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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 28. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. studenog 2019. godine u ime Kluba vijećnika 
SDP-a postavila vijećničko pitanje: 
 

„Na prošlim predsjedničkim izborima odaziv na nivou RH bio je 58,56 posto, a u Istarskoj 
županiji 55,70 posto. U samo 4 županija je odaziv bio manji nego u Istarskoj. 
Na parlamentarnim izborima odaziv u Istarskoj županiji bio je najniži u cijeloj Hrvatskoj.  
Ima nekoliko razloga za to. Jedan od njih je rezigniranost kod birača koji misle da se stvari 
ionako neće se promijeniti, pa zašto uopće ići glasati? Ali time se stvara začarani krug, gdje 
rezignacija pređe u apatiju i - kod mnogih - u uvjerenje da je lakše ići tražiti sreću u 
inozemstvu nego pokušati promijeniti stvari ovdje. 
Naravno da postoje i drugi razlozi za iseljavanje, ali ako želimo kao društvo smanjiti broj 
ovakvih odlaska, moramo pokušati angažirati vise građana u politički proces.  
Predlažem da se napravi jedan task force, jedna brzo-reagirajuća radna skupina, sa 
zadatkom stvaranja popis sa konkretnim koracima i idejama kako poticati angažiranost 
građana. Cilj bi bio da Labin postane grad u Hrvatskoj sa najvećim odazivom i na lokalnim, i 
na parlamentarnim i na predsjedničkim izborima.  
Imam već par ideja, neke od kojih su vrlo jednostavne. Sada ćete se možda smijati, ali 
trebalo bi kao prvi korak jasno označiti biračka mjesta kao i put do njih, sa takozvanim 
sandwich panoima i putokazima. Mnogi građani, naročito oni koji nisu u navici ići glasati, ne 
znaju gdje im je biračko mjesto, a znakovi će podsjetiti i one koji su možda samo zaboravili 
da su danas izbori. Predlažem da se to organizira odmah, to jest na predsjedničkim izborima 
22.12.“ 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Valter Glavičić, Gradonačelnik Grada Labina: 
 
„Zahvaljujem na postavljenom pitanju. 
Bio bih najsretniji gradonačelnik kada bi Grad Labin bio grad s najvećom izlaznošću na bilo 
koje izbore, ne samo na ove predsjedničke već i na parlamentarne, lokalne itd., i ako 
smatram da prvenstveno treba raditi sa građanima na jedan korektan i pravilan način i 
dignemo svijest što se tiče izlaznosti. Što se tiče izlaznosti na izbore, iskoristiti ću ovaj 
trenutak i svaki trenutak u idućih 15 dana da pozovem građane da upravo svojom aktivnošću 
svi skupa pridonesemo tome da i naša Hrvatska i naša Županija i naš Labin bude uvijek tako 
postavljeno da ga vode ljudi izabrani od većine građana, a da li ćemo u ovih 20-tak dana do 
izbora postaviti neke privremene tabele ili ne ovisi o mogućnostima u Proračunu Grada. Što 
se tiče prijedloga za formiranja jedne radne skupine, apsolutno sam za suradnju i apsolutno 
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smatram da svi zajedno možemo napraviti više i predlažem da predsjednica Gradskog vijeća 
sazove jedan međustranački kolegij i da se o tom pitanju/prijedlogu razgovara i probaju 
dogovoriti neki konkretni operativni koraci.“  
 
 

Sa poštovanjem,  

                                                                  Pročelnica          
                                      Loreta 
Blašković,v.r. 


