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PREDMET:  Odgovor na vijećničko pitanje, daje se 
 
 Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Paolo Brezac (IDS – HNS - HSU) je na 3. 

sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9. kolovoza 2017. godine postavio 

vijećničko pitanje vezano za akciju „Pokret za radost“ odnosno igralište - vježbalište Coca-

Cole, pita u kojoj fazi je igralište, kada se očekuje da bi radovi mogli biti gotovi, te kada se 

očekuje da će građani moći početi koristiti to vježbalište na otvorenome. 

  

ODGOVOR: 
 

 U prostorima Grada Labina 17. srpnja 2017. održan je sastanak Gradonačelnika 

Grada Labina sa predstavnicima tvrtke Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.. Povod susreta bio je 

dogovor oko postavljanja vježbališta na otvorenom.  Vježbalište na otvorenom odnosno 

aktivnu zonu Coca-Cole osigurali su građani Grada Labina svojim aktivnim glasanjem i 

promicanjem akcije. Vježbalište će biti opremljeno sa šest sprava za vježbanje različite 

namjene kojima se mogu koristiti umirovljenici, tinejdžeri, rekreativci i profesionalni sportaši, 

odnosno svi zainteresirani za aktivan život i vježbanje na otvorenome. Grad Labin objavio je 

anketu na svojim službenim stranicama www.labin.hr za odabir lokacije za postavljanje 

navedenog vježbališta i građani su izglasali da to bude u naselju Kature, točnije na livadi 

nasuprot benzinske crpke INA. Predstavnici Coca-Cole obavijestili su Gradonačelnika kako 

se postavljanje vježbališta planira početkom rujna, a u međuvremenu je potpisan ugovor o 

postavljanju i uređenju vježbališta između Grada Labina, tvrke Coca-Cola HBC Hrvatska 

d.o.o. te tvrtke Redox d.o.o., proizvođača navedenih sprava. Izvršene su pripreme temelja za 

postavu sprava, pozicija je definirana prema prijedlogu predstavnika tvrtke Redox d.o.o., a 

sve s obzirom na konfiguraciju terena, položaj podzemnih instalacija, blizinu stambenog 

objekta i granice parcele čime su zadovoljeni uvjeti sigurnosnih zona. Stoga će početkom 

rujna građani Grada Labina moći započeti s korištenjem vježbališta. 

 

 
S poštovanjem,    

                                             GRADONAČELNIK 
                                          Valter Glavičić 
 
Izradila:  
Vesna Blažina Hatić 
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