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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Željko Ernečić (SDP) je na 45. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 18. ožujka 2021. godine postavio vijećničko pitanje: 
 
 
„Odlukom o organizaciji i naplati parkiranja na parkiralištima grada Labina određeno je da 

vlasnicima smještajnih jedinica u starogradskoj jezgri i gostima u tim smještajnim jedinicama 

nije više omogućeno korištenje kartica za parkiranje u starogradskoj jezgri. 

Ova odluka je sada u postupku ocjene zakonitosti na Visokom upravnom sudu i sud će donijeti 

važeću ocjenu. 

Kod donošenja odluke vlasnicima i njihovim gostima nije dano alternativno rješenje za 

parkiranje. 

Može li se vlasnicima smještajnih jedinica u starom gradu omogućiti da za parkiranje na 

zatvorenom parkiralištu u starom gradu mogu kupiti povlaštene dnevne i tjedne karte kao što 

su i tražili?“ 

 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Dalibor Zupičić, direktor TD Labin 2000 d.o.o.: 
 
„Zahvaljujem na pitanju. Vezano za ovu izmjenu Odluke o kojoj danas raspravljamo prije 15-
tak dana imao sam sastanak sa stanarima Starog grada, predstavnicima Mjesnog odbora 
Labin Gornji i dosta smo razgovarali o toj problematici. Što se tiče zahtjeva za izdavanje 
povlaštenih dnevnih i tjednih karata, to je kategorija koja ne postoji nigdje u  našim pravilnicima 
ili odlukama, postoje isključivo povlaštene karte za stanare i za pravne subjekte koji su vezani 
uz određeno područje na koje se ti povlašteni uvjeti odnose. Ono što ćemo napraviti sigurno 
je dok čekamo odluku Visokog upravnog suda, ukoliko ona bude pozitivna, onda se vraća, tj. 
stavlja se stara odluka na snagu, a ako bude odbijena i bez obzira na odluku, donijet ćemo 
neke promjene u cjeniku, tj. da se osiguraju isti uvjeti kao što imaju iznajmljivači u Rapcu gdje 
ih je najveći broj, znači mogućnost kupovine sezonske karte. Oni će moći parkirati na 
parkiralištu Rialto, to je predmet izmjene današnje odluke, više neće biti zatvoreno nego će biti 
otvoreno. Osim toga razgovarali smo i o nekim izmjenama pristupa u starogradsku jezgru gdje 
gosti neće moći parkirati cjelodnevno, nego smo razmišljali o nekakvim modelima da ipak 
mogu doći do svojih apartmana, ostaviti stvari, ali parkirati van starogradske jezgre. Znači, 



jedan model koji imaju i ostala razvijenija turistička mjesta koja imaju ograničen ili čak 
zabranjene ulaske u starogradsku jezgru, npr. kao što je Rovinj koji dozvoljava jedanput dnevni 
ulazak u grad ili nekakvo vremensko razdoblje. Prema tome, na taj način ćemo omogućiti 
iznajmljivačima da ipak njihovi gosti imaju određen pristup, ali uz ograničenu mogućnost 
vremenskog parkiranja. Kao što znate, to stalno naglašavam, gore ima oko 150 parkirnih 
mjesta, a puno više izdanih odobrenja gdje su većinom stanari, praktički ni za same stanare 
tamo nema mjesta“.  
 
S poštovanjem, 
                            
                                                                                                                        PROČELNICA 
 
                                                                                                                   Loreta Blašković, v.r. 


