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 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/21-01/11 
Ur.broj: 2144/05-03-01-21-2 
Pićan, 18.10.2021. 
                                                   Z A P I S N I K    
 
                  Sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane 
dana 18.listopada 2021. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 19,00 
sati. 
                   
 Sjednici je prisustvovalo 7 vijećnika i to: Daniel Stanić, Ivan Franković, Valter 
Fonović, Silvan Juran, Mateo Slivar, Daniel Vretenar i Stefan Šestan. 
Opravdano otsutan: Antun Selar.  
Otsutan: Branko Ružić 
              
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Dean Močinić, načelnik Općine Pićan,   
Martina Bilić, pročelnica JUO, Ivana Tončić, viši stručni suradnik za prostorno 
uređenje i gradnju,  Mirjana Ban, zapisničarka, Katarina Šoštarić, novinarka „5 
portal-a“ Labin i Kristian Reisman, novinar „Labinštine info“. 
                   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 prijedloge dopuna dnevnog reda, pa je predsjednik 
vijeća dao dnevni red na glasanje. 
Većinom od 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANI“ je usvojen slijedeći 
                                       
D n e v n i    r e d: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 3.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Pićan, 

2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za 
prodaju nekretnine k.č. 22224/10 k.o. Pićan, 

3. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 22224/11 i k.č. 22224/12, k.o. Pićan, 
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za 

prodaju nekretnina k.č. 22224/11 i 22224/12 k.o.Pićan, 
5. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2022.godinu, 
6. Suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, 
7. Suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, 
8. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Pićan za 

razdoblje od 2022.do 2030.godine, 
9. Mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona, 
10. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija 

učenicima i studentima s područja Općine Pićan, 
11. Vijećnička pitanja. 
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AD - 1.  Verifikacija zapisnika sa 3.redovne sjednice Općinskog vijeća 
Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda, dat je vijećnicima u privitku poziva. Predsjednik 
vijeća Daniel Stanić je otvorio raspravu.  
Nitko se nije javio za raspravu, pa je Zapisnik dat na glasanje. 
Zapisnik sa 3.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan je usvojen 
većinom od 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“. 
 
AD - 2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za 
prodaju nekretnine k.č. 22224/10 k.o. Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
zamolio za obrazloženje Ivanu Tončić, višu stručnu suradnicu za prostorno 
uređenje i gradnju. 
Gđa Ivana Tončić je podsjetila da se na prošloj sjednici općinskog vijeća, dana 
14.rujna 2021.godine donijelo Odluku  o prodaji nekretnine k.č. 22224/10 koja se 
nalazi u Poduzetničkoj zoni Pićan jug površine 8.826 m2. Informirala je da je 
javni natječaj za prodaju navedene nekretnine objavljen 24.rujna 2021.godine, a 
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama je 08.listopada 2021.g. donijelo  
prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponuditelja. 
Na natječaj je pristigla samo ponuda BELUŠIĆ PRIJEVOZ d.o.o. Obrš 74 u 
iznosu od 1.326.000,00 kn za koju je utvrđeno da je predana u roku sa svom 
potrebnom dokumentacijom, plaćena je jamčevina od 65.000,00 kn, te se stoga 
predlaže donošenje predložene Odluke. 
Otvorena je rasprava za koju se nitko nije javio, pa je predsjednik Općinskog 
vijeća Daniel Stanić dao izvornu Odluku na glasanje. 
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju 
nekretnine k.č. 22224/10 k.o. Pićan poduzeću BELUŠIĆ PRIJEVOZ d.o.o.. 
  
AD-3. Odluka o prodaji nekretnina k.č. 22224/11 i k.č. 22224/12, k.o. Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća 
zamolio za obrazloženje  Ivanu Tončić, višu stručnu suradnicu za prostorno 
uređenje i gradnju. 
Gđa Ivana Tončić je obrazložila materijal i objasnila da se predlaže prodaja k.č. 
22224/11 k.o. Pićan površine 1.558 m2 po početnoj cijeni 229.000,00 kn i k.č. 
22224/12 k.o. Pićan površine 1.204 m2 s početnom cijenom od 177.000,00 kn 
sukladno stručnoj procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo Bruna Škopca. 
Navedene k.č. nalaze se u Poduzetničkoj zoni, a nastale su cjepanjem k.č. 
22224/10 površine 17492 m2 na četiri parcele i predstavljaju neizgrađeno 
građevinsko zemljište. Potreba za prodajom novoformiranih k.č. se utvrdila radi 
privođenja zemljišta poslovnoj, pretežito uslužnoj namjeni. 
Otvorena je rasprava. 
Na pitanje vijećnika Matea Slivar da li za navedene k.č.postoje zainteresirani 
kupci, načelnik je odgovorio da se natječaj provodi kako bi se vidjela 
zainteresiranost, a svim poduzetnicima koji djeluju na području Općine Pićan se 
poslalo obavijest o izradi izmjene UPU Poduzetničke zone ukoliko su 
zainteresirani za neko ulaganje, ali se nitko još nije javio. 
Vijećnik Silvan Juran izražava zadovoljstvo što se išlo u realizaciju prodaje, jer će 
se sredstva dobivena od prodaje moći uložiti u razvoj Općine Pićan. Osim toga 
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vijećnici su se uvjerili u ispravnost odluka sa prethodne sjednice. Vjeruje da će 
bar jedna k.č. biti prodana, jer ako se ne ide u prodaju, nikad se ništa neće ni  
realizirati. Pohvaljuje JUO, a posebno pročelnicu Martinu i stručnu suradnicu za 
prostorno uređenje Ivanu za kvalitetnu pripremu materijala za prodaju parcela.  
Vijećnik Stefan Šestan je konstatirao da se k.č. 22224/12 k.o. Pićan prodaje s 
namjenom za benzinsku pumpu, pa pita da li se o tome obavijestilo vlasnike 
benzinskih pumpi u okolici. 
Načelnik Dean Močinić je rekao da se obavijestilo, ali će se putem natječaja 
vidjeti zainteresiranost. Upoznao je da je ova druga k.č. duga i uska, te smatra 
da bi se mogla namjeniti za autopraonu ili neku drugu uslužnu djelatnost, no i za 
nju će se vidjeti zainteresiranost. 
Na prijedlog vijećnika Silvana Jurana da se navedenu k.č. proširi, načelnik je 
odgovorio da se ne može širiti, jer se nalazi do ceste i Etradexa, a ukoliko se 
točka izglasa, prodaju će se objaviti u „Glasu Istre“.    
Po završetku rasprave je predsjednik općinskog vijeća Daniel Stanić dao izvorni 
prijedlog Odluke o prodaji nekretnine na glasanje. 
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 
Odluka o prodaji nekretnine k.č. 22224/11 i k.č.22224/12 k.o. Pićan. 
 
AD-4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za 
prodaju nekretnina k.č. 22224/11 i 22224/12 k.o.Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je gđa 

Ivana Tončić rekla da se predlaže Povjerenstvo u istom sastavu kao i za 

prethodnu prodaju i to: Ivana Tončić za predsjednicu, Martina Bilić i Mirjana Ban 

kao članice. 

U raspravi je vijećnik Silvan Juran podržao postojeće povjerenstvo, pa je 

predsjednik općinskog vijeća dao izvorni prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ je donijeta Odluka 
o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za prodaju nekretnina 
k.č. 22224/11 i 22224/12 k.o.Pićan u sastavu: Ivana Tončić, predsjednica, a 
Martina Bilić i Mirjana Ban članice. 
 

AD-5. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv, pa je gđa 

Ivana Tončić dala obrazloženje. 

Rekla je da Plan upravljanja imovinom sadržava detaljnu analizu stanja i razradu 

planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine Općine Pićan za 

narednu godinu.Tri ključna i međusobno povezana dokumenta upravljanja i 

raspolaganja imovinom su: Strategija upravljanja imovinom, Plan upravljanja i 

Izvješće o provedbi Plana upravljanja. Planirane prihode od imovine čine: Prihodi 

od imovine i Prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Ukupno planirani prihodi 

od imovine za 2021.g. iznose 2.493.000,00 kn, a u projekciji za 2022.godinu 

iznose 2.604.700,00 kn.  

Nakon toga je detaljnije obrazložila Plan upravljanja imovinom po kategorijama i 

to: Plan upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu/suvlasništvu Općine 

Pićan, Plan upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima u vlasništvu Općine 

Pićan, Plan upravljanja i raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu 

Općine Pićan, Plan upravljanja i raspolaganja nerazvrstanim cestama u 

vlasništvu Općine Pićan, Plan prodaje i kupovine nekretnina u vlasništvu Općine 
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Pićan, Plan provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Općine Pićan, 

Plan rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Plan postupaka vezanih uz 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje 

se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Pićan i Plan 

zahtjeva za darovanje nekretnina upućenih Ministarstvu državne imovine. 

Otvorena je rasprava u kojoj je vijećnik Silvan Juran dao pohvale gđi Ivani Tončić 

za detaljno razrađen i obrazložen Plan, a predsjednik vijeća Daniel Stanić je 

pitao da li imamo kakve novosti po pitanju darovanja zemljišta od države. 

Načelnik Dean Močinić je odgovorio da nema novosti, na mailove ne odgovaraju, 

te pokušava s njima stupiti u kontakt i dogovoriti sastanak u Zagrebu. 

Nakon toga je izvorni prijedlog Plana upravljanja dat na glasanje. 

Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijet Plan 
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2022.godinu. 
 
AD-6. Suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je obrazloženje 

Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan dala pročelnica Martina Bilić. 

Rekla je da se temeljem naredbi prosvjetne inspekcije trebalo odredbu članka 

52.stavka 4. uskladiti sa člankom 41.stavak 1. Zakona o ustanovama, te je 

donijet prijedlog novog Statuta  koji sadrži sve došadašnje izmjene i dopune, te 

naređene odredbe. Prijedlog Statuta je donijelo Upravno vijeće 29.rujna 

2021.godine. 

Otvorena je rasprava. 

Na pitanje vijećnika Matea Slivara da li se izmjenio neki konkretan članak, 

pročelnica je odgovorila da se mjenjao čl.52 st.4. te neke sitnice, odnosno 

tehničke dorade, a trebalo je dodati da se natječaj objavljuje u Narodnim 

novinama.   

Predsjednik vijeća Daniel Stanić je konstatirao da je u Saboru u toku donošenje 

izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju, te će ovaj Statut važiti do 

donošenja istog, nakon čega će se ponovno trebati ići u doradu Statuta. 

Dao je prijedlog Statuta na glasanje. 

Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „SUZDRŽANIH “ i 0 „PROTIV“ je donijeta 

Odluka o suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan.  

 
AD-7. Suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a 
obrazloženje je dala pročelnica JUO Općine Pićan Martina Bilić. 
Rekla je da se i ove Izmjene i dopune Pravilnika donose temeljem Rješenja 
prosvjetne inspekcije kojim je trebalo propisati stvarni ustroj vrtića, odnosno 
dodati da matični vrtić Pićan ima i područni vrtić, odnosno odjeljenje u Tupljaku. 
Za raspravu se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća dao izvorni prijedlog 
Odluke na glasanje. 
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 
Odluka o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 
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AD-8. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Pićan za 
razdoblje od 2022.do 2030.godine 
 
Prijedlog Odluke dat je u privitku poziva, a obrazložila ju je pročelnica Martina 
Bilić. 
Rekla je da je Program ukupnog razvoja Općine Pićan za razdoblje 2015.-
2020.godine usvojen na sjednici Općinskog vijeća 22.12.2016.godine, a na 
sjednici 16.03.2021.g. je vijeće usvojilo Odluku o produljenju važenja Programa 
ukupnog razvoja Općine Pićan do donošenja novog, a najkasnije do 
31.12.2021.g. Plan razvoja Općine Pićan će predstavljati srednjoročni akt 
strateškog planiranja, kojim će se definirati posebni ciljevi za provedbu strateških 
i posebnih ciljeva koje utvrđuje Nacionalni plan razvoja i Plan razvoja IŽ. Dodala 
je da je temeljem prikupljenih informativnih ponuda potreban iznos za provedbu 
ove Odluke, odnosno izradu Plana razvoja oko 17.000,00 kn (s PDV-om). 
Otvorena je rasprava u kojoj je načelnik objasnio da će biti provedeno javno 
savjetovanje, te moli vijećnike da sudjeluju u istom, jer je to vrlo bitan 
dokumenat. 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Ivana Frankovića koje su to tvrtke dale 
ponudu, pročelnica je odgovorila da je Mobes kvaliteta dala najpovoljniju 
ponudu. 
Na načelnikovu konstataciju da je prošli put izrada Programa ukupnog razvoja 
bila puno skuplja i koštala 76.000,00 kn, a sada je 17.000,00 kn, potpredsjednik 
vijeća Ivan Franković je rekao da je sada jeftinije, budući se radi na temelju  
izrađenog plana.  
Po završetku rasprave je izvorni prijedlog Odluke dat na glasanje. 
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 
Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Pićan za razdoblje 
od 2022.do 2030.godine. 
 
AD-9. Mjere za smanjivanje prizemnog ozona 
 
Prijedlog Mjera za smanjivanje prizemnog ozona je vijećnicima dat u privitku 
poziva, a obrazložila ga je pročelnica Martina Bilić. 
Informirala je prisutne da je 23.prosinca 2020.godine proveden inspekcijski 
nadzor čiji je predmet bila izrada i provedba mjera za smanjivanje razina 
prizemnog ozona, te protokol postupanja u slučaju prelaska praga 
obavješćivanja i upozorenja za prizemni ozon.  
Zapisnikom o obavljenom inspekcijskom nadzoru je Općini Pićan naređeno da 
otkloni nezakonitosti, odnosno izradi i donese protokol postupanja u slučaju 
prelaska praga obavješćivanja i upozorenja za prizemni ozon i mjere za 
smanjivanje razina prizemnog ozona na svom području. Upoznala je da je na 
području Općine Pićan postavljena mjerna stanica u Sv.Katarini na kojoj je u 
2019.godini bilo prekoračenje razine prizemnog ozona, pa je nužno provoditi 
mjere za smanjivanje prizemnog ozona. 
Na prijedložene Mjere za smanjivanje prizemnog ozona se dobilo suglasnost, 
odnosno pozitivno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. 
Otvorena je rasprava u kojoj je vijećnik Mateo Slivar pitao tko je postavio mjerne 
stanice i da li se to plaća. Pročelnica je odgovorila da je mjerne stanice postavio 
Zavod za javno zdravstvo i za općinu je to besplatno. 
Vijećnik Stefan Šestan je konstatirao da je mjerna stanica postavljena radi TE 
Plomin i pita da li ih se kontaktiralo da poduzmu neke mjere. 
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Načelnik je rekao da se najprije treba napraviti Plan, pa će se nakon toga 
poduzimati mjere.       
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je dao na glasanje izvorni prijedlog Mjera za 
smanjivanje prizemnog ozona. 
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ su donijete 
Mjere za smanjivanje prizemnog ozona. 
 
AD-10. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju   
            stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan 
 
Prijedlog Odluke dat je vijećnicima u privitku poziva, a pojašnjenje je dao 
načelnik Dean Močinić. 
Rekao je da se dosadašnjom odlukom o stipendiranju nije moglo dati dvojno 
stipendiranje, a ovim bi se izmjenama omogućilo dodjeljivanje stipendija  
učenicima i studentima koje stipendiraju poduzetnici. Dvojno stipendiranje ne bi 
mogli ostvariti primatelji stipendija iz državnog ili županijskog proračuna. 
Smatra da nema razloga da se ne daje općinske stipendije pored poduzetničkih.  
Vijećnik Mateo Slivar ističe kako u Pravilniku o stipendiranju stoji da učenici i 
studenti nemaju pravo na stipendiju ukoliko ostvare dohodak s radnog odnosa i 
predlaže da se to briše, jer učenici i studenti ostvaruju prihod kada rade u sezoni. 
Pročelnica Martina Bilić je rekla da se to odnosi na stalni radni odnos, a ne na 
sezonski rad, a načelnik je dodao da općina ni ne daje stipendije u sezoni, 
odnosno u ljetnim mjesecima. 
Vijećnik Stefan Šestan je rekao da se to ne odnosi na ljude koji rade preko 
studentskog ili učeničkog servisa. 
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković pita što će se desiti, ako netko dobije 
stipendiju od Rockwoola. 
Načelnik je odgovorio da će općina davati stipendiju, bez obzira što netko dobiva 
od Rockwoola ili drugih poduzetnika, zašto ne bi dobivao i od općine. Ističe da su 
takve odluke već donijeli Grad Labin i Općina Kršan. 
Nakon rasprave je izvorni prijedlog Odluke dat na glasanje. 
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i 
studentima s područja Općine Pićan. 
 
AD-11. Vijećnička pitanja 
 
Vijećnik Mateo Slivar je po pitanju asfaltiranja rekao da se u Pićnu, Sv.Katarini i 
Kukurinima asfaltiralo do kuća i oko kuća, a u Švićima, Floričićima, Zajci i 
Tupljaku nije asfaltirano, te kada će tamo planira asfaltirati. 
Rekao je da se pred izbore pisalo u labinštini da se u Švićima i Jakomićima  
krenulo s asfaltiranjem, što nije točno.  
Vijećnik Silvan Juran, dosadašnji predsjednik vijeća je demantirao napise u 
novinama, jer je tada govorio da će se tamo asfaltirati kad bude sredstava, a 
asfaltiranje se započelo od najzabitijih sela – Marfani i Grobnik, a kad se radilo 
planove za asfaltiranje išlo se na teren i vidjelo gdje je više ili manje potrebe za 
asfaltiranjem. Rekao je da se na teritoriju Švići i Floričići puno toga napravilo, 
napravilo se vodovod za Slaviće, a Hrvatske vode rješavaju kanal u Švićima. 
Rekao je da se gledalo da bude po svuda podjednaka razvijenost i možda su 
Krbune najzapostavljeniji kraj u općini. Istaknuo je da je kroz Periniće prolazio 
glavni vod za Kukurine, Šviće i Floričiće, a nije se stavilo povratni vod za 
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Periniće, što nikako nije bilo u redu. Nakon Perinići se ide u asfaltiranje Zajci i 
Žiganti. 
Dodao je da u Pićnu treba nešto napraviti sa ruševinama. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da je Tupljak kompletno riješen po 
pitanju asfaltiranja. 
Vijećnik Silvan Juran je rekao da Tupljaku pripadaju i Krbune koje nisu riješene.  
On također predlaže načelniku da se u Pićnu napravi jedan javni WC, jer Pićan 
ima sve više posjetitelja i turista i ukoliko se ne može napraviti drukčije, onda 
predlaže da se WC napravi u prostorijama ispod škole gdje DVD koristi prostor. 
Tamo već zahod postoji, samo da se malo uredi. 
Načelnik Dean Močinić se složio s prijedlogom i informirao da se čeka od države 
da vrati jednu parcelu kod igrališta, gdje se planira napraviti javni WC. 
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković je rekao da projekat za to postoji, ali za 
nuždu, dok se ne realizira projekat, smatra da se može u prostoriji ispod škole 
osposobiti WC. 
Načelnik je rekao da će neki to morati svaki dan čistiti, što će nositi posljedicu 
novog zapošljavanja. 
Vijećnik Silvan Juran je potaknuo pitanje sanacije ruševine koja se nalazi do 
crkve u Pićnu, a iz koje raste drvo smokve, što pokazuje ružnu razglednicu 
Pićna. Predlaže da se pošalje vlasniku obavijest za sanaciju. 
Vijećnik Stefan Šestan predlaže da se napravi prioritet sanacije ruševnih kuća, 
pa tamo gdje je manja protočnost ljudi, da se zatvori prolaz, radi sigurnosti ljudi. 
Takođe predlaže da se novčano kazni sve koji se ogluše na obavijest za 
sanaciju ruševine, te istaknuo kao primjer Grad Rovinj, gdje šalju novčanu kaznu 
od 2.000,00 kn, ako netko ne reagira po opomeni za sanaciju.  
Načelnik Dean Močinić je istog mišljenja za naplatu kazne i ako za to ima pravne 
osnove, dati će se odluka na vijeće, ali je najveći problem sanacije kuća-ruševina 
koje imaju mnogo vlasnika, što je česti slučaj u selima. 
Vijećnik Stefan Šestan smatra da treba donijeti takvu odluku, jer nije ugodno 
živjeti uz ruševine, pa treba nastojati zaštititi ljude i barem sanirati kuće uz javni 
put. 
Vijećnik Daniel Vretenar također predlaže da se vidi sa Gradom Rovinjem kako 
oni rješavaju takve slučajeve. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić smatra da općina Pićan ima kvalitetnu stručnu 
službu koja i bez Rovinja može raditi po pitanju sanacije ruševina. 
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković podržava takvu inicijativu, no smatra da 
treba napraviti i procjenu građevinskih stručnjaka, jer će biti otpora vlasnika, pa 
ukoliko vlasnik neće sanirati, neka općina sanira na trošak vlasnika. 
Ističe da treba zatražiti i sanaciju zida uz staru cestu za Pićan od Županijske 
uprave za ceste, jer je to cesta od izuzetne važnosti. Na to se nadovezao 
načelnik i rekao da treba riješiti ne samo pitanje potpornog zida, nego i 
autobusnih čekaona od Oriča do Mosta Pićan, a s Županijskom upravom za 
ceste je stupio u kontakt. 
Vijećnik Mateo Slivar podržava mišljenje vijećnika Jurana da vodu trebaju imati 
svi, ali prilikom izgradnje vodovoda za Slaviće postavljene su i zabetonirane  
cijevi na mostu kod slapa Sopot  i tako je ostavljeno. Smatra da nije u redu tako 
ostaviti most, treba ga sanirati. 
Načelnik je odgovorio da se radi na tome, u toku je dobivanje građevinske 
dozvole, a predsjednik vijeća Danijel Stanić je rekao da Općina Pićan neće 
dopustiti da se most Sopot uruši, sanirati će se. 
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Vijećnik Silvan Juran ističe da će se most sanirati, ako to netko ne stopira. Kaže 
da se pokušavalo i ranije sanirati most, ali su bili zaustavljeni u više navrata od 
Natura histice i drugih.  
Vijećnik Valter Fonović je postavio pitanje rješavanja kanala i igrališta u 
Kukurinima, na što mu je načelnik odgovorio da se radi na izvlaštenju zemljišta, a 
za igralište se ide u izmjenu građevinske dozvole, jer je igralište pomaknuto, te 
ga treba ucrtati po novom stanju. 
Na pitanje vijećnika Valtera Fonovića što je s izvlaštenjima, načelnik je odgovorio 
da kanal prolazi po privatnoj parceli, pa će vidjeti što je s time. 
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković je objasnio da je tamo problem, jer ako su 
veće vode ili kiša, voda navire Kristianu Ivančiću u kuću. 
Na pitanje vijećnika Matea Slivar o koncesiji za dimnjačara, pročelnica Martina 
Bilić je odgovorila da nemamo koncesiju, ali će se za to raspisati natječaj. 
 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić zaključio 
rad sjednice u 20,35 sati.  
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban, v.r.                                                           Daniel Stanić, v.r.                                                                         


