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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Dean Milevoj (IDS-HNS-HSU) je na 44. redovnoj 
sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 28. siječnja  2021. godine postavio vijećničko 
pitanje: 
 
„2. marta 1921. god. započeo je štrajk labinskih rudara  na Karvove place na Vinežu, sve kao 

prosvjed protiv fašističkog zlostavljanja rudarskih sindikalnih vođa.  

Rudari su zauzeli rudnike, osnovali naoružane postrojbe nazvane crvene straže i sami 

organizirali proizvodnju. Labinska republika, samoupravna republika labinskih rudara ugušena 

je jakom vojnom intervencijom 08. travnja 1921. godine, a smatra se da je taj rudarski ustanak 

prvi antifašistički ustanak na svijetu.  

2. marta 2021. godine bit će točno 100 godina od nastanka Labinske republike.  

Molim gospodina gradonačelnika da nas ukratko upozna sa aktivnostima koje poduzima Grad 

Labin, tj. stručne službe Grada, kako bi se ta važna 100. obljetnica Labinske republike, a u 

ovim teškim uvjetima koji su posljedica globalne pandemije koronavirusa, na primjeren način 

obilježila“. 

 

Odgovor je na sjednici Vijeća dao Gradonačelnik Grada Labina, Valter Glavičić: 

„Zahvaljujem vijećniku na postavljenom pitanju. Nedavno smo imali presicu na kojoj smo 

okvirno obavijestili naše građene o svemu tome pa bi prije svega zahvalio svim građanima koji 

su se odazvali na javni poziv i putem svojih prijedloga jako obogatili kompletan program u ovim 

uvjetima u kojima ništa nije normalno i u kojima ni danas ne znamo što ćemo moći sve napravit, 

ali u svakom slučaju bit će to jedna dostojanstvena i dostojna proslava. Sigurno će je uveličati 

predsjednik RH Zoran Milanović, 2. ožujka biti će održana svečana sjednica Gradskog vijeća 

na temu Labinske republike, vjerujem da će prisustvovati istarski župan i da ćemo napravit 

protokolarni dio djelomično na lokaciji Krvove place. Do onda će biti kompletno gotovi svi radovi 

na pretvaranju u jedan javni prostor koji će biti otvoren za građane u svakom trenutku. Nadalje, 

ubrzo počnu radovi na postavljanju dekorativne rasvjete na naš šoht, trebalo bi biti gotovo do 



dana Labinske republike, takav je plan, svjesni smo da su dostave specifične i reflektora i LED 

rasvjete koja je zatražena po idejnom projektu Deana Schire koja je dosta složena. 

Komunikacija i poslovna transakcija roba otežano djeluje između europskih zemalja, a 

pogotovo Europe i Sjeverne Amerike od kuda dolazi materijal, ali vjerujem da ćemo uspjeti 

riješiti. Bitno je da svi skupa obilježimo taj dan, da uđemo u škole, vrtiće, u glave svih nas, jer 

je to praznik svih nas Labinjana, praznik cijele Labinštine, u suradnji grada Labina sa svim 

našim općinama. Ono što želimo naglasit da je Labinština ujedinjena, nekad je to bio Dan 

općine Labin pa je to dan kojeg će slavit ne samo Grad Labin nego i općine Labinštine. 

Pozivam sve vijećnike da to dostojno obilježe, jer često naglašavamo da se svojni ne zobi i da 

znamo da su tu udareni temelji upravo ovakvog grada u kojem danas svi skupa živimo“. 

Sa poštovanjem,  
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                                      Loreta Blašković, v.r. 

 


