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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Piero Glavičić (IDS-ISU) je na 2. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. lipnja 2021. godine postavio vijećničko pitanje: 
 
„Mene zanima kao studenta i kao člana Savjeta mladih, pitanje nas mladih. Govorilo se o 

nekom novom modelu stipendiranja pa me zanima što je s tim nekakvim novim modelom, da 

li će on biti implementiran u ovu akademsku godinu, da znamo pripremiti buduće studente, oni 

koji jesu, da se pripreme za taj nekakav natječaj“. 

Odgovor je na sjednici Vijeća dala Federika Mohorović Čekada, zamjenica gradonačelnika 
Grada Labina: 
„Ja bih rekla ovdje dvije situacije. Točno je da puno govorimo o jednom novom modelu 

stipendiranja koji je gotovo pri kraju. Na dvije situacije ću se osvrnuti. Prva je bila onaj Pravilnik 

o stipendiranju koji je i dalje na snazi, a kojeg sada planiramo mijenjati i on je na savjetovanju 

sa javnošću u trajanju od 30 dana. Kao što uvijek govorimo da smo grad za mlade i da želimo 

biti grad za mlade ne na papiru već da ćemo biti priznati od strane mladih kad nam oni budu 

sugerirali svakodnevno ono što ih muči i ono što možemo popraviti i olakšati njihov život u 

našem gradu. Upravo stoga smo mi već sada taj prijedlog Pravilnika koji je na savjetovanju, 

uputili smo svim našim sadašnjim stipendistima na koje se on direktno ne odnosi, ali naravno 

da oni znaju što im je potrebno i što smo možda zaboravili unijeti u Pravilnik, a njima je jako 

bitno. Osim toga putem srednje škole Mate Blažina svim maturantima će se dostaviti taj 

Pravilnik i bit će pozvani da direktno na njega utječu. Ja ću se osobno idući tjedan susresti sa 

Savjetom mladih koji je uvijek do sada imao neke prijedloge i vjerujem da će tako biti i od sada 

tako da je zaista cilj da, kada se taj Pravilnik bude donosio da imamo brojne primjedbe i 

sugestije upravo građana i to onih mladih na koje se on i odnosi. Onaj drugi model o kojem 

govorimo je tzv. dualni model stipendiranja koji će sigurno biti jedini takav u Hrvatskoj i zato 

nam je trebalo nešto duže vrijeme da njega implementiramo. Radi se o tome da će buduće 

studente i srednjoškolce koji se školuju za određena strukovna zanimanja, stipendirati i Grad 

Labin i labinski gospodarstvenici. Te će stipendije biti dvostruko veće od onih tzv. običnih 

odnosno redovnih, uobičajenih koje su danas u Gradu Labinu prisutne. O tome će zaista biti 

riječi i na idućoj sjednici Gradskog vijeća, a i javnost će biti pravovremeno obaviještena. Ono 

što je najvažnije je da su labinski gospodarstvenici, prvenstveno preko Gospodarskog savjeta, 

Gospodarskog vijeća, savjetodavnog tijela gradonačelnika, to prepoznali i da smo mi svi 

zajedno uspjeli kroz taj određeni period, a već dvije godine radimo na tome, doći do jednog 



modela za koji vjerujem da će biti zajedno kvalitetan i za buduće stipendiste ali i za njihove 

buduće poslodavce odnosno davatelje stipendija.“ 
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