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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Nevina Miškulin (KLGB nositeljica Nevina Miškulin) 
je na 24. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. svibnja 2019. godine 
postavila vijećničko pitanje: 
 

„Rabac ima jedno jedino igralište za djecu iznad 6 godina, a to je javno košarkaško igralište u 

Jadranskoj ulici. 

Nažalost, drugo slično igralište u ulici Marinuzzi već više godina je izvan funkcije. 

Mjesni odbor Rabac je rukovodeći se potrebama i zahtjevima roditelja djece ukazivao na 

ovakvo stanje i tražio osposobljavanje za uporabu igrališta u ulici Martinuzzi kao i postavljanje 

nove rasvjete te popravak oštećene i dotrajale ograde na igralištu u Jadranskoj ulici. 

Na igralištu u Jadranskoj ulici je nova rasvjeta u međuvremenu postavljena na zadovoljstvo 

djece i roditelja koji redovito koriste ovo igralište. Nije potrebno posebno naglašavati kako je u 

ljetnim mjesecima pretijesno za sve one koji ga žele koristiti. 

Zamjena dotrajale ograde je predviđena ali još uvijek nije izvršena. 

Obzirom na to i na učestale apele roditelja te stvarne potrebe, predlaže se da se pristupi 

cjelovitoj rekonstrukciji igrališta na slijedeći način: 

 proširi igralište na veličinu 40x20 m i uredi 1 rukometno igralište i 2 košarkaška (4 

koša poprijeko i 2 gola uzdužno),  postavi colorset podloga i nova zaštitna ograda,  i 

postavi slavina za vodu. 

Na postavljeno pitanja moli se pisani odgovor.“ 

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

„Zahvaljujem na postavljenome pitanju. Podsjećam na tijek samog donošenja Proračuna 

Grada Labina za 2019. godinu kada se više puta razgovaralo s Mjesnim odborom Rabac i u 

tom trenutku su prioriteti sa strane Mjesnog odbora postavljeni malo drugačije, te mislim da 

sve što se tada dogovorilo na sastanku to i radimo. Prioritet je dobro pripremiti turističku 



sezonu kako bi se riješio promet u mirovanju,  kako bi se na neki način rješio i promet u 

kretanju, stepenice između Lungo Mare i Ulice Slobode, javna rasvjeta u Gornjem Rapcu, 

pješačka staza će se riješiti preko LAG-a, a za igralište je bila odobrena, kako ste i rekla,  

rasvjeta i sanacija dotrajale ograde. Ovo što ste danas rekla je za mene jedan novi moment i 

o tome se može govoriti, mislim da se tu radi o zahvatu koji zaslužuje takvu pozornost da se 

pripremi prava projektna dokumentacija, da to ipak obradi struka, te će se o ovom još 

razgovarati na koordinacijama sa mjesnim odborima, ali ako je to, kako ste rekla, prijedlog 

Mjesnog odbora Rabac, onda ćemo morati vidjeti kako to kvalitetno odraditi za 2020. godinu.“ 

 

Sa poštovanjem,  

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


