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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (Demokrati) je na 11. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 1. lipnja 2022. godine postavila vijećničko pitanje: 
 
„Zahvaljujem se gospođi Bruni Gobo što mi je uzela pitanje vezano za sajam. Stojim iza svega 
što je gospođa rekla. To je druženje, imala je pravo, pogotovo za starije ljude je to jedan oblik 
druženja, koji jedva čekaju taj dan u mjesecu. Ja sam to pitanje bila potegnula prije, ne znam 
koliko mjeseci, možda i prošle godine, i uvijek je ista retorika, uvijek ista priča. Mislim da 
nemamo toliko amneziju baš da se ne sjećamo toga. Točno je da je i gospodin Halilović 
predložio lokaciju. Ja sam predložila kod kolodvora. Samo znate što je problem? Što mi uvijek 
iste stvari pričamo, a prolazi godina, šest mjeseci. Pričali smo o tome kada se odvijao sajam u 
Pazinu kada se nije smjelo ovdje u Pazinu tako da mislim da smo ili spori ili to ne želimo. Jedno 
od ta dva je, treće solucije nema. Ja ne znam koji je problem. Zašto se ne smanji onda broj 
lokacija, štandova. Zašto se ne stavi prioritet OPG-ovcima. Svaka čast sajmu cvijeća no ne 
znam koliko OPG-ovaca uzgaja cvijeće. Zašto ne bi njima pomogli sada u turističkoj sezoni. 
Mene znaju osobno turisti pitati kamo je ribarnica ili neki markat gdje su OPG-ovci. Jedanput 
mjesečno bi bilo minimum. A to tematski, to sam jedanput predložila. Neka bude tematski ta 
četiri mjeseca ali dajte ljudima. Oni su uživali, OPG-ovci su uživali. Kome to smeta? Slažem 
se za tu lokaciju. Definitivno da ja dole živim bila bi protiv toga ali imamo mi područja. Imamo 
mjesta. I sada ćemo još šest mjeseci, godinu dana o tome raspravljati čekajući možda iduću 
pandemiju.“  
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Valter Glavičić, gradonačelnik grada Labina: 
„Na prvo pitanje neću odgovarat jer si se zahvalila pa se i ja zahvaljujem.“ 
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