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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Lari Zahtila (IDS-ISU) je na 2. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. lipnja 2021. godine postavio vijećničko pitanje: 
 
"Velike su potrebe diljem Grada Labina za postavljanjem dodatnih tijela javne rasvjete. Jedno 
od mjesta gdje je to evidentno je naselje Marciljani. Ondje određeni dijelovi naselja već dugo 
čekaju rješenje. Tako, javna rasvjeta nedostaje ili je nema dovoljno u zaseocima Blaškovići, 
Faraguni, Dragari, Bohki i Markolini. Stoga, može li tijekom 2021. godine biti postavljena 
nedostajuća javna rasvjeta u zaseocima Faraguni i Blaškovići, što iziskuje manji broj rasvjetnih 
tijela, oko pet ili šest, a uključiti u proračun za 2022. godinu kompletiranje rasvjete na području 
Marciljani Dragari gdje na rasvjetu čeka 20-tak kuća? Molim gradonačelnika ili pročelnika da 
odgovori." 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Danijel Žužić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina: 
 
„Što se tiče pitanja vezano uz javnu rasvjetu, ja sam tu malo odradio po zaseocima. U 
posljednjih osam godina imamo otprilike 12 upita šta se tiče građana za te dijelove naselja. 
Radi se o Blaškovićima, Dragarima, Faraguni, Bohki, Markulini. U Blaškovićima je predviđeno 
postavljanje četiri nova rasvjetna tijela, u Dragarima sveukupno trinaest, to je onaj dio naselja 
prije uspona za Veli Golji i tamo nedostaje najviše rasvjete. Faraguni sveukupno četiri rasvjetna 
tijela. Bohki i Markulini, a to je onaj dio između Marciljani i Becići, predviđeno je sveukupno 
deset rasvjetnih tijela. Za pokrit sve ove dijelove naselja potrebno nam je sveukupno 415.000 
kuna. Obzirom smo u ovoj godini na rebalansu nešto digli za javnu rasvjetu, ali pretežito za 
održavanje, trenutno nećemo moći pristupiti nekakvom zahvatu za koji je postavljen upit. No 
za 2022. godinu ćemo s Mjesnim odborom razmotriti te zaseoke i staviti u prioritet da se odradi 
jedan dio.“   
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