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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
            Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj Silvano 

Vlačić) je na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. 

godine postavio vijećničko pitanje: 

„Molim da mi se odgovori na dopunsko pitanje a koje se odnosi na odgovor na 
vijećničko pitanje  od 11.prosinca 2018. koje se  odnosilo se na Dom za starije osobe. 

Zanima me pojašnjenje odgovora  u dijelu u kojem sam istaknuo značaj zelenih 
površina kao i površina za odmor van zgrade.  

Na isto je odgovoreno da će korisnici Doma moći koristiti i imati na raspolaganju i park  
uz Dom zdravlja i stoga me zanima  na koji način će isti moći koristiti ako je između budućeg 
objekta Doma za starije osobe i Doma  zdravlja tampon zona  - parcela drugog vlasnika koja 
nije otkupljena iako je bilo to planirano te ne vjerujem da će se moći koristiti u svrhu prolaza.“ 
  

Odgovor je na sjednici Vijeća dao Valter Glavičić, Gradonačelnik Grada Labina: 

  
„Poštovani, 

zahvaljujem na pitanju. 

Domom za starije osobe Labin se apsolutno gura naprijed, rade se već i neke 
financijske konstrukcije, čekaju se neki natječaji, volio bi da se na svakoj sjednici Gradskog 
vijeća priča o Domu za starije i da se krajem prosinca mjeseca stavi prvi kamen temeljac. 
Ističe da do sada nije nitko rekao da je malo prostora oko Doma za starije na toj parceli koja 
je u vlasništvu Grada Labina, ističe da nije ni malo skučen prostor, te kada bude gotov glavni 
projekt, napravit će se još jedna javna prezentacija i tada će se opet  vidjeti koliko će tu biti 
prostora, vrtova, zelenih površina za šetnju i sl. Bit svega je da Dom bude u blizini Doma 
zdravlja, što je od početka bio glavni cilj, da bude povezan s Domom zdravlja, te i ako sada 
ne može govoriti o mikrodetaljima kako će Dom biti povezan s Domom zdravlja, vjeruje struci, 
razgovarat će se s projektantom da se iznađe poveznica i vjeruje da će struka iznaći pravo 
rješenje“. 

 
 
Sa poštovanjem,  

 

                                              v.d. Pročelnica 
                                  Loreta Blašković,v.r. 


