena propisa i 
usklađenje sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Istarske 
županije, a i zbog zahtjeva građana za proširenjem građevinskog područja. 
Vijećnik Selar Matej je rekao da je prisustvovao prezentaciji i uvidio da se u 
izmjene ide najviše zbog zahtjeva građana. Rečeno je da će se ići u individualne 
razgovore s građanima po zahtjevima, pa smatra da će možda rok za izradu od 
3 mjeseca biti prekratak. 
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Načelnik je rekao da je to dovoljan rok. Općina ima 10 naselja i po svakom 
naselju je dovoljan 1 dan, a u nekim naseljima ni nema zahtjeva. 
Vijećnik Selar Matej je rekao da bi individualni razgovori trebali biti sa 
izrađivačem izmjena i dopuna. 
Načelnik je to potvrdio i rekao da će se razgovori obaviti nakon izbora izrađivača. 
Rekao je da se mora ići na ruku ljudima, ne smije se gubiti ljude i dozvoliti da 
isele i odlaze s područja naše općine, treba im dozvoliti gradnju. 
Vijećnik Selar Matej smatra da bi trebalo dati prioritet za gradnju prve kuće, 
odnosno stambeni objekat, kao što se ljude oslobađa plaćanja komunalnog 
doprinosa za 1.kuću.   
Vijećnik Lukež Fabricio je rekao da treba voditi računa i o turističkim objektima, 
ako županija prihvati općinski prijedlog za 1000 ležaja.  
On ističe da što se tiče građevinskog zemljišta, ako netko ima viška 
građevinskog zemljišta, neka ga prenamjeni, jer će doći porezi na neizgrađeno 
građevinsko zemljište. Ako netko ne misli graditi, a ima građevinsko zemljište, 
bilo bi dobro da ga prenamjeni, pa da se onima koji žele graditi može udovoljiti  i 
uvrstiti zemljište u građevinsko područje. 
Smatra da kada ljudima bude došlo za plaćati porez, onda će mnogi tražiti da im 
se zemljište izvadi iz građevinskog područja. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da je bilo ljudi koji su dali zahtjev za 
uvrštenje u građevinsko područje na 5,6 lokacija, pa će im se udovoljiti za jednu 
lokaciju, a ove izmjene i dopune se najviše rade zbog zahtjeva ljudi. 
Smatra da bi u svakom slučaju trebalo najprije napraviti kratku analizu i vidjeti 
tko ima veće područje, pa da od nekih parcela odustane. 
Vijećnik Livio Vretenar se slaže s vijećnikom Selar Matejom i Lukež Fabriciom, 
jer se ne smije dozvoliti da nam ljudi odsele, treba nastojati zadržati domicilno 
stanovništvo. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da se jučer javila osoba koja ima kuću s 
građevinskom dozvolom, a izbačena je iz građevinskog područja prilikom izrade 
Prostornog plana 2005.g., pa za legalizaciju objekata mora platiti puno veću 
kaznu nego da je u građevinskom području. Ističe da takve ljude obavezno treba 
uključiti u građevinsko područje i takve se stvari više ne smiju dešavati. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da ne zna da je bio takav slučaj, a činjenica je da 
su neki ljudi bespravno gradili, pa imaju sada problem s legalizacijom. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da ima takvih slučajeva, a jedan od njih 
je i Blašković iz Kukurini. On je napravio kuću sa građevinskom dozvolom, a 
sada mu nije u građevinskom području. 
Vijećnik Selar Matej je rekao da je žalosno što se to desilo. 
Nakon rasprave je predsjednik vijeća dao prijedlog odluke na glasanje.  
Većinom od 10 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“ je donijeta Odluka o izradi Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 

 

AD-5. Vijećnička pitanja 

 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je upoznao vijećnike da u Poslovniku o radu 
vijeća stoji da se odgovori na vijećnička pitanja mogu dati na 2 načina: pismeni i 
usmeni, a gđica Martina Bilić je o tome pročitala članak 65. Poslovnika. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da u zapisniku nije vidio odgovor, a tražio je 
pismeni odgovor do sljedeće sjednice. 
On traži određene podatke pismeno da ih može komparirati, jer ih ne može  
pamtiti. 
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Osim toga pita po kojem su se kriteriju stavljale žarulje – javna rasvjeta na Mostu 
Pićan. 
Načelnik je objasnio da se napravila projektna dokumentacija, pa se išlo 
napraviti ormarić. Onda se odlučilo postaviti žarulje na postojeće stupove od 
HEP-a. On ne zna koliko je rasvjetnih tijela dole postavljeno, no nakon toga se 
po projektu ide s javnom rasvjetom prema Hajnožići. 
Vijećnik Ružić Branko nije zadovoljan s postavljenom javnom rasvjetom, kod 
njega nije stavljena žarulja, samo na raskrsnici i samo se njega izbjeglo, kod svih 
drugih je žarulja.  
Načelnik je odgovorio da se radilo prema projektu i postavilo žarulje na 
postojeće stupove. 
Na kraju je predsjednik vijeća Juran Silvan informirao vijećnike da su svi dobili 
obavijest za sastavljanje financijskog izvještaja i rokovima izrade istih.    
      
 
Rad sjednice zaključen je u  20,10 sati. 
 
 
 Zapisničar:                                                       Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban, v.r.                                                                      Silvan Juran, v.r.                                                                           


