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   REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće  
 
Klasa: 021-05/16-01/3 
Ur.broj: 2144/05-01-16-2 
Pićan, 20.04.2016. 
 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 20.sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
20.travnja 2016. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 19,30 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, Vesna Krpan, 
računovodstvo, Robi Selan iz „Labinštine info“ i „Istarski.hr“ i Katarina Šoštarić iz 
„5 portala“. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio predsjednik općinskog vijeća 
Silvan Juran i pozdravio sve prisutne. Konstatirao je da kvorum postoji, te se 
može započeti s radom.  
                   Pročitao je dnevni red i po njemu otvorio raspravu. 
Budući nitko nije imao primjedbu ni dopunu dnevnog reda dao ga je na glasanje.  
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ usvojen je slijedeći 
 

                                      D n e v n i    r e d: 
 
1. Verifikacija zapisnika sa 19.sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pićan za 2015.godinu, 
3. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2016.godinu, 
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih listi 

i vijećnika zastupljenih u Općinskog vijeću Općine Pićan za 2016.godinu, 
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan 

za 2015.godinu, 
6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 

Pićan za 2016.-2019.godinu, 
7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 

2016.godinu, 
8.  Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine 

Pićan, 
9. Odluka o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Pićan, 
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja 

komunalnog otpada za 2015.godinu, 
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i 

raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave na području Istarske županije, 

12. Vijećnička pitanja.                                                                                                                                                                                                
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  AD- 1. Verifikacija zapisnika sa 19.redovne sjednice Općinskog vijeća  

             Općine Pićan 

 
                 Zapisnik sa 19.sjednice općinskog vijeća je dat u privitku poziva, pa je 
predsjednik vijeća Silvan Juran otvorio raspravu. 
Budući nitko nije imao primjedbe ni dopune zapisnika, predsjednik vijeća Juran 
Silvan je zapisnik dao na glasanje. 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“ je usvojen zapisnik sa 19.sjednice 
Općinskog vijeća.  
 

AD - 2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pićan za     

            2015.godinu 
 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da su vijećnici dobili materijal, te je 
zamolio gđu Vesnu Krpan da iznese kratko obrazloženje.   
Upoznala je da su prihodi i primici ostvareni u visini od 7.130.396,03 kn ili 78,9% 
od plana, te je objasnila po skupinama koliko su ostvareni prihodi i primici. 
Rashodi i izdaci ostvareni su 9.163.146,38 kn ili 88,9% od plana, te je obrazložila 
rashode po glavama i programima. 
Nakon toga je predsjednik vijeća Juran Silvan otvorio raspravu i rekao da je to 
sve što se oprihodovalo i potrošilo u 2015.godini. Konstatirao je da se više 
potrošilo nego oprihodovalo, jer se nije dobilo planirane prihode od Rockwoola 
za komunalnu naknadu, a vijećnici su dobili Zapisnik Upravnog suda u Rijeci sa 
presudom iz kojeg se vidi da je općina u pravu, te će se ostvariti planirana 
sredstva od Rockwoola. 
Vijećnik Lukež Fabricio je rekao da je za školstvo utrošeno 135.000,00 kn ili 
1,5%. Oni su predlagali plaćanje prijevoza učenicima srednjih škola  i 
financiranje školskih knjiga i udžbenika. Ističe da se je knjige sufinanciralo sa 50 
%, a moglo se kompletno financirati, a prijevoz se nije sufinanciralo. 
Nada se da će se iduće godine više uložiti u našu djecu, a da će se manje trošiti 
na fešte, jer je obrazovanje majka mudrosti. 
 Vijećnik Selar Matej je došao na sjednicu vijeća u 19,45 sati. 
Potpredsjednik vijeća Stanić Danijel je rekao kako se nada da se neće dogoditi 
da općina plaća 445.000,00 kn, odnosno da neće vraćati nenamjenski utrošena 
sredstva koja su utrošena za vrijeme dok je načelnik bio gosp.Ružić Branko. 
Vijećnik Selar Matej ističe da se je za školstvo utrošilo 270.271,00 kn. 
Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da ne zna po kojim kriterijima se dodjeljuju, 
odnosno plaćaju školske marende. Čula je da se dodjeljuju po zahtjevima 
roditelja, no mnogi za to nisu znali, pa nisu dali zahtjev. Ako općina svima 
financira marende, onda bi to trebala učiniti bez obzira na zahtjev. 
Potpredsjednik vijeća Močinić Dean je rekao da su obavjesti bile po oglasnim 
pločama i na web stranici. 
Načelnik je objasnio da općina sufinancira marende svima temeljem zahtjeva, jer 
mi ne znamo tko sve i kamo ide u školu, te da li se u školi hrani ili ne. Ističe da 
se neka djeca ne žele hraniti u školskoj kuhinji. 
Osim sufinanciranja marendi, općina plaća i putne troškove za odlazak na razna 
takmičenja, a država sufinancira prijevoz srednjoškolskoj djeci 25%. 
Vijećnica Jasmina Slivar pita zašto škola i ravnateljica nisu o tome obavjestile 
roditelje, te pita da li se još sada može dati zahtjev za sufinanciranje školskih 
marendi. 
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Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da ima roditelja koji ne žele dati zahtjev 
za financiranje, a načelnik Ivan Franković je dodao da ima i djece koji ne žele 
marendati u školi. Zar bi on trebao trčati za njima i kupiti im panin. Što se tiče 
zahtjeva može se još dati zahjtev, ali će plaćanje marendi početi od dana 
dostave zamolbe, a ne unazad. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da država ne plaća prijevoz osnovnoj školi nego 
županija. 
Osim toga vijećnik Ružić Branko ističe da je plan proračuna za 2016.g. iznosio 
14 mil. kuna, rebalansom je smanjen na 9 mil.kuna, iako su oni (Klub vijećnika 
Istarskih demokrata) prilikom izglasavanja plana proračuna, a i rebalansa 
ukazivali na nerealno planiranje, odnosno ostvarivanje proračuna. 
Rekao je da je gđa Vesna prilikom donošenja rebalansa proračuna rekla da je 
realno očekivati ostvarenje od 7 mil.kn, što se sada i vidi da se pokazalo točnim. 
Oni su tada ukazivali da je nerealno planirati takva sredstva i ne zna što se krije 
iza toga. Još nije dobio odgovor tko odlučuje koje programe se skinulo zbog 
rebalansa, odnosno manjeg ostvarenja, a koji programi idu u realizaciju. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da je vijeće donijelo rebalans i samim 
time odlučilo što će ići u realizaciju, a  moli gosp.Ružića neka kod kuće proučava 
materijale za vijeće. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je ponovio da odluke donosi općinsko vijeće. 
Ističe da je sudski spor sa Rockwoolom završio ove godine i ta planirana 
sredstva će sjesti ove godine na račun, a računalo se i planiralo s tim da će se 
spor okončati u prošloj godini i zato su bila planirana ta sredstva u proračunu za 
prošlu 2015.g.    
Vijećnik Lukež Fabricio ističe da po tome ispada da je vladajuća koalicija donijela 
odluku koje će se projekte realizirati, a vijeće je dovedeno pred gotov čin. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je objasnio da su rebalansom proračuna donijete 
odluke što će se realizirati. 
Vijećnik Lukež Fabricio ističe da je tada već bilo realizirano i vijećnici nisu 
donosili odluku što će se raditi, a što neće. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da rebalansom proračun iznosi 9 mil kuna, a 
ostvareno je 7 mil.kuna, što znači da je nerealno planirano. Sada se općinska 
vlast brani neargumentima, no činjenica je da se nije realno planiralo proračun. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da je nerealno planirano zato, jer  
sudsko rješenje za Rockwool nije došlo prošle godine, ali je svejedno sve što je 
napravljeno i plaćeno. 
Vijećnik Ružić Branko ponavlja i ističe da nije donijeta odluka koji projekti će se 
realizirati, a koji ne. 
Na to se nadovezao vijećnik Lukež Fabricio i rekao da su oni – Klub vijećnika 
istarskih demokrata predlagali da se proračun planira sa sredstvima koja su 
sigurna, pa ako je presuda pozitivna, onda se lako može napraviti rebalans. 
Predlaže neka se napravi realan proračun, pa će se lako s dobivenim 
sredstvima. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da je proračun ovako planiran da se s njim može 
mutiti, na što je predsjednik Juran Silvan dodao da vijećnik Ružić Branko nema 
što govoriti o nenamjeski utrošenim sredstvima, jer je vijećnik Ružić kriv što je 
općina platila 445.000,00 kn s kamatama povrat sredstava koja je on 
nenamjenski utrošio. 
Vijećnik Ružić Branko je dodao da je to stoga što je općinska vlast nesposobna, 
a da su znali raditi kako treba, bili bi dobili još 8 mil kuna. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan ga pita da li je on nabavio sredstva.                                                                    
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Dodao je da je ova općinska vlast prilično sredstava znala povući i dobila i od 
Hrvatskih voda i ministarstava, ali ih je namjenski i utrošila. Stoga imamo i vrtić i 
popločen Pićan i štošta drugoga. Ističe da se sva dobivena sredstva trebalo 
planirati u proračunu kako bi se prikazalo koliko pored dobivenih sredstava 
općina planira uložiti vlastitih. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da je općinska vlast imala dokumente u kašetinu 
za 8 mil kuna za cestu za Rockwool, ali je općinska vlast odbila raditi tu cestu, 
pa ju je napravila država. 
Vijećnik Selar Matej pita vijećnika Ružića da li ima rješenje za dodjelu tih 8 
mil.kuna, jer bi to volio vidjeti. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da će pitati ministarstvo, pa će to donijeti, a ova 
vlast je toliko  nesposobna, jer da nema sredstava od Rockwoola ne bi imali 
ništa. Ova općinska vlast troši, odnosno uzima za sebe, ali to može biti i legalno. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan mu je na to odgovorio da ukoliko sumnja u 
nekoga, neka ga tuži, jer ovako samo uprazno priča.  
Predsjednik vijeća Juran Silvan smatra da zna raditi, visoko je obrazovan i 
prilično je uspješan poduzetnik za razliku od vijećnika Ružića koji je pun ovrha, 
što se vidi kada se otvore web stranice Ministarstva financija i usporedi njega i 
vijećnika Ružića. Tamo se vidi tko je gospodarstvenik, a tko ima ovrhe. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao predsjedniku vijeća Juran Silvanu da voli vrijeđati 
u nedostatku argumenata, a to što ima ovrhe znači da nije krao. 
Vijećnik Lukež Fabricio je dodao da nije rekao da se općina odrekne sredstava, 
nego da ih se realno planira.  
Budući se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća je dao točku na 
glasanje. 
Većinom od 7 glasova „ZA“, 3 „Protiv“ i 1 „Suzdržan“ je usvojen Godišnji izvještaj 
o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2015.godinu. 
 

AD – 3. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2016.godinu 

 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je upoznao da je materijal po točki dnevnog reda 
dostavljen vijećnicima u privitku poziva te je otvorio raspravu. 
Vijećnik Lukež Fabricio pita po stavci „Donacije udrugama u kulturi“ koje su to 
udruge i koje su ostale aktivnosti u kulturi. 
Gđa Vesna Krpan je odgovorila da se za manifestacije zna koje su, a  „ostale 
aktivnosti“ su vezane za kulturu ali ne za ove manifestacije. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da je jedna od aktivnosti predstavljanje knjige 
Državnog arhiva. 
Gđa Vesna Krpan je upoznala da je za udruge raspisan natječaj, ali se još nisu 
otvarale ponude, pa ne znamo tko se je sve javio, a posebno se javljaju za sport, 
a posebno za kulturu. 
Vijećnica Jasmina Slivar je uočila da se u projekciji za 2017.g. planira adaptacija 
Baronove palače, pa pita što se to planira raditi. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da se radi o zgradi koja je u veoma  lošem 
stanju, prijeti urušavanjem, pa je treba rušiti, jer je jako opasna za stanovnike i 
turiste. To je zgrada od dotičnog Ružića, odnosno Partner banke. 
Vijećnica Jasmina Slivar ističe da kad se govori o ogradi kod CENKI-a, trebalo bi 
riješiti vrata, koja su trošna, jer ih netko može otvoriti i pasti. 
Vijećnik Ružić Branko ističe da se za Petivinu i Dan pićanaca planira izdvojiti za 
intelektualne usluge 30.000,00 kn, te pita koje su to usluge, što je to. 
Gđa Krpan vesna je odgovorila da tu obično knjiži muziku, na što je vijećnik 
Ružić predložio da se tu može napisati da je to glazba. 
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Gđa Vesna Krpan je objasnila da se ne može svaka stavka posebno pisati, jer bi 
onda bilo puno više stranica. 
S obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Juran Silvan je 
dao prijedlog Programa na glasanje.  
Većinom od 8 glasova „ZA“, 2 „Protiv“ i 1 „Suzdržan“ je usvojen Program javnih 
potreba u kulturi Općine Pićan za 2016.godinu. 
 

AD- 4. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih listi i vijećnika zastupljenih u Općinskog vijeću Općine Pićan za 

2016.godinu 

 
Prijedlog Odluke dostavljen je vijećnicima u privitku poziva pa je predsjednik 
vijeća Juran Silvan otvorio raspravu. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da u tabeli na broju 5 piše nezavisna lista Branka 
Ružića, iako su dali izjavu da više nisu nezavisna lista nego stranka Istarskih 
demokrata i zahtjev da se sredstva isplate stranci Istarski demokrati, te traži da 
se to i učini. 
Gđica Martina Bilić je upoznala proisutne da Zakon o financiranju političkih 
aktivnosti i izborne promidžbe govori da se sredstva isplaćuju listi ili stranci koja 
je ostvarila vijećnička mjesta na  izborima, odnosno na početku mandata. 
Vijećnik Ružić Branko se slaže da je to tako, no oni su kao Klub vijećnika dali 
zahtjev i suglasnost da se sredstva isplate Istarskim demokratima. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je rekao da će oni sredstva dobiti po Zakonu, što 
znači da će se isplatiti Nezavisnoj listi Branka Ružića, a kamo će ih potrošiti to je 
njihova stvar. 
Nakon rasprave je predsjednik vijeća dao prijedlog odluke na glasanje.  
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o raspoređivanju sredstava 
za rad političkih stranaka i nezavisnih listi i vijećnika zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Pićan za 2016.godinu. 

 

AD-5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite   

          Općine Pićan za 2015.godinu 

 

 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
gosp.Juran Silvan otvorio raspravu. 
Nitko se nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Juran Silvan dao točku 
na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je usvojen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2015.godinu. 
 

AD-6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području    

          Općine Pićan za 2016.-2019.godinu 

 
           Materijal po točki dnevnog reda dostavljen je vijećnicima uz poziv, pa je 
predsjednik općinskog vijeća Juran Silvan otvorio raspravu. 
Vijećnik Selar Matej pita da li je to isto što i Stožer zaštite i spašavanja ili nije. 
Gđica Martina Bilić je odgovorila da je isto, a ove smjernice se još nije donosilo, 
ovo su prve koje općina donosi. 
S obzirom da više nije bilo pitanja, predsjednik vijeća Juran Silvan je zaključio 
raspravu  i dao Smjernice na glasanje. 
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Većinom od 10 glasova „ZA“ su usvojene Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2016.-2019.godinu. 
Vijećnik Ružić Branko nije htio glasati. 
 

AD-7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine    

          Pićan za 2016.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dostavljen je uz poziv, a predsjednik vijeća Juran 
Silvan je rekao da se ovo donosi po prvi put, ovo je novo. Otvorio je raspravu. 
Potpredsjednik vijeća Stanić Danijel  pita da li će u sustav civilne zaštite biti 
uključeni i oni koji su civilno služili vojni rok. 
Gđica Martina Bilić je odgovorila da su u postrojbe civilne zaštite uključeni baš ti 
koji su civilno služili vojni rok, a s obzirom da takvih imamo malo, uključeni su i 
drugi. Upoznala je vijećnike da neodazivanje pozivu nosi novčanu kaznu, jer je to 
obavezno. 
Vijećnica Jasmina Slivar pita što je s onima koji nisu bili zahvaćeni ni s vojnim ni 
s civilnim služenjem vojnog roka. 
Gđica Martina Bilić je odgovorila da takvi za sada nisu obuhvaćeni. 
Predsjednik vijeća je zaključio raspravu i dao Godišnji plan razvoja sustava 
civilne zaštite na glasanje. 
Većinom od 10 glasova „ZA“ (vijećnik Ružić Branko nije želio glasovati)  je 
donijet Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 
2016.godinu. 
 

AD-8. Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području 

Općine Pićan 

 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
otvorio raspravu. 
Za raspravu se nitko nije javio te ju je zaključio i dao prijedlog odluke na 
glasanje. 
Većinom od 10 glasova „ZA“ donijeta je Odluka o organiziranju obavljanja 
poslova civilne zaštite na području Općine Pićan, dok je vijećnik Ružić Branko 
koristio pravo neizjašnjavanja. 
 

AD-9. Odluka o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Pićan 

 
Predsjednik općinskog vijeća Juran Silvan je po točki otvorio raspravu, s obzirom 
da su vijećnici dobili prijedlog odluke uz poziv. 
Nitko se nije javio za riječ, pa je zaključio raspravu s pretpostavkom da je svima 
sve jasno i dao prijedlog odluke na glasanje. 
Većinom od 10 glasova „ZA“ uz zadržavanje prava na neglasanje vijećnika 
Ružića donijeta je Odluka o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine 
Pićan. 
 

AD-10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge     

            prikupljanja komunalnog otpada za 2015.godinu 

 
Materijal po točki dnevnog reda dostavljen je vijećnicima uz poziv, pa je 
predsjednik općinskog vijeća Juran Silvan otvorio raspravu. 
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Vijećnik Ružić Branko predlaže u ime Istarskih demokrata da Općina Pićan plaća 
građanima općine odvoz smeća kako se plaćalo dok nije došla ova općinska 
vlast. 
Načelnik Ivan Franković je objasnio da se to ne može jer je stupio na snagu 
zakon koji govori da svaka obitelj plaća odvoz smeća, a zakon se ne može kršiti. 
Vijećnik Ružić Branko je prokomentirao da to nije zakon, nego je to općinska 
vlast iskoristila. 
Vijećnik Selar Matej moli definirani, pismeni prijedlog, jer na ovakve izjave ne 
može donositi odluke, a ako je pismeni prijedlog, on će ga proučiti, ovako su to 
samo izborne floskule. 
Vijećnik Ružić Branko je rekao da svaki vijećnik ima pravo dati prijedlog i traži da 
se stavi na glasanje. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je dao prijedlog vijećnika Branka Ružića na 
glasanje. 
Konstatirao je da prijedlog nije prošao jer su „ZA“ prijedlog glasala 3 vijećnika, 7 
je bilo „Protiv“ i 1 „Suzdržan“. 
Vijećnica Jasmina Slivar pita gđicu Martinu Bilić ako zna da li je taj zakon u redu, 
da li općina može plaćati ili ne. 
Gđica Martina Bilić je rekla da će to provjeriti pa će dati informaciju na idućoj 
sjednici.  
Vijećnik Selar Matej je rekao da je vidio izvješće K.P.„1.maj“ Labin, no da ima 
primjedbu na rad njihovih djelatnika, jer su mu čipirali privatnu kantu, a ne od 
komunalnog poduzeća. Rekao je da odvoz smeća plaća redovito, pa neka se 
radnici malo bolje organiziraju. 
Osim toga pohvaljuje rad  K.P. „1.maj“ d.o.o. Labin, jer se zbrinjavanje otpada 
diže na višu razinu selektiranjem. 
S obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća je zaključio 
raspravu i dao Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada 
za 2015.godinu na glasanje. 
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ je donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2015.godinu. 
 

AD-11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave na području Istarske županije 

 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je po točki dnevnog reda otvorio raspravu s 
obzirom da su materijali dostavljeni vijećnicima uz poziv. 
Vijećnik Selar Matej je rekao da je pročitao kompletno izvješće s napucima što 
treba odraditi do kraja godine, pa predlaže da se makar nekog angažira da 
odradi sve što treba. 
Potom je predsjednik vijeća dao Izvješće revizije na glasanje. 
Većinom od 10 glasova „ZA“ (vijećnik Ružić Branko se nije očitovao, odnosno 
nije glasao) je donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave na području Istarske županije.  
 

AD-12. Vijećnička pitanja 

 
Na pitanje vijećnika Selar Mateja da li se je dobilo očitovanje na Izmjene i 
dopune Prostornog plana Istarske županije, gđica Martina Bilić je odgovorila da 
još nije. 
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Vijećnik Selar Matej je upoznao prisutne da ga je angažirala inicijativa za 
retenciju slapa Sopot da se napravi javna rasprava na kojoj bi se ljudima 
objasnilo što se planira graditi. Oni su stupili u kontakt s načelnikom Gračišća, 
pa bi bilo dobro da općinske službe kontaktiraju Općinu Gračišće da se vidi jesu 
li oni što poduzeli. 
Potpredsjednik vijeća Stanić Danijel ističe da ako se općina angažira, neka onda 
bude to za sve brane, a ne da građanska inicijativa bude samo za slap Sopot. 
Općina Pićan se je očitovala protiv svih brana – Pedrovica i Grobnik. 
Vijećnik Lukež Fabricio je rekao da je stav općine poznat, on podržava  vijećnike 
Selara i Stanića i Načelnika Franković Ivana jer se je i on izjasnio za sve brane.     
Mišljenja je da građanskoj inicijativi treba pomoći pri skupljanju što većeg broja 
potpisa i da se u potpisivanje uvrsti sve tri brane – Sopot, Grobnik i Pedrovica. 
Načelnik Ivan Franković je rekao da kad bude 1.rasprava u Istarskoj županiji po 
pitanju prostornog plana, treba ići tamo predstavnici Općine Pićan i raditi na 
tome da brane ne uđu u Prostorni plan Istarske županije. 
Objasnio je da se brane predlažu iz razloga što se radi o vodi koja dolazi u Rašu 
i tamo voda radi problem. 
Ističe da je stav općine da se rade brane na drugim mjestima, odnosno gdje su 
već postojale. 
Dodao je da bi općina morala dobiti neki pismeni odgovor da se vidi kamo to 
vodi. 
Potpredsjednik vijeća Stanić Danijel je rekao da ako to ide na Županijsku 
Skupštinu, tamo imamo vijećnika Ružić Branka i apelira na njega da se na 
županijskoj Skupštini izjasni protiv svih brana, a ne djelomično, samo za neke, 
kako je bio predlagao.   
Na pitanje potpredsjednika vijeća Močinić Deana kada se ide u izmjene 
građevinskog područja općine Pićan, načelnik je odgovorio da će se ići uskoro, a 
gđica Martina Bilić je dodala da je razgovarala s direktorom „Urbisa“, te da će to 
biti drugi tjedan. 
Vijećnik Ružić Branko traži da mu se u zakonskom roku pripremi i dostavi 
podatke koliko je dječji vrtić koštao od same kupnje do sada, sva dosadašnja 
ulaganja i što se još planira nabaviti, te koliko djece polazi vrtić. 
Vijećnica Jasmina Slivar je rekla da više nema oglasne ploče u Zajcima, na što 
je načelnik odgovorio da ju se je moralo maknuti s privatne parcele, pa se je 
stavila na autobusnu stanicu. 
Vijećnica Jasmina Slivar predlaže stavljanje ograde uz cestu od Pićna do Mosta  
Pićan na što je načelnik rekao da je to županijska cesta, pa to mogu oni učiniti.. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je predložio da se za to pošalje prijedlog 
Županijskoj upravi za ceste u Pazin. 
Potpredsjednik vijeća Stanić Danijel predlaže da se oglasnu ploču postavi na 
skretanje za Roviža, ako imamo tamo općinskog zemljišta. 
Načelnik je odgovorio da općinskog zemljišta baš i nemamo pa se zato oglasnu 
ploču stavilo na autobusnu stanicu. 
Vijećnik Fabricio Lukež predlaže da se stavi obavijest na oglasnu ploču o 
datumu održavanja Županijske Skupštine vezano uz retencije. 
Predsjednik vijeća Juran Silvan je upoznao da su vijećnici na stol dobili zapisnik 
za presudu  Rockwool koja je u korist općine i sada se čeka da li će se Rockwool 
žaliti. 
Budući se više nitko nije javio za raspravu, rad sjednice zaključen je u  21,15 
sati. 
 Zapisničar:                                                       Predsjednik Općinskog vijeća: 
Mirjana Ban                                                                                   Silvan Juran                                                                           


