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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Lari Zahtila (IDS-ISU) je na 9. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. ožujka 2022. godine postavio vijećničko pitanje: 
 
„Svjedoci smo da je proteklih godina saniran rudarski šoht. Mnogi građani su očekivali da će 
nakon sanacije biti moguće penjati se na šoht, kao što se u Starom gradu mogu penjati na 
zvonik. Međutim, to se nije dogodilo, šoht i dalje nije javno dostupan. Zanima me da li nešto 
sprječava njegovo otvaranje javnosti, i što točno?“ 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dala Anamarija Lukšić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina: 
„Drago mi je da ponovno aktualiziramo Šoht jer je to sigurno jedan od bitnijih fokusa rješavanja 
rudarske baštine. Šoht kao rudarski toranj je dio industrijske baštine. On je imao jednu svoju 
namjenu i on još uvijek, bez obzira što je renoviran, takoreći nije cjelovit. Ono što slijedi iza 
toga je instaliranje lifta i strojarnice. Građani ne mogu ići gore jer nisu postignuti sigurnosni 
uvjeti, a da bi oni bili postignuti Šoht mora doživjeti određene izmjene svoga oblikovanja. 
Konzervatorski odjel i smjernice i u rješenju o zaštiti Šohta je izričito navedeno da se Šoht 
mora obnavljati u obliku i onako kako on izvorno izgleda. Vi ne možete danas u ovakvoj situaciji 
kakvu imate, na ono servisno stepenište koje su koristili za održavanje Šohta pustiti pristup 
građanima da mogu doći na 30 metara visine i to si sigurno u ovakvoj situaciji ne možemo 
dozvoliti. U trenutku kada se bude instalirao lift nećete moći ići po stepenicama već će se na 
ta dva nivoa plus treći nivo u suterenu moći dizati sa liftom i ići po pristupima koji će biti 
napravljeni za lift. Na taj način će biti otvorena panorama prema gradu. Jednostavno ne 
možemo zatvoriti stepenice bilo kojim materijalom već one moraju ostati takve kakve jesu. 
Pristup je moguć samo na platformu na koju dolazite s tople veze.“ 
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