
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću 

 

OBRAZAC 
sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću o  Nacrtu prijedloga Studije prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina 

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

Studija prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina 

Nositelj izrade akta/dokumenta:  

Upravni odjel za prostorno uređenju, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju 

 

Početak savjetovanja: 01.08.2018. 

 

Završetak savjetovanja: 31.08.2018. 

Podnositelj prijedloga i mišljenja  

(ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe za 
koju se podnosi prijedlog i mišljenje)   

Udruga Mediteranski kiparski simpozij 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavlja (građani, udruge, udruge u području zaštite 
okoliša, poduzetnici, itd.)  

Udruga upravlja Parkom skulptura Dubrova, čini ju 25 
članova kipara, povjesničara umjetnosti, arhitekata, 
dizajnera, likovnih umjetnika, prosvjetnih radnika, projektnih 
voditelja i dr. Udruga u kulturi i zaštiti okoliša (Parka). 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe 
ili osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe (kada se 
radi o pravnoj osobi kao podnositelju prijedloga i mišljenja) 

Renata Kiršić, predsjednica 

Načelni prijedlozi i mišljenja na nacrt kompletnog akta ili 
dokumenta 

 

 

Primjedbe na pojedine članke ili dijelove nacrta akta ili 
dokumenta (prijedlog i mišljenje) 

Str. 63 studije Park skulptura Dubrova nalazi se na području 
općine Sv.Nedelja-potrebno je zamjeniti sa na području 
općine Sv.Nedelja i na području Grada Labina.  

Str. 63 i 64. Među njima veću važnost ima samo park 
skulptura Dubrova, formalno smješten u općini Sv.Nedelja, 
ali neposredno uz sam Labin-zamjeniti sa većim djelom 
smješten u općini Sv.Nedelja, a manjim djelom u Labinu, uz 
potencijal širenja područja obuhvata Parka na teritoriju 
Grada Labina. 

Str.64 Ovaj je lokalitet već djelomično etabliran  kao turistički 
lokalitet, i kao mjesto održavanja umjetničkih manifestacija, u 
prvom redu Susreta kipara – zamjeniti sa u prvom redu 
Mediteranskog kiparskog simpozija likovne manifestacije.  

Mišljenja smo da susreti kipara točnije simpozij ne privlače 
turističke posjetitelje, posebice ne zadnjih godina, već iste 
privlači lokacija Parka te skulpture i ostala umjetnička djaea 
koja ostaju trajno u Parku tzv "land art".  



Str. 64 Slično kao i stari grad Labin, ovaj lokalitet za sada 
predstavlja atrakciju regionalnog značaja, ali s potencijalom 
prerastanja u višu razinu pod preduvjetom intenzivnijih 
aktivnosti na unapređenju postave i događanjima. - Ovaj 
lokalitet predstavlja atrakciju međunarodnog značaja, za 
potrebe studije regionalnog značaja, pod preduvijetom 
adekvatnog uređenja i održavanja Parka, signalizacije i 
interpretacije umjetničkih djela, te definiranju participativnog 
modela upravljanja Parkom. Paralelno potrebno je omogućiti 
odvijanje kulturno-umjetničkih te sportsko.edukativnih 
aktivnosti za strane i domaće posjetitelje. 

Str 57. tablica 4.3  Turistificiranost Park skulptura Dubrova 
stavljen je na 66% turistificiranost što je potrebno zamjeniti 
sa 33% zbog činjenice da Park nije opremljen za turističko 
posjećivanje ali ga isti povremeno posjećuju 

Susret kipara na Dubrovi – također sa 66% na 0% zbog 
činjenice da se od 2011. održavanje simpozija nije svodilo na 
susrete kipara već na rad jednog kipara koji se trajno 
postavio u Parku, podaci o turističkoj posjećenosti nakon 
postavljanja skulptura (u tom periodu dvije) ne mogu se 
adekvatno pratiti tj temelje se na pretpostavci da je posjetitelj 
došao zbog nove skulpture a mogao je doći i zbog neke 
druge. 

Str. 71 osim oformljavanja TZ-a vih općina može se doskočiti 
i formiranju zajedničkog info ureda kojeg će TZ-i sufinancirati 
a koji može biti smješten u informativnom centru na samom 
ulazu u Park skulptura, koji se nalazi uz glavnu cestu Rijeka-
Labin, ima potrebna parkirna mjesta te uz adekvatno 
oglašavanje može postati ključna točka za promociju 
turističke ponude općina i grada. Poveznica leži i u tome što 
su skulpture postavljene u svakoj od općina, Gradu Labinu i 
Rapcu a adekvatnim označavanjem može se postići i 
sinergija u informiranju, njihova interpretacija i stvaranje 
nove turističke ponude ili itinerara. 

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja 30.08.2018. 

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do zadnjeg dana predmetnog savjetovanja na adresu 
elektronske pošte: jasmina.mr@labin.hr . Kontakt osoba: Jasmina Milanović Ružić, pročelnica UO za poslove 
Gradonačelnika i Gradskog vijeća  

Po završetku savjetovanja, pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje 
uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici 
Grada Labina. Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju 
obrasca. 
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