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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, dostavlja se   
 
 Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je 
na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 8. lipnja 2018. godine postavila 
vijećničko pitanje vezano za otvorenu anketu kojoj se može pristupiti na stranicama Grada 
Labina i koja je otvorena do 15. lipnja 2018. godine, a izradila ju je tvrtka OIKON d.o.o. 
Institut za primijenjenu ekologiju i ispituje stavove građana prema području koje se obrađuje 
– Prtlog i Gondolići.  Pita i vjeruje da se nije zaboravilo na peticiju „Zaustavimo devastaciju i 
degradaciju Prtloga koju je potpisalo preko 3200 ljudi.  

      Pita: „Jeste li tvrtku Oikon d.o.o. upoznali sa sadržajem i brojem potpisa te peticije, 
kao i postojećoj fb stranici Volim Prtlog nakon čega bi se tvrtki uvelike olakšalo istraživanje? 
Možete li mi reći koliko košta ta anketa i tko je plaća – s obzirom da se radi o nekakvoj vrsti 
istraživačkog djelovanja? Uvijek volim naglašavati tzv. zainteresiranu javnost – to su građani 
koji su zainteresirani za razvoj svog grada. S obzirom da su potpisnici peticije svojim 
potpisima izrazili svoj stav i ujedno postali dio Građanske inicijative Volim Prtlog, smatram da 
bi tvrtki Oikon d.o.o. trebalo ukazati na ono što je već itekako istraženo i obrađeno, kako bi 
skratili vrijeme i ne ulazili u dodatne nepotrebne troškove. U privitku dostavljam prijepis sa 
Internet stranice na kojoj se nalazi on-line peticija.“ 
 

ODGOVOR: 
Odmah po potpisivanju ugovora za izradu Krajobrazne osnove za južno priobalje Grada 

Labina, održan je sastanak sa izrađivačima Krajobrazne osnove kojom prilikom su upoznati 
sa svom dokumentacijom kojom raspolaže Grad Labin kao i sa svim ostalim podacima koji 
su od utjecaja na izradu Krajobrazne osnove, pa tako i sa stajalištima Građanske inicijative 
Volim Prtlog i peticijom koju su potpisivali građani i koja je dostavljena Gradu Labinu. 

 
Sa poštovanjem,  
 

                                       GRADONAČELNIK 
                                   Valter Glavičić v.r. 
 
Prijedlog odgovora izradila: 
Pročelnica: Anamarija Lukšić v.r. 
 


