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     GRADSKO VIJEĆE 
                          Vijećnicima - svima 

 
PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, dostavlja se 
 
 Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 15. sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. srpnja 2018. godine postavio slijedeće vijećničko 
pitanje: 
„Što Grad Labin planira sa zgradom bivše škole u Ripendi? I uz isto dao slijedeće 
obrazloženje: 
Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9.8.2017. gradonačelnik je predložio 
pa povukao  „Donošenje Odluke o prodaji nekretnine – zgrada bivše škole u Ripendi“. 
Donošenje Odluke povučeno je nakon burne reakcije kolege Darka Martinovića zahvaljujući 
kojoj smo doznali da: 

- se od 2009. godine, nakon potpisa bivšeg župana i gradonačelnika,   ''vrše određeni 
razgovori, pregovori, dogovori oko načina zajedničke suradnje Grada Labina i 
Pčelarske udruge na zajedničkom projektu da se na Labinštini stvori nešto novo što u 
Istri još ne postoji'' 

- da je Pčelarska udruga prva u Hrvatskoj napravila strategiju razvoja pčelarstva koja 
se temeljila na školi Ripenda. 

Prije nego je povukao prijedlog Odluke gradonačelnik je rekao da ''podržava Pčelarsku 
udrugu, ali da je istina i da je ova zgrada jako propala i da tu treba brzo nešto učiniti jer 
predstavlja  opasnost za ljude.  Kaže da će rado primiti Pčelarsku udrugu na razgovor i 
dogovor kako dalje…''  
 
ODGOVOR: 

Zgrada bivše škole Ripenda  je već duže vrijeme nenastanjena što je sigurno važan 
razlog njenog sve bržeg propadanja. Nakon što je prijedlog za prodaju predmetne zgrade 
povučen sa sjednice Gradskog vijeća u kolovozu prošle godine vođeni su razgovori sa 
Pčelarskom udrugom odnosno sa gosp. Darkom Martinovićem u svezi sa ranijim 
razgovorima i planovima da se ista rekonstruira i prenamjeni u sjedište Pčelarske udruge i 
druge sadržaje vezane uz aktivnosti pčelara. Isto tako tijekom susreta sa Mjesnim odborom 
Ripenda u srpnju ove godine, a u svezi sa izradom Proračuna za iduću godinu, sa njihove 
strane istaknuta je nužnost da se nešto poduzme u svezi sa tom zgradom koja je sada u 
bitno lošijem stanju nego što je bila pred godinu dana. Kako bi se donijela konačna odluka po 
pitanju što učiniti sa predmetnom zgradom,  tijekom rujna održat će se zajednički sastanak 
sa predstavnicima Pčelarske udruge i Mjesnog odbora Ripenda, a o rezultatima tog sastanka 
obavijestit će se gradski vijećnici . 

 
Sa poštovanjem,  

      GRADONAČELNIK 
                       Valter Glavičić,v.r. 

Prijedlog odgovora izradila: 
Pročelnica: Anamarija Lukšić v.r. 


