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PREDMET:  Vijećnička pitanja – odgovori, daju se 
 
 
            Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Nevina Miškulin (KLGB nositeljica Nevina 

Miškulin) je na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. veljače 

2019. godine postavila vijećnička pitanja: 

 

„1. Jedna od mjera među ostalima aktivnostima za unapređenje prostornog razvoja  je 

prema IZVJEŠĆU o stanju u prostoru Istarske županije za razdoblje 2013-2016 bila  

IZRADA PLANA UPRAVLJANJA za područje ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA  RABAC – 

LABIN – UVALA PRTLOG. 

OBEZA izrade toga plana je u nadležnosti NATURE HISTRICE – Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim područjima prirode na području Istarske županije. 

Polazeći od značaja i vrijednosti koji ovaj prostor ima u svijesti svih građana  Labina i 

Labinštine -  

pitanje g. Gradonačelniku 

Što je do sada poduzeto od strane Grada Labina u pravcu traženja da Javna ustanova izradi 

PLAN upravljanja i time ispuni zakonsku obvezu u odnosu na ovo zaštićeno prirodno 

područje. 

 

2. Kada će započeti radovi uređenja stepeništa od Ulice Slobode do hotela Primorje tj. do 

Obale M. Tita? 

Važno je napomenuti da je ovaj zahvat  planiran u Programu komunalnog uređenja nekoliko 

proteklih godina uzastopce.! 

 

Na oba pitanja moli se pismeni odgovor.“ 

  

 

Odgovore je na sjednici Vijeća dao Valter Glavičić, Gradonačelnik Grada Labina. 

 
 „Poštovana, 

zahvaljujem vijećnici Nevini Miškulin na postavljenim prvim vijećnićkim pitanjima. 

Izražavam Vam dobrodošlicu u Gradsko vijeće i nadam se uspješnoj suradnji. 

U studenom prošle godine održan je sastanak u Uredu gradonačelnika sa 

ravnateljicom Javne ustanove Natura Histrica gđom Silvijom Buttignoni i njenim suradnikom. 



Na sastanku je bilo riječi o pitanjima koje ste Vi postavila, o zaštićenim dijelovima prirode na 

području Istarske županije sa posebnim naglaskom  na značajni krajobraz Labin-Rabac-

uvala Prklog. Grad Labin je naglasio  potrebu da se za područje značajnog krajobraza  

Labin-Rabac-uvala Prklog izradi Plan upravljanja. Ravnateljica je iznijela problem manjka 

djelatnika i potrebnih financijskih sredstava kojima raspolaže Javna ustanova što rezultira 

nemogućnošću izrade propisanih planova upravljanja pojedinim zaštićenim područjima. 

Izrade plana ne bi bila brzo u realizaciji i s obzirom na iznesene probleme sa kojima je Javna 

ustanova suočena u svom radu, istaknuta je spremnost Grada da sudjeluje u sufinanciranju 

izrade tog dokumenta, ukoliko se dobije suglasnost Gradskog vijeća Grada Labina. U 

materijalima za današnju sjednicu u  točci Izvješće o stanju u prostoru, jedna je mjera 

upravo i Plan upravljanja. 

 

Što se tiče radova na uređenju stepeništa, spoja između ulice Obala Maršala Tita i 

ulice Slobode, sredstva su osigurana u Proračunu Grada Labina za 2019. godinu, u 

Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2019. godinu, naravno uz 

suglasnost Vijeća Mjesnog odbora Rabac koje je to potvrdilo na svojoj sjednici. U mjesecu 

ožujku će se postaviti sustav javne rasvjete, koji će kompletno osvijetliti stepenište. Radovi 

će se paralelno odvijati sa izgradnjom dvaju parkirališta u ulici Slobode sa lijeve i desne 

strane ceste ispod bivših hotela Istre i Fortune. Plan je da svi zahvati budu gotovi do početka 

turističke sezone. 

 

Sa poštovanjem,  

 

                                              v.d. Pročelnica 
                                  Loreta Blašković,v.r. 


