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 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 024-01/22-01/5 
Ur.broj: 2163-30-03-22-2 
Pićan, 25.03.2022. 
                                                     Z A P I S N I K    
 
                  Sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 25.ožujka 
2022. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 17,00 sati. 
                   
 Sjednici je prisustvovalo 7 vijećnika i to: Daniel Stanić, Ivan Franković,Valter Fonović, 
Silvan Juran, Stefan Šestan, Antun Selar i Mateo Slivar. 
Opravdano odsutan: Daniel Vretenar. Odsutan: Branko Ružić. 
              
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Donald Blašković, direktor komunalnog poduzeća 
„1.maj“ d.o.o. Labin, Alen Golja, direktor Vodovoda Labin d.o.o., Dean Močinić, načelnik 
Općine Pićan,  Martina Bilić, pročelnica JUO, Ivana Tončić, viša stručna suradnica za 
prostorno planiranje i gradnju, Mirjana Ban, zapisničarka, 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. 
Načelnik Dean Močinić je predložio dopunu dnevnog reda točkom 3. „Odluka o 
prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine 
Pićan“, jer je rok za prijenos vodnih građevina do 08.04.2022.g.Prijedlog dopune 
dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen, pa je predsjednik vijeća dao dnevni red sa 
dopunom na glasanje. 
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je usvojen slijedeći 
                                       
D n e v n i    r e d: 
 

1. Izvješće o radu komunalnog poduzeća 1.Maj d.o.o. Labin, 
2. Informacija o aktivnostima primjene Uredbe o uslužnim područjima – Vodovod 

Labin d.o.o., 
3. Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na 

području Općine Pićan, 
4. Verifikacija zapisnika sa 7.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, 
5. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pićan za razdoblje od 01.srpnja do 

31.prosinca 2021.godine, 
6. Odluka o davanju na korištenje i davanje u zakup javnih površina na području 

Općine Pićan 
7. Odluka o kupnji nekretnine k.č. 928/6, k.o. Pićan, 
8. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 6903 i k.č. 6913, k.o. Pićan, 
9. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 23/zgr, k.o. Pićan 
10. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 8802/2 k.o. Pićan 
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11. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama, 
12. Odluka o novčanoj pomoći za roditelje čija djeca ne pohađaju predškolske 

programe, 
13. Odluka o dodjeli poklon bonova uoči Uskršnjih blagdana 2022.godine, 
14. Odluka o imenovanju članova Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan, 
15. Odluka o imenovanju članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo 

Općine Pićan, 
16. Odluka o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, 
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća 

djelatnika Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, 
18. Informacija o obavljenoj financijskoj reviziji, 
19. Informacija o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 

infrastrukturom, 
20. Vijećnička pitanja. 

 
 
AD - 1.  Izvješće o radu komunalnog poduzeća 1.Maj d.o.o. Labin 
 
Materijal po točki dnevnog reda, dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je predsjednik 
vijeća Daniel Stanić zamolio za obrazloženje Donalda Blaškovića, direktora komunalnog 
poduzeća 1.Maj d.o.o. Labin. 
Gosp. Donald Blašković je obrazložio Izvješće i iznio podatke o načinu pružanja javne 
usluge, obračunskim mjestima, korisnicima usluge i odvojenom skupljanju otpada, 
podatke o redovitosti sustava, podatke o kvaliteti pružanja javne usluge i ekonomskoj 
učinkovitosti sustava sakupljanja komunalnog otpada. Rekao je da je pandemija imala 
utjecaja u javnoj usluzi, ali je 2021.godina uspješno privedena kraju. Kad su mislili da je 
pandemija i izazovi iza njih, trebalo je donijeti novu Odluku o načinu pružanja javne 
usluge sakupljanja komunalnog otpada, jer se mjenjaju kriteriji za obračun javne usluge, 
a cjenik će izaći u ponedjeljak. S obzirom da je nestabilno tržište sirovina, nastojati će 
što racionalnije planirati poslovanje.  
U 2021.godini je na odlagalištu  neopasnog otpada Cere zbrinuto ukupno 2.938 tona 
neopasnog otpada, a u ŽCGO Kaštjun je putem pretovarne stanice zbrinuto 3.606 tona 
mješanog komunalnog otpada. Ističe da iz godine u godinu opada količina mješanog 
komunalnog otpada što je za pohvalu. 
Istaknuo je da velike hotelske kuće trebaju odvajati biorazgradivi otpad, pa će postotak 
udjela odvojenog i reciklabilnog otpada biti veći. Cilj je da se do 2022. odvojeno prikupi 
60% mase. 
Rekao je da su se tijekom 2021.godine desili mali pozitivni koraci, jer se cijena 
zbrinjavanja mješane plastične ambalaže smanjila, te će se raditi na rješavanju 
sortirnica. Trošak zbrinjavanja mješanog komunalnog otpada na „Kaštjunu“ je za 
2021.godinu iznosio 2.134.752,00 kn. 
Po završetku izlaganja je predsjednik vijeća otvorio raspravu. 
Vijećnik Mateo Slivar je pitao na koji način se zbrinjava otpad u Kaštjunu, na što je 
odgovorio direktor Donald Blašković. Rekao je da se kamionima iz pretovarne stanice 
Cere otpad odvozi u Kaštjun, gdje ide u postrojenje za obradu i sagorjeva, a ostatak od 
sagorjevanja  se zbrine. 
Vijećnik Mateo Slivar je rekao da piše kako su u Cere skoro popunjeni kapaciteti, pa pita 
gdje bi moglo biti novo odlagalište. 
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Gosp. Donald Blašković je odgovorio da se ide u izradu dozvole za Cere i kada se bude 
popunila kvota, otpad će se drugdje adekvatno zbrinuti. 
Na pitanje vijećnika Stefana Šestana o načinu prikupljanja krupnog otpada, odgovoreno 
je da se prikuplja pretežito putem mobilnog reciklažnog dvorišta jednom ili dva puta 
godišnje. 
Vijećnik Stefan Šestan moli informaciju za veliki kontejner. 
Gosp. Donald Blašković je rekao da će se prije turističke sezone postaviti kontejner od 3 
m3, umjesto 3 manje kante, za koji će mještani imati kartice. 
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je izvorni prijedlog izvješća dat na glasanje. 
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je prihvaćeno Izvješće o 
radu komunalnog poduzeća 1.Maj d.o.o. Labin. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić se zahvalio gosp. Donaldu Blaškoviću za obrazloženje.  
 
AD - 2. Informacija o aktivnostima primjene Uredbe o uslužnim područjima – Vodovod 
Labin d.o.o 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je predsjednik 
vijeća zamolio za obrazloženje gosp. Alena Golju, direktora Vodovoda Labin d.o.o. 
Gosp. Alen Golja je objasnio da je Uredba stupila na snagu 30.12.2021.godine, na 
temelju koje se vodovodi spajaju, te su za područje Istarske županije oformljena 2 
uslužna područja i to 23.uslužno područje  čiji je preuzimatelj Istarski vodovod Buzet, te  
24. uslužno područje čiji je preuzimatelj Vodovod Pula. Objasnio je koji vodovodi bi se 
pripojili kojem uslužnom području. S obzirom da je Općina Pićan granična općina, dio 
općine bi pripao Istarskom vodovodu Buzet, a dio Vodovodu Pula. Obrazložio je rokove i 
aktivnosti koje predstoje. 
Objasnio je da je vrijednost imovine određena sa danom 31.12.2018.g. što je za 
Vodovod Labin neprihvatljivo, te je na današnjoj koordinaciji Gradonačelnika Labina i 
načelnika labinštine dao informaciju da je odluka nezakonita, te traže izmjenu zakona ili 
reviziju imovine na dan 31.12.2021.g. 
Rok za donošenje Odluke o prijenosu imovine je 08.04.2022.g.  
Informirao je da je Vodovod Labin dobio neplanirano 4 mil kn od Europskih sredstava, 
ali je preveliki rizik da se ne ide u objedinjavanje vodovoda. Date su veće ovlasti 
Nadzornom odboru, biti će glasanje dvostrukom većinom, pa će se tražiti  da Vodovod 
Labin bude podružnica. Ističe da se bez Labina neće moći donositi odluke, a o tijeku 
pregovora sa Pulom, će nas Vodovod Labin pravovremeno obavještavati. 
Otvorena je rasprava. 
Načelnika Deana Močinića je interesiralo što je s planovima za Općinu Pićan kada se 
prijeđe u Vodovod Pula, na što je gosp. Alen Golja odgovorio da se planovi donose za 
4.godišnje razdolje, te planirane aktivnosti za odvodnju Jakomići, vodospremu Kukurini, 
vodovod Krbune i Bafi idu dalje. Ističe da svi planirani projekti idu dalje u realizaciju i 
nitko ne bi trebao osjetiti pripajanje labinskog vodovoda pulskom. 
Na pitanje predsjednika vijeća Daniela Stanića kakav će utjecaj pripajanje imati 
cijenovno na građane, odgovoreno je da će se cijena vodne usluge morati povećati iz 
razloga što se povećala cijena energenata - struja i repromaterijal su drastično poskupili, 
a ne zbog pripojenja. 
Vijećnik Silvan Juran je protiv spajanja sa Vodovodom Pula, ali ako tako mora biti, onda 
treba napraviti najbolje što se može za stanovništvo i djelatnike vodovoda. Osim toga 
ističe da u Uredbi gdje piše o mjestima koja spadaju u koje uslužno područje stoji naziv 
mjesta „Jeromeli“, a Jeromeli nikad nisu postojali niti postoje. Ističe da je Uredbu 
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donesla Vlada RH, koja bi se trebala rukovoditi točnim podacima te se takve greške  
nikako ne bi smjele dogoditi. 
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković je informirao da područje Općine Pićan iznad kote 
300 pripada Istarskom vodovodu Buzet, te bi trebalo dati primjedbu i tražiti ispravak 
naziva mjesta. 
Njega brine što će se dešavati narednih godina sa investicijama, na što je gosp.Alen 
Golja objasnio da kada se izvrši pripajanje, više ne bude Uprave, Skupštine i Nadzornog 
odbora Vodovoda Labin, a kapital će se prenijeti na novo poduzeće. Pićan je imao 
kapital od 3.248.000,00 kn, to će imati i dalje, samo što će postotno imati manji udio, jer 
će biti veće područje. 
Na pitanje načelnika Deana Močinića da li Vodovod Labin ima popisanu imovinu od 
2018.-2021.g., gosp.Alen Golja je odgovorio. Rekao je da revizija kaže da će imovina ići 
sa 31.12.2021.g., a Vodovod Labin ima pregovarački tim koji će razmatrati imovinu sa 
stanjem 31.12.2018. ili sa 31.12.2021.g. i rade sve što bi bilo najbolje za naše područje. 
Vijećnik Silvan Juran smatra da će labinski vodovod svojom imovinom pokriti gubitke 
pulskog vodovoda. Ističe da se borimo da nešto imamo, da bude bolje ljudima, a onda 
ispadne da nas dekretom pripoje drugom vodovodu. 
Gosp. Alen Golja je rekao da Općina Pićan ima u Istarskom vodovodu 1 glas, a u Pulskom 
vodovodu će imati 1+1 glas (1 po kapitalu). 
Više se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić 
zaključio točku, jer je ovo  samo informacija, te se po ovoj točci ne glasa. 
   
AD-3. Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na 
području Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik vijeća zamolio 
za obrazloženje  gosp. Alena Golju, direktora Vodovoda Labin. 
Gosp Alen Golja je objasnio da je rok za donošenje ove Odluke do 08.04.2022.godine, a 
odnosi se na prijenos osnovnih sredstava Istarskom vodovodu Buzet. Vodovodu Labin je 
već ranije napravljen prijenos vlasništva.    
Otvorena je rasprava u kojoj je načelnik Dean Močinić rekao da Općina Pićan ima izvršiti 
prijenos komunalne vodne građevine koja se odnosi na starogradsku jezgru, no za to 
nemamo uporabnu dozvolu, pa ne zna da li će se moći izvršiti prijenos.  
Gosp. Alen Golja je rekao da i oni, tj. Vodovod Labin imaju prenijeti pićanski uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda na Istarski vodovod Buzet, ali za to imaju uporabnu 
dozvolu.  
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković ističe da su investicije u vodne građevine imovina 
vodovoda, samo manjim dijelom su od lokalne zajednice, jer u protivnom Hrvatske vode 
ne bi mogle investirati u vodne građevine.  
Za raspravu se više nitko nije javio, pa je izvorni prijedlog Odluke dat na glasanje.  
Većinom od 6 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine 
Pićan. 
Na kraju se predsjednik vijeća Daniel Stanić zahvalio gosp. Alenu Golji i Donaldu 
Blaškoviću na iscrpnom obrazlaganju točaka, te su oni napustili sjednicu.  
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AD-4. Verifikacija zapisnika sa 7.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je predsjednik 

vijeća Daniel Stanić otvorio raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu, te je Zapisnik dat na glasanje. 

Zapisnik sa 7.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan je usvojen većinom od 6  

glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANI“.  

 
AD-5. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pićan za razdoblje od 01.srpnja do   
           31.prosinca 2021.godine 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv, pa je načelnik Dean 

Močinić dao obrazloženje. Rekao je da je u izvješću sve napisano, te ga neće čitati, a 

zakonska obveza je da izvještaj podnosi svakih 6 mjeseci. 

Otvorena je rasprava za koju se javio samo vijećnik Silvan Juran koji izražava 

zadovoljstvo izvještajem. 

Budući se za raspravu više nitko nije javio, predsjednik vijeća Daniel Stanić je zaključio 

točku, jer se po njoj ne glasa. 

 
AD-6. Odluka o davanju na korištenje i davanje u zakup javnih površina na području 
Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a obrazložila ga je 

Ivana Tončić, viša stručna suradnica za prostorno planiranje i gradnju. 

Rekla je da je Odluka bila na savjetovanju s javnošću, a postupak provođenja Odluke, 

odnosno davanja u zakup provodi Povjerenstvo, odnosno Komisija za kulturu, turizam i 

sport, nakon čega na prijedlog Povjerenstva Načelnik sklapa ugovor sa najpovoljnijim 

ponuditeljem. 

Kaznene odredbe bi važile prema Odluci o komunalnom redu.   

Otvorena je rasprava, no s obzirom da se za raspravu nitko nije javio, predsjednik vijeća 

Daniel Stanić je dao izvorni prijedlog Odluke na glasanje. 

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

davanju na korištenje i davanje u zakup javnih površina na području Općine Pićan.  

 
AD-7. Odluka o kupnji nekretnine k.č. 928/6, k.o. Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a obrazloženje je 
dala Ivana Tončić, viša stručna suradnica za prostorno planiranje i gradnju. 
Objasnila je da se radi o zemljištu – putu koje vodi prema „Kalvariji“, koje je jednim 
dijelom u građevinskom području, a dijelom van građevinskog područja po cijeni od 5 
EUR-a/m2. 
Načelnik Dean Močinić je objasnio da je to započeo prethodni načelnik, procijenjena 
vrijednost vještaka je 10 EUR-a/m2, a za kupnju bi se sklopilo ugovor po 5 EUR-a/m2. 
Ističe da je bitno što se ovom kupnjom dobiva put prema Kalvariji  i ulaz u groblje sa 
stražnje strane. 
Potpredsjednik vijeća Antun Selar pita da li će se urbanizirati dio koji nije urbaniziran, ili 
ostaje ovako, na što je gđa Ivana Tončić odgovorila da je to sadašnje stanje. 
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Predsjednik vijeća Daniel Stanić je dodao da je najvažnije što bi se ovom kupnjom riješio 
pristup groblju s gornje strane, što do sada nije bilo moguće, jer je privatno vlasništvo. 
Vijećnik Silvan Juran objeručke prihvaća kupnju po ovoj cijeni, jer se ovom kupnjom 
otvara put prema groblju. 
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić dao izvorni 
prijedlog  Odluke na glasanje. 
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
kupnji nekretnine k.č. 928/6, k.o. Pićan. 
  
AD-8. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 6903 i k.č. 6913, k.o. Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda je vijećnicima dostavljen u privitku poziva, a obrazložila 
ga je Ivana Tončić, viši stručna suradnica za prostorno planiranje i gradnju. 
Objasnila je da se nekretnina nalazi u naselju Jakomići blizu sela Slavići. Obje nekretnine 
su poljoprivredno zemljište koje trenutno ne koriste općini.  
Otvorena je rasprava u kojoj je vijećnik Mateo Slivar konstatirao da je vjerojatno netko 
zainteresiran za kupnju, s obzirom da se to izlaže prodaji, te ga zanima koja je to osoba. 
Načelnik Dean Močinić je objasnio da se napravilo procjenu zemljišta prema upitu 
određene osobe, no ne bi bilo korektno objavljivati ime osobe prije nego se raspiše 
natječaj. 
Vijećnik Silvan Juran smatra da ime nije bitno, jer će biti raspisan javni natječaj, na koji 
se mogu javiti sve zainteresirane osobe, a na vijeću je da donese odluku da li da se ide u 
prodaju ili ne. 
Načelnik ističe da se svi imaju pravo javiti na natječaj, a procjenjena vrijednost zemljišta 
je 3,00 EUR-a/m2 za poljoprivredno zemljište. 
Više se nitko nije javio za raspravu, pa je izvorni prijedlog Odluke dat na glasanje. 
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
prodaji nekretnine k.č. 6903 i k.č. 6913, k.o. Pićan. 
 
AD-9.  Odluka o prodaji nekretnine k.č. 23/zgr, k.o. Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda je vijećnicima dostavljen u privitku poziva, a obrazložila 
ga je Ivana Tončić, viši stručna suradnica za prostorno planiranje i gradnju. 
Rekla je da je to kuća u starogradskoj jezgri Pićna, na adresi Pićan 8, a Općina Pićan ima 
udio u suvlasništvu 49/210, što iznosi 10,03 m2. 
Početna cijena, odnosno procijenjena vrijednost je 31.000,00 kn, a u ugovor bi se stavila 
klauzula o otplati na rate, tromjesečno. 
Otvorena je rasprava za koju se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić 

dao izvorni prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
prodaji nekretnine k.č. 23/zgr, k.o. Pićan. 
 
AD-10. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 8802/2 k.o. Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda je vijećnicima dostavljen u privitku poziva, a 
obrazloženje je iznijela Ivana Tončić, viši stručna suradnica za prostorno planiranje i 
gradnju. 
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Informirala je vijećnike da se radi o kući, odnosno nekretnini u selu Marišće, koja je već 
bila izložena prodaji, ali se nitko nije javio na natječaj. Stoga se išlo na revidiranu 
procjenu, te bi se ponovno raspisalo natječaj za prodaju. 
Otvorena je rasprava u kojoj je vijećnik Silvan Juran konstatirao da je prilikom prvog 
natječaja, odnosno procjene cijena bila previsoka, kućica je u vrlo lošem stanju, više 
vrijedi zemljište oko nje, nego kućica. Smatra da je i ovo prevelika cijena, no može se 
pokušati prodati. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je također mišljenja da ovu nekretninu treba pokušati 
prodati. 
S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, dat je izvorni prijedlog Odluke na 
glasanje. 
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
prodaji nekretnine k.č. 8802/2, k.o. Pićan. 
 
AD-11. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama 
 
Materijal po točki dnevnog reda je vijećnicima dostavljen u privitku poziva, a 
obrazloženje je iznijela Ivana Tončić, viši stručna suradnica za prostorno planiranje i 
gradnju. 
Rekla je da se u Povjerenstvo predlažu Ivana Tončić kao predsjednica, a Martina Bilić i 

Samanta Floričić Fonović, kao članice. 

Otvorena je rasprava, no nitko se 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 
imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama. 
 
AD-12. Odluka o novčanoj pomoći za roditelje čija djeca ne pohađaju predškolske 
programe 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je predsjednik 

vijeća Daniel Stanić zamolio pročelnicu Martinu Bilić za obrazloženje.  

Pročelnica Martina Bilić je informirala da se odlukom predlaže da se svim roditeljima 

koji ispunjavaju propisane uvjete za svako dijete koje nije upisano u programe pravnih ili 

fizičkih osoba za predškolski odgoj i obrazovanje isplaćuje mjesečni iznos od 300,00 kn 

za razdoblje od 01.rujna do 30.lipnja. O navedenom je provedeno i savjetovanje s 

zainteresiranom javnošću. 

Otvorena je rasprava. 

Vijećnik Mateo Slivar pita što će biti ukoliko kapaciteti dječjeg vrtića Pićan nisu 

popunjeni, a djete zbog zdravstvenih razloga ne može pohađati vrtić. Stoga predlaže 

brisanje tog uvjeta. 

Načelnik je objasnio da su kapaciteti vrtića svake godine popunjeni, te iz tog razloga 

općina sufinancira boravak djece  u drugim vrtićima, van općine Pićan, za sada su 

kapaciteti popounjeni, pa je prijedlog odluke za sada takav.   

Potpredsjenik vijeća Ivan Franković smatra da je to premala naknada, troškovi života 

poskupljuju te predlaže višu naknadu, na što je predsjednik općinskog vijeća rekao da se 

za 2022.godinu usvojilo proračun sa navedenim iznosom, te se za ovu godinu sredstva 

ne mogu povećavati. 
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Vijećnik Stefan Šestan ističe da se u članku 3.prijedloga Odluke spominju uvjeti za 

ostvarivanje prava gdje se navode obrti za čuvanje djece i dadilje, te pita da li roditelji 

kojima djecu čuvaju obrti ili dadilje imaju pravo na naknadu. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da je natječaj za dadilje zatvoren, javile su se 4 

osobe i kada počnu raditi donijet će se odluka o sufinanciranju dadilja ili obrta. 

Na pitanje vijećnika Stefana Šestana da li će se sufinancirati obrti ili dadilje u drugim 

općinama, kao što se sufinanciraju vrtići, predsjednik vijeća je odgovorio da se 

sufinanciraju samo vrtići, ali ne i obrti. Predsjednik vijeća je rekao da će u 4. mjesecu biti 

upisi, pa će se vidjeti zainteresiranost, na što je vijećnik Stefan Šestan rekao da ne bi 

volio da neko djete ostane u sivoj zoni i ne dobije naknadu. 

Potpredsjednik vijeća Antun Selar smatra da iznos nije dovoljan, no plaćanjem velikih 

iznosa bi se moglo desiti stimuliranje neupisivanja djece u vrtiće, što nije cilj. Cilj je da 

sva djeca mogu pohađati vrtiće. On je suglasan sa isplatom tih 300,00 kn iako nije 

siguran je li to dovoljno.   

Načelnik Dean Močinić je objasnio da će pravila za upis u druge vrtiće i obrte biti za sve 

isti. 

Potpredsjednik vijeća Ivan Franković se slaže da se vrtić popuni, ali ako kapaciteti vrtića 

ne mogu udovoljiti potrebama, onda treba tražiti rješenje za svu djecu, da svi budu 

ravnopravni.  

Vijećnik Mateo Slivar ističe da mu se članak 3. ne sviđa, jer ako se djete upiše u neki obrt 

ili trgovačko društvo, roditelji neće dobiti naknadu 300,00 kn, a po njemu bi svi oni koji 

nisu u vrtiću trebali dobiti naknadu. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić ističe da se sufinanciraju djeca i u drugim vrtićima, a 

obrta još nema, pa se za to nije donijela odluka o sufinanciranju, a vijećnik Silvan Juran 

je dodao da se ovom odlukom daje pomoć djeci koja ne steknu zakonske uvjete za upis 

u vrtić. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić ističe da trenutno nema nijednog djeteta  na čekanju za 

upis u vanjske vrtiće, a ako sve bude popunjeno, ići će se u razmatranje sufinanciranja 

obrta.  

Potpredsjednik vijeća Ivan Franković  pita što će se desiti s djecom druge godine, ako 

naš vrtić nije popunjen, a odranije djeca idu u neki drugi vrtić, da li će ta djeca morati ići 

u naš vrtić. Predsjednik vijeća je odgovorio potvrdno, no smatra da će kapaciteti našeg 

vrtića i dalje biti popunjeni. 

Potpredsjednik vijeća Ivan Franković i dalje smatra da visinu naknade treba povećati, jer 

troškovi života poskupljuju, ne samo vrtiću nego i roditeljima, a predškolci će biti 

obavezni ići u vrtić bez obzira na cijepljenje. 

Konstataciju vijećnika Matea Slivara da djeca koja su na čuvanju kod dadilja ili obrta 

neće dobiti naknadu 300,00 kn je potvrdio predsjednik vijeća. 

Načelnik Dean Močinić je rekao da je ovo prijedlog odluke koji vijećnici mogu prihvatiti 

ili ne, a poskupljenja će biti posvuda, no ovo što je predloženo će se isplaćivati ukoliko 

se odluka izglasa.  

Predsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da je naša općina prva koje donosi takvu 

odluku, te da je socijalni program Općine Pićan sigurno najjači na labinštini, pa predlaže 

glasanje po izvornom prijedlogu odluke.  

Odluka o novčanoj pomoći za roditelje čija djeca ne pohađaju predškolske programe je 
izglasana većinom od 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANI“. 
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AD-13. Odluka o dodjeli poklon bonova uoči Uskršnjih blagdana 2022.godine 

 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a obrazloženje je 
iznijela pročelnica Martina Bilić. 
Načelnik je objasnio da je vrijednost Uskršnjih poklon bonova, pola iznosa Božićnih 
poklon bonova, što je planirano i proračunom, dobiti će svi koji su dobili bonove i za 
Božić, te da će o načinu podizanja bonova svi biti obavješteni putem portala. 
Otvorena je rasprava, ali 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 
dodjeli poklon bonova uoči Uskršnjih blagdana 2022.godine. 
 
AD-14. Odluka o imenovanju članova Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan 
 
Prijedlog Odluke dat je u privitku poziva, a pročelnica Martina Bilić je dala obrazloženje. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je pročitao sastav Komisije, te rekao da već više godina 
nismo imali manifestacija radi pandemije, ali će se sada opet početi organizirati 
manifestacije, pa je stoga potrebno oformiti Komisiju za kulturu, turizam i sport. 
Otvorio je raspravu, no nitko se nije javio za raspravu, pa je izvorni prijedlog Odluke dat 
na glasanje. 
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
imenovanju članova Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan u sastavu: 
Antonela Fornažar, predsjednica, Ivana Tončić, dopredsjednica, te Kristijan Žgaljardić, 
Silvia Ban i Amanda Fornažar kao članovi. 
 
AD-15. Odluka o imenovanju članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo 
Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a obrazloženje je 
iznijela pročelnica Martina Bilić. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je pročitao sastav Odbora, te otvorio raspravu. 
Vijećnik Mateo Slivar predlaže da se u Odbor ne imenuju članovi općinskog vijeća, nego 
da članovi odbora budu osobe koje nisu u vijeću. 
O razlozima za i protiv prijedloga vijećnika Matea Slivar se povela rasprava, na što je 
potpredsjednik vijeća Antun Selar konstatirao da je ovo previše bitan odbor da bi se 
isključivalo vijeće iz njegovog rada. 
Po završetku rasprave je izvorni prijedlog Odluke dat na glasanje. 
Većinom od 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANIM“ je donijeta Odluka o 
imenovanju članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan u 
sastavu: Silvan Juran, predsjednik, Stefan Šestan, dopredsjednik, te Tihana Lukež, 
Anastazija Težak, Elvis Brenko, David Fonović, Adriana Klanjac, Livio Švić i Jadranka 
Valković kao članovi. 
 
AD-16. Odluka o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna 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 
iznijela pročelnica Martina Bilić. 
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Predsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da na tom radnom mjestu nema zaposlenog, 
niti se planira zaposliti, jer računovodstvene poslove za vrtić obavlja računovodstveni 
servis. 
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Silvan Juran se slaže da se mijenja, odnosno radi ispravak naziva radnog mjesta, 
te predlaže da se razmišlja o zapošljavanju računovodstvenog djelatnika na 
četverosatno radno vrijeme. Sada imamo vrtić u Tupljaku i Pićnu, a možda će još negdje 
biti vrtić, pa će voditelj računovodstva biti potreban, a male su razlike u financijskom 
izdatku u odnosu na obrt. 
Više se nitko nije javio za raspravu, 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. 
 
AD-17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća 
djelatnika Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a obrazloženje je 
iznijela pročelnica Martina Bilić. 
Rekla je da se ova točka nadovezuje na prethodnu točku, ništa se ne mijenja, osim što se 
briše riječ „administrator“. 
Otvorena je rasprava, no nitko se nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća dao točku na 
glasanje. 
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta Odluka o 
izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća djelatnika Dječjeg 
vrtića „Lišnjak“ Pićan. 
 
AD-18. Informacija o obavljenoj financijskoj reviziji 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a obrazloženje je 
iznijela pročelnica Martina Bilić. 
Informirala je da su financijskom revizojom obuhvaćeni godišnji financijski izvještaji i 
usklađenost poslovanja Općine Pićan sa zakonima, propisima i unutarnjim aktima, o 
čemu je izraženo uvjetno mišljenje, te da nisu utvrđene veće nepravilnosti. 
Otvorena je rasprava za koju se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić 
zaključio točku, jer je to samo informacija, te se po istoj ne glasa. 
 
AD-19. Informacija o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom 
 
Informaciju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom 
je dala pročelnica Martina Bilić. 
Pored ostalog rekla je da je upravljanje komunalnom infrastrukturom u Općini Pićan 
ocijenjeno kao djelomično učinkovito, a cjelokupno izvješće je objavljeno na web 
stranici. 
Otvorena je rasprava. Nitko se nije javio za riječ, pa je predsjednik općinskog vijeća 
Daniel Stanić zaključio točku dnevnog reda, jer se po njoj ne glasa. 
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AD-20. Vijećnička pitanja 
 
Na pitanje vijećnika Matea Slivara da li se uputilo zahtjev za rješavanje prometne 
signalizacije na Mostu Pićan i da li će se nešto napraviti, načelnik je odgovorio da se radi 
na tome, to je državna cesta, a najidealnije bi bilo da se napravi rotor. 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Antuna Selara za postavljanje prometnog ogledala na 
raskrsnici u Oriču prema Lančima, načelnik je rekao da će se ogledalo postaviti. 
 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić zaključio rad 
sjednice  u 19,45 sati.  
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                Daniel Stanić                                                                          


