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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (Demokrati) je na 8. redovnoj 
sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. siječnja 2022. godine postavio vijećničko 
pitanje: 
 
„Postavio bi još jedno pitanje a vezano uz lov i potencijalnu opasnost koja dolazi od lova. 
Postavljam pitanje gradonačelniku grada Labina, Valteru Glavičiću vezano za primjedbe 
građana Labinštine koje se odnose na rad odnosno lov lovaca Labinštine. Činjenica je da je u 
zadnje vrijeme opasno hodati po šumarcima i šumama Labinštine a sve to zbog, nadam se, 
organiziranog lova. Puca se i radnim danima kao i praznicima. O tom su me problemu 
obavijestili građani i to ne samo putem društvenih mreža. Ne znam što će se po tom pitanju 
riješiti, ali naš je prijedlog da lovačka društva na jasan, razumljiv način obavijeste građanstvo 
sa točnom satnicom, datumom i mjestima gdje se organizirano obavlja lov.“ 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Valter Glavičić, gradonačelnik grada Labina: 
„Istina je da lovište na području grada Labina sa nekih 9.000 hektara je pod ovlaštenikom 
lovačkim društvom Kamenjarka. Istina je s druge strane da nije baš kompletno područje na 
gradu nego je nešto sitno i na području općina, no 70% je na području grada Labina. Sazvat 
ćemo jedan zajednički sastanak gdje će biti prisutni sa strane Grada i sa druge strane će biti 
prisutni predstavnici lovačkog društva, lovočuvari. Pokrenut će se jedna zajednička inicijativa 
i to ne samo zbog ovoga što ste rekli, za koji problem znamo da ga imamo, a drugi problem 
iste domene je problem koji nije samo labinski ali je opasan, a to je da je zadnjih godinu, dvije 
broj divljih svinja na području naših šuma toliko narastao da životinje dolaze i na područja 
naseljenih mjesta i da predstavljaju opasnost i za poljoprivredne usjeve, ali na žalost pomalo i 
za ljude. Ta sastanak će se sigurno desit pa ćemo moći malo detaljnije reći.“ 
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