
 

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA  

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

ZAPISNIK 
 

sa 3. sjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova održane dana 7. listopada 2019. 
godine u Maloj vijećnici zgrade gradske uprave s početkom u 14,30 sati. 

 
Prisutni članovi Povjerenstva:  Federika Mohorović Čekada, Daniel Mohorović, Darko 

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

Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove 
 
Odsutni:     Dolores Sorić, Alda Miletić, Eni Modrušan 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Razmatranje konačnog prijedloga Akcijskog plana za ravnopravnost spolova na 
lokalnoj razini 

2. Razno 
 
Ad 1.   
 

Federika Mohorović Čekada, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Grada Labina otvara sjednicu i pozdravlja prisutne. Obrazlaže detaljno konačni prijedlog 
Akcijskog plana za ravnopravnost spolova na lokalnoj razini po ciljevima i aktivnostima. 
Iznosi podatak da su odabrane one teme koje su dogovorene na prošloj sjednici 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova, a izgled tablice je onakav kakav je preporučen na 
edukaciji koju je organizirala Hrvatska udruga županija, kojoj je i sama prisustvovala 22. 
veljače ove godine. Svaki Akcijski plan bi trebao sadržavati cilj, mjeru/aktivnost, sredstva iz 
gradskog proračuna, nositelja provedbe - upravne odjele gradske uprave, a Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova javlja se kao podrška aktivnostima, te određeni rok za provedbu i 
izvještavanje. Predloženo je 11 mjera u 4 područja. U području Političkog zastupanja i 
sudjelovanja u političkom i građanskom životu navodi sljedeće: cilj Ravnoteža u spolnoj 
zastupljenosti u radnim tijelima obuhvaća aktivnost izrade akta kojim se uspostavlja načelo 
ravnoteže u spolnoj zastupljenosti u svim radnim tijelima Gradskog vijeća. Cilj Rodno osjetljiv 
jezik obuhvaća uvođenje rodno osjetljivog jezika u opće akte gradske uprave i Gradskog 
vijeća. Cilj Uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena u predstavničkim i izvršnim tijelima 
vlasti obuhvaća aktivnost održavanja konferencije ili priopćenja za medije kojima se poziva 
na poštivanje pozitivnih propisa prilikom sastavljanja izbornih listi te kojima se potiču žene na 
kandidiranje na javne funkcije. Obilježavanje značajnih datuma  kao što su Međunarodni dan 
žena, Nacionalni i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, pridonosi ostvarenju 



cilja Visoke razine znanja i svijesti građana Grada Labina o anti diskriminacijskom 
zakonodavstvu, rodnoj ravnopravnosti i ljudskim pravima žena. Drugo područje Borba protiv 
stereotipa odnosi se na mjeru Poticanja korištenja javne i interne komunikacije koja promiče 
pozitivne primjere i predodžbe o ženama i muškarcima s ciljem nekorištenja govora i 
predodžbi zasnovanih na zamisli o superiornosti ili inferiornosti jednog od spolova ili na 
stereotipnim ulogama žena ili muškaraca, a nositelji bi bili svi upravni odjeli gradske uprave, 
izvještavanje putem javnosti. Aktivnost Provođenja kampanje u svrhu podizanja svijesti o 
štetnoj ulozi rodnih stereotipa na postizanje ravnopravnosti žena i muškaraca s ciljem 
nepostojanja rodnih stereotipa. Treće područje odnosi se na Pružanje usluga 
građanima/građankama. Tu je također predviđena kampanja u suradnji sa osnovnim i 
srednjim školama, kojima se motivira izbor netradicionalnih zanimanja i uklanjanje 
stereotipno podijeljene uloge žena i muškaraca s ciljem jednakog pristupa žena i muškaraca 
svim oblicima obrazovanja. Iduća mjera bila bi osigurati javno dostupne informacije o pomoći 
dostupnoj na području Grada i Županije što se odnosi na cilj uspostava politika i aktivnosti 
protiv rodno utemeljenog nasilja. Predlaže se još jedna mjera s ciljem pružanja podrške 
žrtvama rodno utemeljenog nasilja, a odnosi se na osiguravanje učinkovite koordinacije 
mjerodavnih službi. Nositelj provedbe će biti novoimenovano Vijeće za komunalnu 
prevenciju. Četvrto područje bilo bi Planiranje i održivi razvoj, odnosno gospodarski razvoj. 
Upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove koji se općenito bavi pitanjem pomoći 
poduzetnicima, moći će provesti i osmisliti i više konkretnih aktivnosti te je stoga navedeno 
da će se izdvojiti sredstva prema proračunskim mogućnostima. Mjere su općenite – pomoć 
poduzetnicama i podrška poslodavcima na području Grada u svrhu promicanja 
ravnopravnosti spolova, a s ciljevima uravnoteženog i održivog gospodarskoj razvoja i 
unapređenja ravnopravnosti spolova. 

Danijel Mohorović primjećuje da je na nekim ciljevima naveden termin spolno, a na 
nekim rodno, pa predlaže da se isto ujednači, jer je spol biološki uvjetovan, a rod društveno. 

Federika Mohorović Čekada navodi da i sama Europska povelja o ravnopravnosti 
spolova koristi oba termina. Predlaže da se na ovaj način usuglašen prijedlog Akcijskog 
plana uputi na sjednicu Gradskog vijeća u mjesecu studenom, s time da se u srijedu, 9. 
listopada 2019. godine uputi na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 
dana. 

Darko Martinović postavlja pitanje vezano za izvještavanje o provedbi mjera. 
Federika Mohorović Čekada odgovara da će se uz Gradsko vijeće izvještavati javnost 

o provođenju mjera. 
Darko Martinović traži pojašnjenje mjere izrade akta kojim se uspostavlja načelo 

ravnoteže u spolnoj zastupljenosti u radnim tijelima Gradskog vijeća.  
Federika Mohorović Čekada odgovara da će se akt donijeti do 6. mjeseca 2020. 

godine, ali da će se u završnim odredbama propisati da će se primjenjivati na sazivanje 
novih radnih tijela nakon što postojećima istekne mandat. 

Članovi Povjerenstva složili su se sa prijedlogom. 
 

Ad.2.   
 Budući da nije bilo daljnje rasprave, predsjednica Povjerenstva Federika Mohorović 
Čekada zahvaljuje prisutnima na odazivu i zaključuje sjednicu u 15,00 sati. 
 
 
ZAPISNIK SASTAVILA: Loreta Blašković, v.r.                        
 
 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 
                     

   Federika Mohorović Čekada, v .r. 
 
 


