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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 26. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 10. rujna 2019. godine postavio vijećničko pitanje: 

 
„Kako teku pripreme za obilježavanje 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika? 

Obrazloženje: 

Osobno sam prije skoro dvije godine predlagao da se 2020. proglasi Godinom Ilirikovom sa 
nizom cjelogodišnjih aktivnosti u svrhu lokalne, nacionalne i međunarodne (re)afirmacije 
njegova lika i djela. U tu svrhu održane su 2018.  sjednice Odbora za kulturu  i jedne 
neformalne skupine na kojima su predložene moguće aktivnosti 
(http://www.labin.hr/Files/201810/ZAPISNIK%20za%203.%20sjednice%20Odbora%20za%2
0%20%20kulturu,%20sjednica%20bez%20kvoruma,%20sastanak%20odr%C5%BEan.pdf ). 
Radujem se 2020. godini i stojim na raspolaganju za sudjelovanje u pripremi obilježavanja 
500. obljetnice Ilirikove.  
Predlažem da se formira Odbor za obilježavanje 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika 
kojem bi na čelu bio gradonačelnik.  
Želim da 500. obljetnica bude naša, zajednička ''priča''. 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Valter Glavičić, Gradonačelnik Grada Labina. 

 

„Zahvaljujem vijećniku Danielu Mohoroviću na postavljenom pitanju kao i na njegovom 
dosadašnjem radu u Odboru za kulturu Gradskog vijeća Grada Labina i općenito na dobroj 
suradnji. Na obilježavanju 500. obljetnice se već radi, HRT već priprema tj. snima jedan 
dokumentarac koji će trajati preko sat vremena i koji će prikazati cijeli put Matije Vlačića od 
Labina do Frankfurta, prikazati će značaj reformacije i poruku koju je taj pokret donio cijelom 
svijetu u promjeni razmišljanja, a pogotovo ulogu Matije Vlačića i njegovu suradnju s 
Martinom Lutherom. U kontaktu smo s gradom  Wittenberg-om i vjerujemo da ćemo uspjeti 
dogovoriti postavljanje jedne ploče koja bi bila postavljena negdje na zidu možda već u 
veljači ili ožujku 2020. godine, a specijalno za te dane se priprema i jedna kazališna 
predstava koja će biti premjerno prikazana u Labinu u veljači 2020. Kako je i inače 
uobičajeno kada se obilježavaju ti dani, biti će održani znanstveni simpoziji, surađujemo s 
nacionalnom knjižnicom, puno toga se dešava i puno toga će biti vrlo brzo najavljeno s 
datumima.“ 
Sa poštovanjem,  

                                                             v.d. Pročelnica 
                                  Loreta Blašković,v.r. 
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