
Poštovani 
  
S obzirom da se bliži kraj godine a time i predviđeni rebalans proračuna mišljenja sam da bi 
se s obzirom na neiskorištena sredstva po nekim stavkama mogao pokrenuti dugo očekivani 
prijedlog za uređenje dječjeg igrališta u Gradskom parku u Korčuli te bi na dnevni red iduće 
sjednice Gradskog vijeća uvrstila točku: 
  
 „Prijedlog za uređenje dječjeg igrališta u Korčuli ( Gradski park ) i Račišću“  
  
S obzirom da se brod Bounty koji se sada tamo nalazi nije redovito održavao od njegovog 
postavljanja 2002. godine i njegovo sadašnje stanje ne ispunjava uvjete potrebne za sigurnost 
djece mislim da mi kao zakonodavna vlast moramo nešto poduzeti  po tome pitanju.  
U razgovoru sa predsjednikom GK Stari grad gosp. Alanom Farcem dobila sam njihovo 
mišljenje u kojem se slažu sa inicijativim i podržavaju je. 
Kontaktirala sam i firmu Regoč d.o.o iz Zagreba tj. njegovu direktoricu gđu. Slavicu Kraljić s 
kojom sam u pregovorima vezano za sudbinu broda Bounty. 
Godišnja sanacija istih takvih brodova na području Zagreba iznosi oko 10.ooo kuna uz uvjet 
da se redovito održavaju.  Direktorica je onako „od oka“ rekla da bi sanacija našeg broda 
mogla doći oko 100 tinjak tisuća kuna s obzirom na vremenski period neodržavanja istog. 
Otežavajuća okolnost je i ta da se radi o starom modelu broda Bounty za kojeg će biti malo 
teže doći do djelova iako ta mogućnost nije isključena. 
Prema takozvanoj „knjižici rezervnih djelova“ moći će se bez njihovog izlaska na teren 
utvrditi činjenično stanje uključivši komunalnog redara koji će temeljem knjižice (koja će biti 
dostavljena) i stanja na brodu moći otprilike utvrditi cijena sanacije broda u koju neće biti 
uključeni i sami troškovi sanacije, koji će biti dostavljeni kao materijali za vijeće. 
S obzirom da ista firma proizvodi i dječja igrališta zamolila sam ih da nam dostave ponudu za 
jedno takvo u slučaju da sanacija broda ne bude isplativa. Zatražila sam također ponude za 
dječja igrališta od još par dobavljača. 
Mišljenja sam da ovo Gradsko vijeće može i mora donijeti odluku o uređenju dječjeg igrališta 
a time i sudbini broda Bounty kao i činjenice da Grad Korčula zaslužuje kvalitetno i sigurno 
igralište za našu djecu, čiji roditelji od nas to očekuju već dugi niz godina  
U proračunu Grada Korčule za 2014. godinu predviđena je stavka „Uređenje zelenih 
površina“ u iznosu od 100.ooo kuna a kako ta sredstva nisu iskorištena bilo bi ih dobro 
preusmjeriti u projekt dječjeg igrališta u kojem bi po dogovoru sudjelovao i GK Stari grad. 
Kako je i MO Račišće pokrenuo istu inicijativu te su vlastitim sredstvima izgradili igralište 
stvorivši tako preduvjete za postavljanje sprava stvorila se mogućnost za objedinjavanje 
projekta a time i mogućnost uštede. 
  
Molim Vas za vaše mišljenje o iznesenome. 
  
S poštovanjem  
  
  
                                                    Predsjednica GV GK 
  
                                                          Ivona Kapor  
  
  
  
 


