
           
 

SUDIONICI 
 

Grad Labin, kojeg zastupa gradonačelnik Tulio Demetlika, 
 Općina Kršan koju zastupa načelnik Valdi Runko, 

Općina Pićan koju zastupa načelnik Ivan Franković, 
Općina Raša koju zastupa načelnik Josip Knapić 

i Općina Sveta Nedelja koju zastupa načelnik Srećko Mohorović 
 

UZEVŠI U OBZIR 
 

• da je rudarstvo imalo iznimni gospodarski značaj za razvoj Labinštine, 
• da rudarsko nasljeñe predstavlja vrijedan potencijal za budući gospodarski i turistički  

razvoj Labinštine, 
• da je zaštita i očuvanje rudarske tradicije i rudarske graditeljske baštine, kao dijela 

arhitektonske i kulturno-povijesne baštine ovog dijela Istre, i njena prenamjena u nove 
gospodarsko-turističko-kulturne sadržaje, vitalan interes  Grada Labina, Općine Kršan, 
Općine Pićan, Općine Raša i Općine Sveta Nedelja 

 

sklopili su slijedeće 
 

PISMO  NAMJERE 
 

I. 
Utvrñuje se da je zajednički interes potpisnika Pisma namjere zaštita i revitalizacija jedinstvenog 

spomenika naše povijesti, bivših Istarskih ugljenokopa Raša, rudnika kamenog ugljena, koji je 

tridesetih i četrdesetih godina prošlog stoljeća bio jedno od najvećih tehnoloških dostignuća na 

području rudarenja u svijetu, te ostvarivanje uvjeta za realizaciju niza gospodarskih, kulturnih i 

turističkih sadržaja s dalekosežnirn utjecajem na društveni i gospodarski život Labinštine. 

 
II. 

Potpisnici Pisma namjere pristupaju pripremama za osnivanje i udruživanje u Udrugu, putem 

koje će se realizirati projekt zaštite i revitalizacije svih važnih nadzemnih i podzemnih grañevina 

bivšeg rudnika na području Labinštine, kroz niz gospodarskih, kulturnih i turističkih sadržaja (u 

nastavku: projekt). 

 
III. 

Cilj projekta je osmišljavanje i oživotvorenje jedinstvenog koncepta gospodarsko-turističko-

kulturnog proizvoda čija je svrha promocija kulturno-povijesnih i turističkih znamenitosti 

Labinštine te  pokretanje novih gospodarskih djelatnosti na lokacijama koje su svojom izvornom 



namjenom bile povezane sa rudnikom.  
 

IV. 
Radi realizacije ovim Pismom namjere utvrñenih načela i interesa suradnje, potpisnici Pisma 

namjere će svojim predstavničkim tijelima predložiti donošenje odluke o zaključenju Sporazuma 

o osnivanju Udruge kao nositelja realizacije projekta te kontrole i zaštite svojih interesa tijekom 

njegove realizacije.   

 
V. 

Ovlašćuje se Tulio Demetlika, Gradonačelnik Grada Labina da do donošenja odluke iz točke IV., 

pred državnim i županijskim tijelima i drugim institucijama prezentira zajednički interes 

potpisnika ovog Pisma namjere za realizacijom projekta te poduzima sve postupke i mjere kako 

bi projekt dobio status projekta od važnosti za Istarsku županiju i Republiku Hrvatsku, a time i 

povlastice koje mu temeljem toga pripadaju. 

 
KLASA: 373-01/12-01/1                                        GRADONAČELNIK   
URBROJ: 2144/01-01-12-1      Grada Labina 
Labin, 23. veljače 2012.                   Tulio Demetlika 

 
         ________________ 

 
KLASA:373-01/12-01/1                                                 NAČELNIK              
URBROJ: 2144/04-01-12-3                Općine Kršan 
Labin, 23. veljače 2012.     Valdi Runko 

 
         ________________ 

 
KLASA: 022-05/12-01/19                                        NAČELNIK   
URBROJ:2144/05-01-12-1                                                 Općine Pićan 
Labin, 23. veljače 2012.                 Ivan Franković  

 
         ________________ 
 

KLASA: 373-01/12-01/1                               NAČELNIK    
URBROJ: 2144/02-01-12-1                          Općine  Raša 
Labin, 23. veljače 2012.      Josip Knapić 

 
         ________________ 

 
KLASA: 612-01/12-01/1                                             NAČELNIK   

 URBROJ: 2144/03-01-12-2      Općine  Sveta Nedelja 
Labin, 23. veljače 2012.       Srećko Mohorović 

 
         __________________ 
 
 


