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                                   GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 
                                    -Vijećnicima-svima 

 
PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Ervin Mešanović (IDS-HNS-HSU) na 9. sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2018. godine postavio vijećničko pitanje 
da li će radovi na dogradnji Dječjeg vrtića „Gloria“ biti gotovi sukladno sklopljenom ugovoru u 
roku od 70 dana od potpisivanja ugovora, odnosno u travnju 2018. godine, te s obzirom na 
vremenske ne-prilike pita kako napreduju radovi i da li će se ovom dogradnjom osigurati svoj 
djeci Grada Labina jaslice i vrtić. 
 
 ODGOVOR: 
 

PoštovanI, 
vezano na Vaše pitanje da li će se dogradnjom Dječjeg vrtića „Glorija“ osigurati svoj djeci 
Grada Labina boravak u jaslicama i vrtiću, dajem slijedeći odgovor: 
Grad Labin očekuje otvaranje nove jasličke skupine u novoizgrađenom poslovnom prostoru u 
sklopu dječjeg vrtića „Glorija“, dana 03. rujna 2018. godine. Sa Ravnateljicom Dječjeg vrtića 
„Pjerina Verbanac“ razmatrali smo broj djece koja se nalaze na listi čekanja za upis u jaslice 
ili vrtić. Na osnovu navedene analize broja djece na listi čekanja, a u koliko ne bude velikog 
raskoraka između broja djece koja odlazi u školu i broja novoupisane djece, smatramo da će 
sva djeca koje roditelji prijave za upis u vrtić ili jaslice biti primljena. 
Trenutno u PO Jaslice je neupisano osmero djece iz Grada Labina, dvoje kombinirano 
prebivalište (Grad Labin – 1, Općina Raša – 0,5 i Općina Sv.Nedelja – 0,5) i četvero s područja 
Općine Sveta Nedjelja, što znači ukupno 14-tero neupisane djece (Grad Labin, Općina Raša i 
Općina Sv. Nedjelja) 
U CV Labin, PO Stari grad, PO Rabac i PO Raša nema liste čekanja. 
U PO Vinežu ostalo je neupisano osmero (8) djece: 1 – Grad Labin, 6 – Općina Sv.Nedelja i 
1 – kombiniran  (Općina Kršan – 0,5 i Općina Raša – 0,5). 
Općina Sveta Nedjelja najavila je otvaranje tri odgojne skupine u prostoru koji je u toku 
izgradnje.  
 
Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića Gloria izvršava se sukladno terminskom planu, mada 
postoji mogućnost da će period niskih temperatura i kišnih dana koji  onemogućavaju izvođenje 
pojedinih vrsta  radova utjecati na kraće produženje roka. O tome će se raspraviti i donijeti 
zaključci  tijekom koordinacija svih učesnika u gradnji koje se održavaju svaki tjedan. 
  

S  poštovanjem, 
          GRADONAČELNIK 
                           Valter Glavičić  
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Izradile:  
Pročelnica UO za proračun, financije i društvene djelatnosti: 
              Marija Kadoić Balaško v.r. 
Pročelnica UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju: 
              Anamarija Lukšić v.r. 


