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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (Demokrati) je na 3. redovnoj 
sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 3. kolovoza 2021. godine postavio dva 
vijećnička pitanja: 

 
„1.Gdje je i kada je nestao dio javnog puta u Maslinici, a mislim na prilazni put koji je vodio 
kroz Maslinicu, tj. jedan krak puta je vodio prema Remcu, a drugi prema sadašnjem 
nogometnom igralištu i dalje prema Principima – Smolićima? 
 
Obrazloženje: Naime područje Maslinice je još davne 1593. godine bila „administrativno“ 
sređena do te mjere da je taksativno i točno bilo zapisano i znano koliko koji VLASNIK ima 
maslina na tom području (bilo je jako puno vlasnika, između ostalih porodice naših predaka 
kao što su Batelić, Griparić, Franković, Vlačić, Dragonja, Luciani, Manconi, Poldrugovac itd.). 
Nadalje katastarskim planom iz 1821. godine to je sve potvrđeno i ucrtano u karte (javni putevi, 
maslinik, pašnjaci, vodotokovi šume, njive, itd.). Dakle sve se je znalo… 
 
Danas…??? Mislim da su za ovakvo stanje krive odluke pojedinih službi u gradu Labinu na 
čelu sa gradonačelnicima i gradskim vijećnicima koji su kumovali takvim odlukama i rješenjima. 
Javni putevi i prilazi su i dan – danas zapreka napretka odnosa u našoj sredini (imamo bezbroj 
primjera i ne samo  u Rapcu, nego ina Vinežu, Katurama…) 
 
Sadašnji gradonačelnik je obećao da će dati na uvid dokumentaciju vezano za Maslinicu, a ja 
ga sad pitam kada ćemo dobit na uvid dokumentaciju, tj. hodogram „dešavanja“ slučaja 
Maslinica?“ 
 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Valter Glavičić, gradonačelnik Grada Labina: 
 
„Zahvaljujem vijećniku Bastijaniću na postavljenim pitanjima. Odgovor na 1. pitanje je 
kompleksno za odgovorit. Svjedoci smo toga da je povijest počela davno prije nas i da je nekad 
sve to skupa izgledalo bitno drugačije nego danas. Nakon svih ovih podataka iz daleke 
prošlosti, vratit ću se na nešto bližu prošlost, godine 90-te i godine pretvorbe društvenog za 
koje se govorilo da je ničije pa smo na kraju shvatili da je bilo naše, a danas većinom toga 



upravlja netko drugi, netko vanjski, a sve je to napravljeno zakonima ove države i sve je 
napravljeno na način da se malo pitalo ljude.  
U Maslinici konkretno, da ne govorimo sad o privatizaciji poduzeća, Grad Labin je nedavno, 
mislim na zadnjoj sjednici prošlog saziva Gradskoga vijeća donio Odluku o nerazvrstanim 
cestama gdje smo na taj popis stavili i cestu za koju želimo da postane nerazvrstana. Na taj 
način ukoliko uspijemo, vjerujem da ćemo dobiti podršku Gradskog vijeća, izborili bi se za 
prilaz pomorskom dobru. Kombinacija vlasništva koja danas tamo nažalost postoji, od javnoga 
dobra, privatnog vlasništva Maslinice d.o.o. i  vlasništva RH, Grad Labin je danas vlasnik 
ničega to moramo naglasiti i ne može danas upravljati s time. Odlukom koje je Gradsko vijeće 
donijelo prije par mjeseci, Grad Labin je poslao jednu poruku i definirao smjer gdje ćemo sve 
napraviti legalnim putem. Znamo da će to potrajati, ali se nadam da ćemo na kraju pobijediti i 
pomalo vratiti jedan čvor na početak i da probamo vratiti građanima grada Labina da upravljaju 
s prometnicom koja je veza između ulaska u kamp prema moru, prema dizalici. Koliko će to 
trajat, kako će to sve skupa ići, ovisi o puno faktora, ali je bitno da je to intencija grada i vjerujem 
da će nas građani podržat kao i Gradsko vijeće. Vezano je za Zakon o turističkom zemljištu 
kojeg donosi hrvatska Vlada i kako se to bude dešavalo mi ćemo vršit sve popratne aktivnosti. 
Uvjeren sam da će trajat, ali da će ako ne ovaj saziv, ako ne neki drugi bit svjedok da se ta 
cesta vrati gradu Labinu“. 
 
 
S poštovanjem, 

                                                                                                          PROČELNICA 

                                                                                                      Loreta Blašković, v.r. 

 


