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JUČER POTPISANIM UGOVOROM 181 HEKTAR DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA DAJE SE NA 
KORIŠTENJE ISTARSKOJ AGENCIJI ZA RURALNI RAZVOJ 

Najveći hrvatski maslinik bit će kraj Vodnjana 

To je zemljište prvo od 1.500 hektara državnog terena koliko se može dati na takozvano pravo 
služnosti u Istarskoj županiji. Od ukupnog broja za 800 su hektara stvorene pretpostavke za podizanje 
nasada, i to 90 posto maslina 

PULA -  
Uz lijevu stranu Vodnjanske ceste, gledajući iz pravca 
Pule, ove godine počet će sadnja najvećeg maslinika u 
ovom dijelu Europe, kako ga je okarakterizirao istarski 
župan Ivan Jakovčić. Riječ je o terenu sjeverno od 
odvojka ceste prema Fažani, a prije čvora prema 
Istarskom ipsilonu, gdje sada rastu smrika, šparuge i 
poneko stablo. Ugovor kojim se županijskoj Agenciji za 
ruralni razvoj prepušta na korištenje 181 hektar zemljišta 
potpisali su jučer u Vodnjanu Petar Čobanković, ministar 
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, i 
Graciano Prekalj, direktor Agencije za ruralni razvoj 
Istre. Pravno rečeno, riječ je o pravu služnosti nad tim 
zemljištem. 
Već ovog proljeća manji dio najkvalitetnijeg terena bit će 
pripremljen za sadnju autohtonih sorti maslina. Kroz 
dvije godine planira se privesti namjeni cijelo područje. 
Treba uzgojiti dovoljne količine sadnica domaćih sorti, 
što je još problem za domaće rasadničarstvo. 
 
To je zemljište prvo od 1.500 hektara državnog terena 
koliko se može dati na takozvano pravo služnosti u 
Istarskoj županiji. Od ukupnog broja hektara za 800 su 
stvorene pretpostavke za podizanje nasada, i to 90 posto 
maslina. Stoga ministar Čobanković najavljuje uskoro i nove ugovore o pravu služnosti. 
Župan Jakovčić zadovoljan je sklapanjem tog ugovora. 
 
- Ovo je iskorak na području maslinarstva. Da bi istarsko maslinovo ulje postalo svjetski brend na 
tržištu, pored već dostignute visoke kvalitete potrebna je i kvantiteta, rekao je Jakovčić. 
 
Posljednji put pravo služnosti država je dala poduzeću Oleum maris za zemljište s desne strane 
Vodnjanske ceste (gledajući iz pravca Pule), koje je konačno pripremljeno te bi ovog proljeća na 
njemu takoñer trebalo početi sa sadnjom. 
 
Jučer je dogovoren i nastavak još dva važna projekta za Istru, navodnjavanja i vodoopskrbnog sustava 
Butoniga. Naime, dogovoren je nastavak izgradnje cjevovoda kojim voda iz izvora Bulaž dolazi u 
Butonigu. Država će osigurati 13 milijuna kuna ili 60 posto investicije, a istarski vodovodi, općine, 
gradovi i Županija preostalih 40 posto. 
 
Gotovo je idejno rješenje za navodnjavanje 2,5 tisuća hektara zemljišta na Poreštini, Puljštini, oko 
Rovinja i Buja, a za područje Labina se priprema. Za navodnjavanje treba osigurati 6,2 milijuna kuna. 
Polovinu je obećala država, a ostatak će se namiriti iz lokalnih izvora - gradova, općina i Županije. 
Planira se i rekonstrukcija sustava za navodnjavanje Valture, za što je država osigurala dva milijuna 
kuna, a Istarska županija 500 tisuća. 

 

 



 
Na jučerašnjem sastanku bilo je riječi i o kanalizaciji za 25 naselja u županiji. Dokumentacija je 
gotova te se sada s predstavnicima Hrvatskih voda dogovara izgradnja sustava. 
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