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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Nenad Boršić (HDZ) je na 4. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 21. rujna  2021. godine postavio vijećničko pitanje: 
 

„Poštovani molim da mi se još jednom odgovori na slijedeće pitanje: 

Rasvjeta i održavanje kolnika  – prema učestalim upitima stanovnika Rogočane obzirom da se 

povećao broj izgrađenih kuća, a s time i broj  stanovnika na tome području uočljiva je potreba 

za postavljanjem javne rasvjete koju moram napomenuti i za prostor na Zelenicama ispred 

Erste banke u potezu prema pošti , ali isto tako ne mogu zaobići, a ne upitati o održavanje 

asfalta na velikom parkiralištu smještenom između porezne uprave, a ispod Erste banke u 

potezu prema SŠC Mate Blažina koje se pojavljuju već kao opasna oštećenja (rupe) sa 

mogućnošću ozbiljnih oštećenja vozila koja tuda prometuju i parkiraju se , stoga me interesira 

da li se je pristupilo dogovoru za sanaciju tog asfaltnog prostora ako je već uočeno  ili moguće 

interventne sanacije i kada bi se moglo očekivati postavljanje adekvatne rasvjete u tom dijelu 

gradskog centra kao i Rogočane. 

Sa štovanjem“. 

 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Danijel Žužić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo i upravljanje imovinom: 
 
„Što se tiče naselja Rogočane, napravio sam malu analizu, imamo tri odvojka od kućnog broja 
2b do 27a gdje nedostaje 5 rasvjetnih tijela, zatim odvojak od kućnog broja 13 do 18 gdje po 
procjeni nedostaju 2 rasvjetna tijela  i odvojak 5a do 8b gdje nedostaje 4 rasvjetna tijela. Prema 
tome nedostaje ukupno 11 rasvjetnih tijela, što je trošak od oko 130 tisuća kuna. 
Također, zatražene su ponude za javnu rasvjetu na potezu od FINA-e do Pošte, tu je ponuda 
zatražena prije dvije godine i iznosila je 55 tisuća kuna za pet rasvjetnih tijela. Mjesni odbor 
Labin Donji također je istaknuo taj problem poteza cijele ulice od poslovnice Fine do kafića 
Downtowna te se nada da će se stavka uvrstiti u plan proračuna za iduću godinu. 
Što se spomenutog parkinga tiče, ispod poslovnice Fine i zgrade IUR-a, isto je površine cca 
1.600 kvadrata te bi zamjena kompletne asfaltne podloge iznosila 350-400 tisuća kuna. To je 



poprilično veliki iznos i ne možemo tako nešto sada planirati, ali ćemo kroz redovno održavanje 
sanirat udarne rupe i veća oštećenja kako bi bilo sigurno za prolazak vozila i korisnike“. 
 

S poštovanjem, 

                                                                                                          PROČELNICA 

                                                                                                      Loreta Blašković, v.r. 

 

 

 


