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ISTARSKA ŽUPANIJA  

GRAD LABIN 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 
Grada Labina 
Labin, 7. veljače 2019. 
 
 

ZAPISNIK 
 

sa 1. sjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova održane dana 7. veljače 2019. godine 
u uredu zamjenice Gradonačelnika s početkom u 14,30 sati. 

 
Prisutni članovi Povjerenstva:  Federika Mohorović Čekada, Eni Modrušan, Alda 

Miletić, Daniel Mohorović i Nenad Boršić 
 
Ostali prisutni:  Loreta Blašković, v.d. pročelnica UO za poslove 

Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove 
 
Odsutni:     Dolores Sorić, Darko Martinović  
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Odluka o izradi Akcijskog plana ravnopravnosti spolova 
2. Razno 

 
Ad 1.   
 
Federika Mohorović Čekada, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada 
Labina otvara sjednicu. 
 
Podsjeća da je Gradsko vijeće Grada Labina na 6. redovnoj sjednici u prosincu 2017. godine 
donijelo Odluku o pristupanju Grada Labina Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na 
lokalnoj razini. Potpisnik Grad Labin se obvezao u roku od dvije godine od potpisivanja 
Povelje usvojiti Akcijski plan ravnopravnosti spolova i nadalje ga primjenjivati. Akcijskim 
planom definirati će se ciljevi i prioriteti,  mjere za postizanje tih ciljeva, te sredstva za 
provedbu mjera i vrijeme za njihovu provedbu. Sukladno tome, novi saziv Povjerenstva 
krenuti će u izradu Akcijskog plana kao jedne od svojih prvih aktivnosti. Prije toga napraviti 
će se analiza stanja u gradu Labinu te navodi da će stručnim službama Grada dati zadatak 
da popune upitnik za definiranje područja kojeg grad želi odabrati za izradu Akcijskog plana. 
 
Daniel Mohorović navodi da bi trebalo napraviti širu analizu po svim područjima, a onda kod 
same izrade Akcijskog plana izabrati konkretno područje.  
 
Eni Modrušan osvrće se na prijašnje godine kad su detektirana određena područja  i 
prioriteti:  



1. Jače učešće žena u politici i spolnu ravnopravnost te jačanje svijesti mladih ljudi za 
aktivnije uključivanje u rad Gradskog vijeća mladih Grada Labina, Debatni klub, a 
zatim i u predstavničko  tijelo i izvršnu vlast. 

2. Stvaranje infrastrukture kako bi žene imale više vremena pritom misleći na 
dostupnost usluga dječjeg vrtića, produženog boravka i dnevnih boravka 

3. Zbrinjavanje žena žrtava nasilja u Sigurnu kuću Istre gdje su koristile kompletnu 
podršku uključujući i pravne savjete, a istovremeno je Gradonačelnik imao 
mogućnost iznimno dodijeliti stan u najam izvan Liste prvenstva u suradnji sa 
Centrom za socijalnu skrb. 

4. Naglasak na preventivne zdravstvene programe i senzibiliziranje žena da odu na 
preglede vezano za rano otkrivanje raka dojke u suradnji sa Timom za mamografske 
preglede koji je uključivao i grudnog kirurga, a imamo dobru suradnju i sa Ligom 
protiv raka. Time je Labin sukladno Gradskoj slici zdravlja pri vrhu gradova u Istarskoj 
županiji vezano za odaziv na preventivne programe. Za muški spol provodile su se 
kontrole prostate, ali odaziv nije bio dobar za razliku od žena. 

5. Uključivanje djece u izvanškolske nastavne aktivnosti i edukativna predavanja vezana 
za protokol u postupanju u slučaju nasilja u suradnji sa Policijskom postajom Labin 

 
Daniel Mohorović navodi da postoje alati za izradu Akcijskog plana kako bi se donio 
dokument sa konkretnim prijedlozima koji bi se realizirali. 
 
Alda Miletić ističe da se puno toga napravilo u našem gradu i da sada moramo samo 
nastaviti. 
 
Eni Modrušan kao članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije ističe da 
je sa Centrom za građanske inicijative Poreč zauzet stav da je izuzetno vrijedno imati 
gradska savjetodavna tijela kako bi se razmjenjivali primjeri dobre prakse. 
 
Ad 2. 
 
Federika Mohorović Čekada navodi da je Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova 
dostavljeno Rješenje o imenovanju novih članova Povjerenstva čiji se podaci objavljuju na 
internetskim stranicama, te da će se u ovom mandatu provoditi aktivnosti u svrhu jačanja 
vidljivosti Povjerenstva.  
 
Alda Miletić pita je li nekim dokumentom utvrđena situacija da li će politička stranka u vijeću 
dobiti više sredstva ukoliko se desi situacija da muški vijećnik umre, a zamijeni ga vijećnica. 
 
Federika Mohorović Čekada navodi da je to uređeno Zakonom o financiranju političkih 
aktivnosti i izborne promidžbe, a prema situaciji i broju vijećnika gradskog vijeća u trenutku 
konstituiranja istoga. Napominje da je u 2018. godini donesen Protokol o postupanju u 
slučaju seksualnog nasilja te je brošura dostavljena  svim važnim subjektima u našem gradu.  
Predlaže prisutnima da u slučaju njenog odsustva sjednice Povjerenstva vodi članica 
Povjerenstva Eni Modrušan što je jednoglasno prihvaćeno od ostalih članova Povjerenstva. 
 
Predsjednica Povjerenstva Federika Mohorović Čekada zahvaljuje prisutnima na odazivu i 
zaključuje sjednicu u 15,00 sati. 
 
 
ZAPISNIK SASTAVILA: Loreta Blašković                         
 
 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 
                     

   Federika Mohorović Čekada, v .r. 
 
 


