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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Katarina Filipović (SDP) je na 5. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. listopada 2021. godine postavila vijećničko pitanje: 
 
„Kada mislite osigurati adekvatan prilaz plažama za osobe sa invaliditetom i budući da su plaže 
uvijek prekrcane ležaljkama, da li se naplatila koja kazna zbog toga? 
Smatram da osobe sa invaliditetom zaslužuju adekvatan prilaz plažama i da bi trebalo pokušati 
udovoljiti potrebama različitih stupnjeva invalidnosti tako da i oni mogu uživati u ljetnim 
aktivnostima. Netko bi trebao kontrolirati plaže, nije dužnost građana da prijavljuju 
prekrcavanje ležaljki. Plaža bi trebala biti slobodna za kupače. Žalosno da današnja djeca 
nemaju gdje staviti ručnik na plaži i nemaju se gdje igrati. Toga nije bilo u vrijeme kad sam ja 
bila dijete. 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Gradonačelnik Valter Glavičić: 
„Čini mi se da su postavljena tri pitanja, da su u prvom a i b i ako to Predsjednica dozvoli ja ću 
na njih odgovoriti. Što se tiče 1a pitanja definitivno u ovom trenutku grad Labin odnosno naselje 
Rabac ima plažu za osobe s invaliditetom i to je plaža u uvali Maslinica i ona je barem 7-8 
godina od kada je izgrađena. Ove godine znamo da je bilo određenih problema s pristupom 
toj plaži no nakon razgovora s Upravom Maslinice i taj je problem riješen tako da ta plaža 
funkcionira bez obzira što neki tvrde da nije tako. Apsolutno smo to provjerili i razgovarao sam 
sa puno korisnika te plaže koji su osobe koje imaju poteškoća s kretanjem. U planu je i druga 
plaža negdje na području od svjetionika prema Girandelli koja možda neće biti na taj način 
izvedena ali svakako bi taj dio pokušali pokriti možda na jedan drugačiji tehnički način ali 
nadam se da ćemo i u dogovoru sa hoteljerkom kućom koja trenutno ima koncesiju na tom 
području skupa uspjet nešto napraviti. Podržavam tu ideju i smatram da nikada nije dovoljno 
pomoći našim osobama koje imaju problema s kretanjem. Što se tiče ležaljki mi radimo u 
skladu sa zakonom. Trenutno je u pripremi nešto drugačija postavka nego što je bilo do sada 
obzirom je Ministarstvo donijelo odluku. Mi smo postavili određene upite nakon što je donesena 
ta odluka i krajem ove godine istječu koncesijska odobrenja nad djelom nad kojim je Grad 
Labin nadležan odnosno Istarska županija. Bit će novi natječaji i bit će postavljeni novi uvjeti 
tako da vjerujem da će to dosta počistiti situaciju na plažama i da će neki problemi koji postoje 
biti na taj način riješeni.“ 
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