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PREDMET:  Vijećnička pitanja – odgovor, dostavlja se 
 
 Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je 
na 17. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. rujna 2018. godine 
postavila je  vijećničko pitanje, i to: 
 „1. Nacrt prijedloga Studije prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina bio je na 
javnom Savjetovanju od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2018. godine. Odazvalo se ukupno 12 
građana, skupina građana, predstavnika firmi, udruga, političkih stranaka i lista. Veliki odaziv, 
mislim i najveći u odnosu na sva prethodna savjetovanja.  

Kako ovakva savjetovanja ne bi bila samo ''pro forme radi'', postavljam pitanje: 

1. Kada će se javnosti prezentirati povratna informacija o navedenom Savjetovanju i 
tko će odlučivati o prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi ? 

Kao poveznica navedenom, Grad Labin je objavio dvije javne rasprave: 

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Grada Labina – V. 
izmjene i dopune, koja će se održat u razdoblju od 16.10. do 30.10.2018.g. 
 
Druga javna rasprava je o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Šikuli koja će se održati u 
razdoblju od 16.10. do 14.11.2018.g.  
 
2. Poveznica na prvo pitanje, zanima me da li je ispravno zanemariti Savjetovanje o 
prihvatnim kapacitetima s obzirom da ono još nije obrađeno? Odnosno, smatrate li da 
predmet navedenog Savjetovanja ne utječe na donošenje odluka o navedenim javnim 
raspravama ? 
 
Pored ovog moram napomenuti da je prema članku 102. Zakona o prostornom uređenju 
obveza napisati Izvješće o javnoj raspravi koje se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnim 
stranicama nositelja izrade prostornog plana. 
 
3. Kao potpitanje, možete li nam reći, zbog čega je na mrežnim stranicama Grada 
Labina u području dokumenata prostornog uređenja link ''Arhiva'' pod ključem, što 
znači da se ne može otvoriti ? 
 



 

Ovo pitam jer nisam mogla pronaći poveznicu na Izvješća proteklih javnih rasprava, pa 
pretpostavljam da su u arhivi. 
 
ODGOVOR: 
Ad 1. Budući da je odlučivanje o Studiji prihvatnih kapaciteta na Gradskom vijeću planirano u 
studenom ove godine, Izvješće o primjedbama i prijedlozima na tu Studiju objavit će se prije 
upućivanja Studije Gradskom vijeću na donošenje. 
Izrađivač Studije priprema Prijedlog Izvješća koje sadrži odgovore na primjedbe i prijedloge 
na Studiju koji su dani tijekom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. O Prijedlogu će se 
očitovati stručne službe Grada i to Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte i Upravni 
odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, a Izvješće utvrđuje 
Gradonačelnik. 
 
Ad 2. Studija prihvatnih kapaciteta turizma nema utjecaja na Izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune budući da je predmet ovih izmjena samo 
Turističko razvojno područje Šikuli i sportsko rekreacijska zona Šikuli (R6) koje se nalazi 
daleko izvan zaštićenog obalnog područja ( u nastavku ZOP)  , dok nove turističke zone u 
ZOP-u nisu predmet ovih izmjena. Područje Šikuli sa širim i užim kontaktnim zonama je 
područje koje nije opterećeno izgrađenošću, a nažalost i oni mali zasoci koji postoje većim 
dijelom su napušteni ili vrlo malo naseljeni, niti infrastrukturno opterećuje područje ZOP-a.  
Prostornim planom županije, Krajobraznom osnovom Šikuli te elaboratom rekognosciranja 
područja Šikuli kojim se utvrđuju mjere zaštite kulturne baštine dane su detaljne smjernice za 
planiranje u ovom prostoru.    
 
Ad 3. Link „Arhiva“  u području dokumenata prostornog uređenja stavljen je budući da se 
planiraju skenirati stari prostorni planovi koji više nisu na snazi i iste prezentirati na gradskim 
službenim stranicama. 

 
Sa poštovanjem,  

GRADONAČELNIK 
                      Valter Glavičić,v.r. 

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


