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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP)) je na 30. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 18. veljače 2020. godine postavila vijećničko pitanje: 
 
 
„Na sjednici gradskog vijeća 27.11. predložila sam da se - u svrhu povećavanja izlaznosti na 
predsjedničkim izborima - postavljaju panoi ili tabele koje označavaju izborna mjesta. 
 
Gradonačelnik je odgovorio da to ovisi o mogućnostima u proračunu Grada Labina. 
Očito nije bilo više novaca na računu, jer na danu izbora nisam vidjela ni jednu tabelu. 
 
Čisto sumnjam da je Labin tako “knap” sa financijama da na kraju godine nema novaca za par 
panoa. Mogli ste koristiti novac koji trošite na tradicionalni božićni ručak sa gradskom vijećem 
u ovu plemenitu, demokratizirajuću svrhu - ili barem iznos koji svake godine uštedite pošto ja 
ne idem na taj ručak. Ali, eto ... sve je stvar prioriteta. 
 
Predložila sam također da se formira jedna radna skupina koja će predložiti konkretne korake 
i inicijative kako poticati angažiranost građana. Na to je gradonačelnik rekao da “predlaže da 
predsjednica Gradskog vijeća sazove jedan međustranački kolegij i da se o tom prijedlogu 
razgovara i probaju dogovoriti neki konkretni operativni koraci”. 
 
Zanima me kada predsjednica Gradskog vijeća namjerava sazvati spomenuti međustranački 
kolegij?“ 

                                                                                                                      

Odgovor su na sjednici Vijeća dali Valter Glavičić, Gradonačelnik i Eni Modrušan, 
predsjednica Gradskog vijeća.  
 
Valter Glavičić, Gradonačelnik: 
„Što se tiče prvog dijela pitanja, mogu reći da sam ponosan Gradonačelnik grada koji je dao 
najveći broj glasova onom kandidatu koji je bio najciviliziraniji. Mislim da puno više od neke 
tabele lijevo ili desno, znači rad s ljudima, to se i vidjelo i statistika je neumoljiva i dobili smo 
ono što smo i htjeli, najjači grad u Republici Hrvatskoj. Ne znam da li ste vi išta učinili, ali neki 
jesu, pa se zahvaljujem onima koji jesu.“ 
 

 

 

  

  

  



 

Eni Modrušan, predsjednica Vijeća: 

„Međustranački kolegij sazvat će se do slijedeće sjednice Gradskog vijeća koja je planirana 

krajem ožujka.“ 

 

Sa poštovanjem,  

                                                                  PROČELNICA 
 
                                      Loreta Blašković, v.r. 


