
          
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 
Grada Labina 
Labin, 1. listopad 2020. 
 
 

ZAPISNIK 
 
sa 5. sjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova održane dana 1. listopada 2020. godine 
u zgradi Grada Labina, Mala vijećnica, Titov trg 11, s početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutni članovi Povjerenstva: Federika Mohorović Čekada, Eni Modrušan, Daniel Mohorović 
 
Odsutni članovi: Dolores Sorić, Nenad Boršić i Darko Martinović 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Informacija o aktivnostima Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske 
županije u 2020. godini  

2. Informacija i rasprava o realizaciji Akcijskog plana za ravnopravnost spolova Grada 
Labina u 2020. godini 

3. Razno 
 
 
AD.1. 
Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Labina, Federika Mohorović 
Čekada nakon uvodnog pozdrava, upoznala je članove da je povodom obilježavanja 
nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 22. rujna, sudjelovala na 
on line konferenciji u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije, na 
kojoj je istaknuta potreba za poduzimanjem mjera radi suzbijanja nasilja nad ženama. Tim 
povodom Povjerenstvo je uputilo zaključke Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova gdje je 
između ostalog istaknuta potreba za donošenjem nacionalne strategije za ravnopravnost 
spolova kao temeljnog strateškog dokumenta, koja strategija nije donesena od 2015. godine. 
Federika Mohorović Čekada također je navela da je na održanom sastanku Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova Istarske županije kao prioritet utvrđena potreba donošenja Akcijskog 
plana za ravnopravnost spolova za Istarsku županiju obzirom na obvezu preuzetu 
potpisivanjem Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. Ujedno je 
predložila da se povodom obilježavanja međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 
koji se obilježava 25. studenog, u Labin pozove gđa. Jadranka Černjul iz Sigurne kuće Istra, 
kako bi se dodatno osvijestila važnost Sigurne kuće Istra, a koju i Grad Labin sufinancira već 
niz godina. Članovi Povjerenstva zaključuju da, ukoliko bude moguće, gospođa Černjul gostuje 
i u emisiji Radio Labina.  
 
AD.2. 
Nakon toga prešlo se na analizu zadanih i ostvarenih ciljeva Akcijskog plana za ravnopravnost 
spolova Grada Labina za razdoblje od 2020. do 2022. godine te je utvrđeno da je na sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina dana 14. srpnja 2020. donesen akt kojim se uspostavlja načelo 



ravnoteže u spolnoj zastupljenosti u svim radnim tijelima Gradskog vijeća te je rečeno da se 
kontinuirano provodi uvođenje rodno osjetljivog jezika u aktima gradske uprave kao i u akte 
Gradskog vijeća. Također je navedeno da se prije lokalnih izbora koji će se provesti u 2021. 
godini planira intenzivirati postupanje s ciljem uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena 
u predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti te je ponovljeno da će se povodom obilježavanja 
međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenog 2020. u Labin pozvati 
koordinatorica Sigurne kuće Istra radi podizanja svijesti građana Grada Labina o rodnoj 
ravnopravnosti. Također je dan osvrt o poduzetim mjerama koje se odnose na ostala područja 
Akcijskog plana te je naglasak dan na mjere i aktivnosti koje se mogu pružiti obrtnicama i 
gospodarstvenicama na području Grada Labina kako bi se postigao uravnoteženi i održivi 
gospodarski razvoj te je predloženo da se napravi evidencija obrtnica i gospodarstvenica 
nakon čega bi se s istima ostvario kontakt radi upoznavanja sa njihovim potrebama i 
poteškoćama. 
 
AD.3. 
Obzirom na predstojeće obilježavanje međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
dana 25. studenog 2020., dan je prijedlog da se idući sastanak Povjerenstva sazove nakon 
provedenih aktivnosti povodom navedenog dana, u prosincu 2020. kada bi se započelo i s 
pripremama vezano uz aktivnosti Povjerenstva koje bi se provodile prije lokalnih izbora koji će 
se provesti u 2021. godini. 
 
 
Dovršeno u 14,30 sati. 
 
Zapisnik sastavila: 
Kristina Sinčić Smoković, v.r. 
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