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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: 
 

„Što se tiče sportskog igrališta u Jadranskoj ulici u Rapcu, trenutno smo započeli s 
pripremnim radovima. Sve je bilo planirano u Proračunu za 2021. godinu. Izvršili smo piljenje 



grana koje zadiru u površinu igrališta, počeli smo sa skidanjem starog žičanog pletiva na 
postojećim ogradama, sanirat će se postojeće ograde, proširit će se postojeće igralište u 
gabaritima 2 metra nova će se dobiti u dužinu, a u širinu 1,60 metara. Nakon toga ide polaganje 
anti stres gume u dva sloja i kada igralište bude riješeno, onaj ostatak površine do ograde, biti 
će postavljena umjetna trava da se uredi i taj dio. Bit će postavljeni novi koševi, nabavljeni novi 
mali golovi, postavljena nova urbana oprema i nakon svega će se ograda zatvorit novim 
žičanim pletivom. Stupovi će se isto ofarbati na novo i sanirati. Bit će postavljen još jedan 
dodatan reflektor i u biti na kraju će biti dva reflektora koja će biti raspoređena da pokriju 
polovicu polovišta igrališta“. 
 
Nevina Miškulin (KLGB nositeljica Nevina Miškulin) dodatno navodi: 
 

„Obzirom da je odgovor potvrdan, i rekla sam da, samim time ću biti izuzetno 
zadovoljna, ovim odgovorom i detaljima koji su iznijeti kako će biti izvršena rekonstrukcija 
dječjeg igrališta u Rapcu, posebno me veseli. Potvrđujemo da je to sukladno svemu onome 
što već dugi niz godina Mjesni odbor, a prošlo je već pet godina od toga, i ovdje u Gradskom 
vijeću vijećnici i ja odnosno moja prethodnica smo više puta aktualizirali to pitanje.“  
 
 

S poštovanjem,           
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