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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Nevina Miškulin (KLGB nositeljica Nevina Miškulin) 
je na 45. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 18. ožujka 2021. godine 
postavila vijećničko pitanje: 
 

„U vezi započetih radova uklanjanja grana borovih stabala koje su ulazile unutar ograđenog 
javnog košarkaškog igrališta u Jadranskoj ulici u Rapcu, postavljam vijećničko pitanje. 

Da li to znači da je time započela davno obećana cjelovita rekonstrukcija toj javnog 
košarkaškog igrališta – jedinog kojeg mladi u Rapcu imaju, obzirom da je drugo slično igralište 
u ulici Martinuzzi već više godina zbog dotrajalosti izvan funkcije? 

Ako je odgovor potvrdan, zanima me koje sve radove obuhvaća započeta rekonstrukcija ? 

Važno je ovom prilikom još jednom naglasiti kako je Vijeće Mjesnog odbora Rabac (saziv 
2016.-2020), rukovodeći se potrebama i učestalim zahtjevima roditelja djece i mladih, ukazivao 
na ovakvo stanje i tražio: 

1. osposobljavanje za uporabu igrališta u ulici Martinuzzi  

2. cjelovitu rekonstrukciju igrališta u Jadranskoj ulici u Rapcu na način da se: 

- 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 pitanje moli se pisani odgovor. 

 

 

 

 



Odgovor je na sjednici Vijeća dao Danijel Žužić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina te se isti dopunjuje kako 
slijedi: 
 
Dodatno pojašnjenje: 
 
Na gradskom Vijeću su iznijeti tehnički detalji koji obuhvaćaju sve te ih nije potrebno dodatno 
pojašnjavati, od nekakvih dodatnih izmjena na terenu će se samo doraditi premještaji nekih 
stupova ograde radi širenja gabarita samog igrališta, te ćemo sukladno naknadnom upitu gđe. 
Miškulin izvršiti betoniranje podesta oko stola za stolni tenis koji se nalazi u pineti ispod samog 
igrališta, a postojeći stol će se osvježiti novom bojom. Za bilo kakva dodatna pitanja uvijek 
stojimo na raspolaganju. 
 
Sa poštovanjem, 
                            
                                                                                                             PROČELNICA 
 
                                                                                                          Loreta Blašković, v.r. 
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