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REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/21-01/7 
Ur.broj: 2144/05-03-01-21-2 
Pićan, 25.06.2021. 
                                                 Z A P I S N I K    
 
                  Sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane 
dana 25.lipnja 2021. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 19,00 sati. 
                   Sjednici je prisustvovalo 8 vijećnika i to: Daniel Stanić, Ivan 
Franković, Valter Fonović, Silvan Juran, Mateo Slivar, Daniel Vretenar, Stefan 
Šestan i Antun Selar. 
Otsutni: Branko Ružić.                  
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Donald Blašković, direktor K.P.1.maj d.o.o. 
Labin, Dean Močinić, načelnik Općine Pićan, Martina Bilić, pročelnica JUO, 
Mirjana Ban, zapisničarka i Katarina Šoštarić, novinarka „5 portal-a“ Labin. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio i vodio predsjednik općinskog 
vijeća gosp. Daniel Stanić, pozdravio je sve prisutne i konstatirao da kvorum 
postoji, te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
                  Pročitao je dnevni red i po njemu otvorio raspravu. 
Nitko nije imao primjedbe i dopune dnevnog reda, pa je predsjednik vijeća dao 
dnevni red na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ usvojen slijedeći 
                                       
D n e v n i    r e d: 
 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na 
području Općine Pićan, komunalnog poduzeća 1.MAJ d.o.o. Labin za 
2020.godinu, 

2. Verifikacija zapisnika sa prve konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 
Općine Pićan, 

3. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 636, k.o. Krbune, 
4. Odluka o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, 

načelnika koji dužnost obavlja volonterski, te članove radnih tijela, 
5. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 

Pićan, 
6. Odluka o dopuni Strategije razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027., 
7. Odluka o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja, 
8. Vijećnička pitanja. 

 
AD - 1.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na 
području Općine Pićan, komunalnog poduzeća 1.MAJ d.o.o. Labin za 
2020.godinu 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić je zamolio gosp. Donalda 
Blaškovića, direktora K.P.1.MAJ d.o.o. Labin za obrazloženje. 
Gosp. Donald Blašković je dao Izvješće o radu K.P. 1.MAJ d.o.o. Labin za 
2020.godinu. 
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Rekao je da je 2020.godina pandemije COVID 19 koja je imala veliki utjecaj na 
poslovanje društva i dan danas na pad prihoda. Donijeli su Plan mjera za 
stabilizaciju poslovanja. 
Istaknuo je da rad društva nije stao zbog pandemije, javna usluga odvoza 
komunalnog otpada je bila redovna, pogrebi također, a dali su si i puno truda za 
rad tržnice, postavili su pleksiglas pregrade na štandove na tržnici. 
Informirao je da su se 2020.održala 3 mjesečna sajma, a sajam cvijeća se nije 
održao. 
Osim toga nabavili su 2 kamiona iz EU projekata. Informirao je da u ponedjeljak 
kreće na pićanštini podjela kanti za odvojeno prikupljanje otpada, koja bi trajala  
15 dana, a prvi odvoz bi bio 28.srpnja. 
Rekao je da su proširili groblje u Nedešćini i Martinskom, uredili su ulaz upravne 
zgrade i kandidirali su se putem natječaja LAGUR-a za sredstva za 
rekonstrukciju i opremanje ribarnice na tržnici. Ukupno zatražena sredstva za 
tržnicu iznose 3.158.845,16 kn bez PDV-a, a putem natječaja se predviđa 100% 
financiranje projekta. Istaknuo je da se povećao broj visokoobrazovanih 
djalatnika i djelatnika sa srednjom stručnom spremom, a smanjio se broj 
djelatnika niže stručne spreme. 
U 2020.g. su ostvarili prihode u iznosu od 28.451.205 kn što je za 1.016.680 kn 
ili 3,45% manje u odnosu na plan za 2020.g., a u odnosu na 2019.godinu su 
prihodi niži za 2.213.058 kn ili 7,22%. 
Za sanaciju deponija Cere su dobili 3.808.627 kn što je za 2 mil manje u odnosu 
na 2019.godinu. 
Rekao je da su i prihodi tržnice bili manji, nisu održavani sajmovi, cvjećarna je 
bila zatvorena, a jedino se osjetilo povećanje prihoda u pogrebima (3 pogreba 
više nego 2019.g.). PC Održavanje i čistoća su bilježili rast prihoda. 
Istaknuo je da se štedilo, pa se tako tijekom sezone nije zaposlilo nove 
(sezonce), jer nije bilo potrebe, a uštedjelo se i time što su njihovi djelatnici 4 
mjeseca sami dijelili uplatnice.   
Dodao je da su troškovi obrazovanja prepolovljeni, a i troškovi ostalih usluga su 
smanjeni u odnosu na prethodnu godinu. 
Rekao je da je ostvarena dobit 41.780,00 kn i da se usprkos pandemiji usluga 
nije obustavila. 
Po završetku izlaganja gosp. Donalda Blaškovića je otvorena rasprava. 
Vijećnik Mateo Slivar pita kako to da je udio vlasništva Općine Pićan u 
komunalnom poduzeću 1.MAJ Labin 1,94 %, a Općine Kršan 9,21%, kako je 
tako velika razlika.   
Gosp. Donald Blašković je rekao da detalje ne zna, no ta podjela prema 
općinama je izvršena 1995.g. i pretpostavlja da je napravljena prema površini i 
broju stanovnika. 
Načelnik Dean Močinić je rekao da mi možemo imati udio samo u kantama. 
Potpredsjednik vijeća Antun Selar je konstatirao da će se iduću sedmicu podijeliti 
domaćinstvima 660 kanti za selektivno prikupljanje otpada na što je gosp.Donald 
Blašković rekao da će se podijeliti 440 stalnih i nešto više od 100 privremenih 
kanti. To znači da će svako domaćinstvo dobiti žutu kantu za plastiku, a plavu za 
papir, pa je to 2 puta po 660 kanti. Kante za prikupljanje stakla će ostati tamo 
gdje su bile i do sada. 
Vijećnik Stefan Šestan pita kako će to biti organizirano u starogradskoj jezgri 
Pićna. 
Gosp.Donald Blašković je rekao da će biti kao i do sada putem zelenih otoka. 
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Na to je vijećnik Stefan Šestan rekao da su građani starogradske jezgre Pićna 
zakinuti zbog toga što imaju zajedničke spremnike, te pita zbog čega i oni ne bi 
imali mogućnost kao i svi ostali. 
Gosp.Donald Blašković je objasnio da kamioni za pražnjenje otpada ne bi mogli 
doći do svake kuće u starogradskoj jezgri, jer su uske ulice, a i starogradska 
jezgra je zaštićeno kulturno dobro.  
Rekao je da je o tome razgovarao s načelnikom i razmišljanja su da bi se stavilo 
polupodzemne spremnike, pa bi stanovnici starogradske jezgre imali kartice 
kojima bi se očitalo svako odlaganje smeća za svakog korisnika pojedinačno. 
Polupodzemni spremnici bi se postavili na isto mjesto gdje su postojeći 
kontejneri i zeleni otok. 
Zamjenik predsjednika vijeća Ivan Franković pita gosp. Blaškovića da li postoji 
mogućnost da se investiciju proširenja groblja napravi preko K.P. 1 MAJ Labin, 
budući smo suvlasnici, čime bi se uštedilo za iznos PDV-a. 
Gosp.Donald Blašković je mišljenja da to nije moguće, jer trenutno ne upravljaju 
grobljima na području Općine Pićan. Smatra da se ubuduće može sagledati 
način da 1.MAJ preuzme groblje na upravljanje. 
Potpredsjednik općinskog vijeća Ivan Franković ističe da bi se možda općini 
isplatila predaja groblja na upravljanje komunalnom poduzeću na par godina dok 
se groblje ne proširi. 
Gosp. Donald Blašković je objasnio da trenutno Općina Pićan ima trošak prilikom 
proširenja groblja, ali i prihod od prodaje grobnica i grobnih mjesta, za razliku od 
Općine Sv.Nedelja, gdje je groblje dato na upravljanje komunalnom poduzeću 1. 
MAJ Labin. Komunalno poduzeće ima trošak proširenja, ali i prihod od prodaje 
grobnica. 
Načelnik Općine Pićan Dean Močinić je rekao da je to stvar za razmatranje. 
Vijećnik Silvan Juran ističe da će se prije ili poslije početi razmišljati kao općine 
Nedešćina ili Raša, jer su vjerojatno imali istu problematiku ukopa, a i 1.MAJ ima 
svoje djelatnike za ukop. Smatra da će se morati naći neki modul i u budućnosti 
morati razmišljati o tome, a sve u dogovoru s načelnikom. 
Načelnik Dean Močinić je istaknuo da na području općine imamo 4 groblja. 
Gosp. Donald Blašković je rekao da oni i sada odrađuju organizaciju sprovoda  
na području Općine Pićan, ako ih obitelj angažira. Oni ne održavaju naše groblje, 
ali obavljaju organizaciju sprovoda. 
Vijećnik Stefan Šestan je rekao da su na kontejnerima u Pićnu za mješani 
komunalni otpad stavljeni lokoti i pita tko ih je stavio. 
Načelnik Dean Močinić je rekao da je lokote postavio komunalni redar, ali je 1 
kontejner bez lokota, pa bi o tome trebalo obavijestiti komunalnog redara. 
Na pitanje načelnika Deana Močinića što će biti s mjesečnim sajmom u Labinu, 
gosp.Blašković je odgovorio da se razmišlja o jednom sajmu pred ljeto i jednom 
pred zimu, ne bi postojao onaj klasični mjesečni sajam. 
Razlog tomu je što se imalo jako malo upita za sajam, upiti su bili samo od 
vanjskih prodavača. Počela je opadati zainteresiranost i prodavača i kupaca za 
sajam radi sve više trgovačkih centara. Komunalno poduzeće je išlo u minus radi 
sajma, pa se razmišlja napravit tematske sajmove 2 puta godišnje, o čemu se 
provodi anketa.   
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić dao izvorni 
prijedlog Zaključka na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je usvojen 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na području 
Općine Pićan, komunalnog poduzeća 1.MAJ d.o.o. Labin za 2020.godinu. 
Predsjednik vijeća se zahvalio gosp. Donaldu Blaškoviću na izlaganju. 
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AD-2. Verifikacija zapisnika sa prve konstituirajuće sjednice Općinskog 
vijeća Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dat vijećnicima u privitku poziva. Predsjednik 
vijeća Daniel Stanić je otvorio raspravu, ali se za raspravu nitko nije javio, pa je 
dao Zapisnik na glasanje. 
Zapisnik sa 1.konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan je usvojen 
jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. 
 
AD-3. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 636, k.o. Krbune 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
Daniel Stanić zamolio pročelnicu JUO obrazloženje. 
Gđa Martina Bilić je rekla da je izvršen osobni uvid u nekretninu koja je izgubila 
svoju svrhu, jer se ne koristi kao put. U praksi je to okućnica, pa se smatra da 
izuzeće neće biti smetnja. 
Na pitanje vijećnika Matea Slivar čija će biti čestica nakon izuzeća, pročelnica je 
odgovorila da će biti općinska.  
Vijećnik Mateo Slivar pita da li se ta k.č. planira prodati osobi koja je 
zainteresirana za kupnju i održava  je. Pročelnica je potvrdno odgovorila. 
Vijećnik Mateo Slivar pita da ukoliko se vlasništvo promijeni, da li će se moći 
asfaltirati, na što mu je odgovoreno da će moći uz suglasnost vlasnika. 
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog 

Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 
Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 636, k.o. Krbune. 
 
AD-4. Odluka o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, 
načelnika koji dužnost obavlja volonterski, te članove radnih tijela 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je 

pročelnica JUO Martina Bilić dala obrazloženje i rekla da su ovo naknade u 

okviru zakonskih ograničenja. 

Otvorena je rasprava, ali budući se za raspravu nitko nije javio, predsjednik 

vijeća je dao izvorni prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 

Odluka o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, načelnika koji 

dužnost obavlja volonterski, te članove radnih tijela. 

 

AD-5. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv, pa je 

pročelnica Martina Bilić objasnila da su Dean Močinić zbog obnašanja nespojive 

dužnosti i Silvan Juran iz osobnih razloga dali ostavke, pa na njihovo mjesto 

treba izabrati nove članove. 

Predloženi su Sanja Depikolozvane i Tihana Lukež. 

Otvorena je rasprava. 

Vijećnik Mateo Slivar smatra da bi 1 kandidata trebalo predložiti iz redova 

oporbe, kako vladajuća stranka ne bi sve sama odlučivala, na što je načelnik 
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Dean Močinić rekao da su predložene osobe iz struke, obje predložene su 

profesorice. 

Vijećnik Silvan Juran je dodao da su obje nestranački kandidati, ali stručne 

osobe, na što je potpredsjednik vijeća Antun Selar rekao da će se ipak birati 

struka, a ne politika. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić je po završetku rasprave dao izvorni prijedlog 

na glasanje. 

Većinom od 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“ je donijeto Rješenje o 
imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan.  
 
AD-6. Odluka o dopuni Stategije razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027.  
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 

Daniel Stanić zamolio pročelnicu za obrazloženje. 

Pročelnica je objasnila da se dopuna Stategije treba napraviti zbog zaštićenih 

područja i zaštićenih vrsta za što je nadležno Ministarstvo dalo prijedlog uvjeta 

zaštite prirode, te je otvorena rasprava. 

Vijećnik Mateo Slivar ističe da tablica 6.Stategije govori o uređenju staza, pa 

tako i staze za slap Sopot, te predlaže da treba staviti u Strategiju razvoja 

turizma i uređenje odnosno rekonstrukciju mosta Sopot.  

Pročelnica je rekla da je to spomenik kulture, tradicijska gradnja, pa ga se nije 

planiralo u Strategiji razvoja turizma. 

Načelnik Dean Močinić je rekao da se za rekonstrukciju mosta priprema 

dokumentacija, odnosno već je gotova, na što je potpredsjednik vijeća Ivan 

Franković rekao da postoji projekat za rekonsturkciju mosta na slapu Sopot, čak 

se imalo i ponude, no zaključeno je da se ne ide u rekonstrukciju dok se ne riješi 

vodovod za Slaviće, jer će cijevi prolaziti mostom. 

Na pitanje vijećnika Daniela Vretenar da li se može tražiti sredstva od EU 

fondova za rekonstrukciju mosta, načelnik je odgovorio da će se svakako tražiti 

sredstva od Fondova, jer je rekonstrukcija mosta prilično skupa. 

Potpredsjednik vijeća Ivan Franković je rekao da je ponuda za sanaciju mosta 

koštala više od 200 tis.kuna. 

Na pitanje vijećnika Matea Slivara i Daniela Vretenara da li konzervatori znaju da 

će vodovodne cijevi ići mostom, potpredsjednik vijeća Ivan Franković je 

odgovorio da je vodovod ishodovao sve dozvole i suglasnosti. 

Načelnik Dean Močinić je informirao da će vodovod za Slaviće raditi Cezare kao 

najpovoljniji ponuđač, a nadzor će vršiti Edo Vretenar. 

Potpredsjednik vijeća Antun Selar ističe da je izrađivač Starategije razvoja 

turizma trebao znati što sve treba obuhvatiti Strategijom i smatra da je ista malo 

„površno“ izrađena.    

Nakon rasprave je izvorni prijedlog Odluke dat na glasanje. 

Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0„SUZDRŽAN“ i 0 „PROTIV“ je donijeta Odluka 
o dopuni Stategije razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027.. 
 
AD-7. Odluka o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je pročitao prijedlog članova Komisije za kulturu, 
a načelnik Dean Močinić je rekao da je natječaj za prijedloge za priznanja već 
izašao u javnost, te treba izabrati komisiju. 
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S obzirom da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik vijeća Daniel Stanić je 
dao točku na glasanje. 
Jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 
Odluka o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja u sastavu: Miroslav 
Jelenić, predsjednik i članovi: Ana-Lea Težak, Antun Selar, Stefan Šestan, Paolo 
Benazić. 
 
AD-8. Vijećnička pitanja 
 
Vijećnik Mateo Slivar ističe da treba poboljšati prometnu signalizaciju i postaviti 
na još nekim mjestima usporivače prometa, pa pita kakav je postupak za to. 
Odgovorio mu je načelnik da se preda prijedlog, odnosno zahtjev za uvrštenje u 
proračun ili prilikom donošenja rebalansa proračuna. Ljudi daju zahtjeve, koje se 
prilikom izrade proračuna uvrsti u proračun. 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Antuna Selara da li treba za postavljanje 
prometne signalizacije izraditi prometni elaborat, odgovorio je načelnik da za 
općinske ceste ne treba, samo za županijske ceste. Na to se pročelnica 
nadovezala i rekla da prometni elaborat treba izraditi i za općinske ceste ukoliko 
je zahvat kompliciraniji. 
Vijećnik Mateo Slivar je pitao s kim Općina Pićan ima ugovorenu košnje trave uz 
nerazvrstane ceste i da li postoji plan košnje. 
Pročelnica je odgovorila da se za košnju trave provelo natječaj na kojem je kao 
najpovoljniji ponuđač izabran Obrt „PUT“ iz Kršana. 
Što se tiče plana košnje, načelnik Dean Močinić je odgovorio da se sada jednom 
košnjom prošla sva općina, a kasnije će se prije jeseni obaviti druga, temeljitija 
košnja. Rekao je da se svake godine raspisuje natječaj za košnju i sklapa ugovor 
sa najpovoljnijim ponuđačem. 
Gosp. Ivan Franković je rekao da je Obrt „PUT“ najjeftiniji.  
Na upit vijećnika Matea Slivara da li imamo ponude i koja su cijene košnje, 
odgovoreno je da će mu se dostaviti pismeno ta informacija. 
Vijećnik Ivan Franković predlaže da se ide u košnju pješačke staze prema slapu 
Sopot, jer njome prolazi jako puno turista. Smatra da bi se to moglo izrealizirati u 
suradnji sa TZ Središnje Istre. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je dao informaciju da su on i načelnik bili vidjeti 
početak staze za Sopot i obišli cestu koju je sanirala Županijska uprava za ceste, 
no nisu zadovoljni s načinom sprovođenja odvodnje vode s ceste. Ističu da je 
riješen problem odvodnje s jednim vlasnikom zemlje, ali će se pojaviti problem 
kod drugog vlasnika zemlje uz cestu. Jednog vlasnika su riješili, ali sad će drugi 
vlasnik imati problem s vodom. 
Vijećnik Stefan Šestan je rekao da ti vlasnici imaju njegovu apsolutnu podršku, 
jer do sada je on imao taj problem, a sada će imati drugi. Ističe da nije dobro 
riješena odvodnja, a treba riješiti i zidove. Smatra da treba imati dobre odnose i 
konstruktivnu komunikaciju sa ŽUC-om. Dodao je da je imao problem s njima, 
prijavio ih je inspekciji je u više navrata, ali je na kraju riješio problem. 
Potpredsjednik vijeća Antun Selar pita da li staza za slap Sopot ulazi u turu TZ 
središnje Istre za obilazak Pićna. 
Načelnik je odgovorio da obilazak obuhvaća samo starogradsku jezgru Pićna. 
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća zaključio rad 
sjednice u 20,22 sati.  
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
Mirjana Ban                                                                Daniel Stanić                                                                          


