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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Renata Kiršić (nezavisna vijećnica) je na 44. redovnoj 
sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 28. siječnja 2021. godine postavila vijećničko 
pitanje: 
 
„Pred desetak dana u Labinu se održala gelirska akcija tj. performans tijekom kojeg je mlada i 

perspektivna autorica Marina Rajšić pozvala nas, predstavnike civilnog društva i s druge strane 

predstavnike javne uprave na klackanje u obližnjem dječjem igralištu. Akcija je to koja je kod 

naših građana izazvala pozitivne reakcije u ovim čudnim vremenima, a ujedno je ukazala na 

važnost balansiranja radnji, akcija koje poduzimamo u našim životima neovisno u kojoj se ulozi 

našli. 

Koristim priliku da malo promoviram mladu autoricu, kulturnu i civilnu scenu Labina, koja ovaj 

grad čini ljepšim mjestom za življenje, te s druge strane našu javnu upravu koja je otvoreno 

prihvatila sudjelovanje u performansu, što ipak malo koji dužnosnik ili dužnosnica prihvaća, 

barem u našem okruženju. 

Savršeni balans ne postoji, ali mu moramo težiti kako u slučaju civilnog i javnog sektora, tako 

i u slučaju rada našeg gradskog vijeća, kojemu želim manje političkih performansa, a više 

razumijevanja i balansa“.  

Odgovor je na sjednici Vijeća dala Federika Mohorović Čekada, zamjenica Gradonačelnika 
Grada Labina: 
 
„Možda i nije bilo pitanje, više komentar, pa ću ja vrlo kratko. Ova akcija je izazvala brojne 
reakcije naših sugrađana i mislim da je upravo zato bila i uspješna. Zahvalila bi ovim putem 
autorici Marini Rajšić, našoj mladoj sugrađanki koja je stvarno imala jednu sjajnu ideju i s naše 
strane mogu samo reći da Grad koji ne bi pristao na takvu akciju bi mogao reći da je partner 
civilnom sektoru samo na papiru. Sve ono što mi radimo kroz sve ove godine vjerujem da je 
prepoznato i naravno da smo spremni reći da prostora za napredak ima apsolutno uvijek, 
međutim mi smo se i dalje spremni vrlo uspješno klackati sa civilnim sektorom našeg grada. 
Hvala“. 
 
S poštovanjem, 
                                                                                                                     PROČELNICA 
                                                                                                                   Loreta Blašković, v.r. 


