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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 24. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. svibnja 2019. godine postavila vijećničko pitanje: 
 

„Stari grad Labin je dobio dva nova ugibalište za autobus u ulici Svete Katarine. Kažem “dobio”, 
ali znam da smo to mi, porezni obveznici, platili. Stoga me boli srce kada vidim da autobusi i 
dalje iskrcavaju i ukrcavaju turiste na sred trga tako da i dalje dolazi do zastoja u prometu. 
Vidjela sam to više od jedanput u vrlo kratko vrijeme, a u isto vrijeme niti jednom nisam vidjela 
da turistički autobus koristi predviđeno ugibalište. 
Svjesna sam da je moje malo istraživanje potpuno neznanstveno. Također sam svjesna da 
koliko god netko pokušava da stavi stvari u red, netko će uvijek napraviti kako ga je volja. 
  
Ali htjela bih znati točno što je Grad Labin učinio da izgradnja ovih ugibalište ne bude samo 
bacanje našeg zajedničkog novca. 
Jeste li postavili prometne znakove da bi vozači autobusa mogli vidjeti da ugibalište uopće 
postoji? 
Znajući da veliki dio turista u autobusima dolazi ne iz Rapca nego iz drugih gradova u Istri, 
jeste li informirali ne samo lokalne hotele, nego i hotele i agencije diljem Istre o novoj prometnoj 
regulativi u Labinu? 
Jeste li postavili prometnog redara koji može usmjeriti autobus do pravog mjesta? 
I što ste napravili da biste spriječili nepropisno parkiranje na samim ugibalištima?“ 
 

Odgovor je na sjednici Vijeća dao Valter Glavičić, Gradonačelnik Grada Labina. 
 

„Zahvaljujem na postavljenome pitanju. 

Grad je napravio sve što je bilo u našoj moći, napravljena su dva dobra ugibališta, postavljene 

su tabele žuto zelene boje jedna ispred Pizzerije Napoli i jedna sa druge strane – sa strane 

igrališa Đil na kojima piše i za šta služe ova ugibališta i koliko se autobusi  uopće smiju tu 

zadržavati. Napravljena je jedna lijepa skica koja je poslana Turističkoj zajednici Grada Labina, 

a Turistička zajednica je skicu poslala svim hotelijerima, turističkim agencijama i vodičima i taj 

sustav je polako počeo funkcionirati, a tu i tamo se još zna desiti da se pokoji osobni automobil 

zaustavi na ugibalištu i da vozač ode do trgovine i sl. i zato apelira na sve građane da se drže 

reda kako se ne bi moralo pristupiti kažnjavanju.“  

Sa poštovanjem,  

                                                             v.d. Pročelnica 
                                   Loreta Blašković,v.r. 


