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PREDSJEDNIKU  
GRADSKOG VIJEĆA 

P  A  Z  I  N 
 
 

 PREDMET: Prijedlog Zaključka da se 13. RUJNA 
           slavi kao DAN GRADA PAZINA. 

                   - dostavlja se. 
 

 
 S OKRUGLOG STOLA na temu: Značenje 70. obljetnice Pazinskih odluka o sjedinjenju Istre 
s maticom zemljom Hrvatskom, koji je 24. rujna 2013. u organizaciji Katedre Čakavskog sabora Pazin 
i Saveza antifašista Istarske županije održan u Spomen-domu u Pazinu, upućen je Gradonačelniku i 
Gradskom vijeću Grada Pazina prijedlog da se TRINAESTOM RUJNU, danu kad je 1943. godine 
Okružni narodnooslobodilački odbor za Istru (Okružni NOO) u Pazinu donio povijesnu odluku o 
sjedinjenju Istre s Hrvatskom, Pazinu dade odgovarajuće značenje i to na način da se ubuduće 13. 
RUJNA slavi kao DAN GRADA PAZINA. 
 Taj Vam prijedlog dostavljamo u prilogu. 
 U vezi s time Gradskom vijeću predlažemo da nakon rasprave usvoji ovaj 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Prihvaća se prijedlog sudionika OKRUGLOG STOLA, koji je u povodu 70. obljetnice 
Pazinskih odluka iz rujna 1943. godine održan u Pazinu 24. rujna 2013. – da se ubuduće 13. 
RUJNA slavi kao DAN GRADA PAZINA. 

 
2. DRUGI LIPNJA (2.lipnja), koji se od 1994. godine odnosno od donošenja Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/93.) u čast prvog pismenog spominjanja imena 
grada Pazina – SLAVIO kao DAN GRADA PAZINA, ubuduće će se obilježavati 7. lipnja, 
(također) u spomen na prvo pismeno spominjanje imena grada Pazina. 

 
3. Zadužuje se Ured Grada Pazina da u povodu predmetnog prijedloga pokrene savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću i da za jednu od idućih sjednica, u skladu s točkama 1. i 2. ovoga 
Zaključka i rezultatima savjetovanja, pripremi i Gradskom vijeću dostavi izvještaj s 
rezultatima rasprave. 

 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 
 Prema odredbama Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 19/09. i 4/13.), 
Grad Pazin od 1994., u čast prvog pismenog spominjanja imena grada Pazina – SLAVI 2. lipnja kao 
DAN GRADA PAZINA, dok OBILJEŽAVA: a) 9. svibnja – kao Dan oslobođenja Pazina, b) 2. 
kolovoza – kao tradicionalni vjerski i pučki blagdan i c) 13. rujna – u spomen na Pazinske odluke o 
sjedinjenju Istre s maticom domovinom. 
 U skladu sa Statutom Grada Pazina, 2008. godine je Poglavarstvo Grada Pazina Protokolom 
za obilježavanje značajnih datuma, blagdana, spomendana i neradnih dana u Gradu Pazinu 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 4/08.) uredilo pravila i utvrdilo nositelje obilježavanja 
navedenih datuma i događaja, pojedinih državnih praznika (npr. Praznika rada, Dana antifašističke 
borbe, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana neovisnosti, Svih svetih ……) te nekih drugih za 
pazinsku memoriju značajnih datuma i/li događaja (npr. 4. listopada - sjećanje na pogibiju branitelja 
Pazina, 13. studeni - sjećanje na pogibiju Kristijana Ladavca, 1. prosinca - Dan 154. brigade Hrvatske 
vojske ….). 
 2. lipnja je 1993. (Statut Grada Pazina donijet je 19. studenog 1993.) prihvaćen kao dan na 
koji će se slaviti DAN GRADA PAZINA, jer je 2. lipanj, kako se tada očitovao Historijski arhiv 
Pazin, tvrdilo i uzelo kao vjerodostojno tumačenje, dan kad je prvi put u jednom pisanom dokumentu, 
u latinskom obliku castrum pisinum, spomenuto ime Pazina. Radi se o listini njemačkog cara Otona II. 
iz 983. godine, na latinskom jeziku, kojom taj car potvrđuje (raniju) darovnicu svojih prethodnika, 
kojom su oni tijekom X. stoljeća, porečkom biskupu darovali utvrdu Pazin i neke druge posjede u 
središnjoj Istri. Kasnije je taj dan (2.lipanj) više puta, što u užim krugovima što javno, osporavan, jer 
da spomenuta listina, na tom mjestu, nije ispravno iščita(va)na. U nekim kasnijim radovima i 
čitanjima (a i u nekim ranijim) tvrdi se da se ne radi o 2. lipnja nego o 7. lipnja, pa se upravo taj dan, 
dakle 7. lipnja, učvrstio kao vjerodostojno odnosno ispravno čitanje (tumačenje). Zato se predlaže da 
se taj datum ispravi i u predmetnoj odredbi Statuta Grada Pazina. 
 S druge strane, vrlo utemeljenim smatramo i inicijativu odnosno prijedlog Katedre Čakavskog 
sabora Pazin (u čijem je nazivu dugo stajalo i: za izučavanje novije povijesti Istre, sada: za povijest 
Istre) i Saveza antifašista Istarske županije, jer je povijesna činjenica da je 13. rujna 1943. Okružni 
NOO-or za Istru (sastavljen od svih staleža), politički zrelo i na razini vremena, može se reći (i) 
revolucionarno, pregnantno iskazao ne samo recentnu volju istarskoga puka nego i stoljetna 
stremljenja najblistavijih hrvatskih (preporodnih i narodnjačkih) umova. I TO SE U NAŠOJ NOVIJOJ 
POVIJESTI DOGODILO UPRAVO U PAZINU! Dakako da, za uvjete ovoga Obrazloženja, nema 
potrebe ni tumačiti ni opisivati kasniji put ove autentične i izvorne Pazinske odluke (preko 
Pokrajinskog NOO-a za Istru, ZAVNOH-a, AVNOJ-a…), a ni poslijeratnu tešku diplomatsku borbu 
za njezino konačno međunarodno priznanje (jer je o tome do sada ispisano na stotine znanstvenih i 
stručnih radova i na desetke knjiga), a Odluku su, kao što znamo, Istrani i po drugi put najsjajnije 
potvrdili i obranili tijekom domovinskog rada pedesetak godina kasnije. 
 Zato držimo da bi 13. RUJAN i Statutom Grada Pazina trebalo utvrditi kao DAN GRADA 
PAZINA. 
 Za 7. lipnja pak, kao ispravak dosadašnjeg izraza „2.lipnja“ u Statutu, iz opisanih razloga 
predlažemo da se Statutom utvrdi kao dan koji će se u Gradu Pazinu obilježavati u spomen na prvo 
zapisano spominjanje imena Pazina. 

U ovom se predmetu predlaže provesti javnu raspravu i savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću, i da se za jednu od idućih sjednica pripremi i Gradskom vijeću dostavi izvještaj s rezultatima 
rasprave da se ubuduće 13. RUJNA slavi kao DAN GRADA PAZINA. 

 
 
 O ovom će prijedlogu na sjednici Vijeća izvještavati  Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada 
Pazina. 
 
            Gradonačelnik 
               Grada Pazina 
          Renato Krulčić,v.r. 
 
 



GRADONAČELNIKU PAZINA I PAZINSKOM GRADSKOM VIJEĆU 
 
 

U Pazinu je  prije 70. godina,  13. rujna 1943., Okružni NOO donio povijesnu odluku  

o sjedinjenju Istre s maticom domovinom. Kao nositelj nove vlasti Okružni NOO za Istru 

objavio je politički manifest s odlukom da se Istra priključuje matici zemlji i proglašuje 

ujedinjenje sa ostalom našom hrvatskom braćom. U proglasu pod nazivom Istarski narode 

stoji da je Istra oslobođena svojim vlastitim snagama, ne čekajući da im drugi donesu 

slobodu. Proglas poručuje da je Istra hrvatska zemlja i da će hrvatska ostati  te označava kraj 

fašističke i talijanske vlasti na prostoru Istre. Sav Proglas nadahnut je nacionalnim 

rodoljubljem i antifašizmom što je sadržano i u pozdravu na kraju: Smrt fašizmu – sloboda 

narodu.  

Istaknimo i činjenicu da su 13. rujna 1943. godine delegati svih krajeva Istre, među 

kojima i znatan broj Talijana, samostalno, bez vanjskog utjecaja donijeli odluku o sjedinjenju 

Istre matici Hrvatskoj. 

Pazinskim odlukama Okružnog NOO za Istru 13. rujna 1943. počeo je, prije punih 70. 

godina, proces sjedinjenja velikog dijela Istre s Hrvatskom, prvi put u njihovoj povijesti, po 

osnovi tada važećeg međunarodnog prava na samoodređenje naroda, s obzirom na statističku, 

povijesnu i kulturalnu činjenicu da je većina istarskog stanovništva stoljećima dotad bila 

etnički i jezično hrvatska. 

Stoga mi sudionici okruglog stola na temu: Značenje 70. obljetnice Pazinskih odluka o 

sjedinjenju Istre s maticom zemljom Hrvatskom, održanog 24. rujna 2013. u Spomen domu 

sjedinjenja i slobode 

 
UPUĆUJEMO PRIJEDLOG 

 
 

gradonačelniku Grada Pazina gosp. Renatu Krulčiću i Gradskom vijeću Grada Pazina da se 

ovom prijelomnom datumu, povijesnom događaju par excellence, da odgovarajuće značenje u 

gradu u kojem je donijeta odluka o sjedinjenu Istre s maticom zemljom Hrvatskom, na način 

da se ubuduće 13. rujna slavi kao DAN GRADA PAZINA. 

 
 
          Sudionici Skupa 
 
U Pazinu, 24. rujna 2013. 

 


