Održana svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

11. rujna 2015., u znak sjećanja na
13. rujna 1943., kada je u Pazinu Narodnooslobodilački odbor za Istru donio odluku o
sjedinjenju Istre s Hrvatskom, održana svečana sjednica Gradskog vijeća na kojoj je uz brojne
uzvanike, prisustvovao i istarski župan Valter Flego.
Svečana sjednica pod predsjedanjem Borisa Demarka, Vesne Ivančić i Valtera Milohanića
započela je svečanim intoniranjem himne «Lijepa naša domovino» i svečane pjesme «Krasna
zemljo Istra mila» u izvedbi mješovitog zbora Roženice.
Na svečanoj sjednici pazinskog Gradskog vijeća Istarski župan Valter Flego rekao je da su
Pazinske odluke temelj današnje moderne Istre, regije koja njeguje i čuva tekovine
antifašizma, multikulturalnosti i ravnopravnosti svih njezinih građana. Izražavajući
zahvalnost borcima i svima onima koji su doprinijeli oslobođenju Istre i njezinom sjedinjenju
s maticom domovinom, župan je istaknuo kako je put do slobode bio mukotrpan ali je konačni
rezultat bio itekako vrijedan te borbe. U svom izlaganju župan se osvrnuo i na aktualne
izazove pred kojima se nalazi naša regija, te je, u skladu s duhom prevladavanja zapreka kojeg
baštinimo i koji izvire iz Pazinskih odluka, izrazio vjeru u bolju i sretniju budućnost našeg
kraja.
Podsjećajući na događaje iz 1943., gradonačelnik Renato Krulčić istaknuo je kako se veličina
Pazinskih odluka ne ogleda isključivo u njihovom nesumnjivo velikom povijesnom značaju
već i u aktualnosti njihovih poruka, danas, 72 godine nakon njihovog donošenja. Ideali
slobode, antifašizma, nacionalnog ponosa, prava na samoodređenje i ravnopravnosti
predstavljaju temelje našeg modernog društva i iziskuju stalni angažman na daljnjem
afirmiranju tih vrijednosti.
Milan Antolović, predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Pazin, uz osvrt na
zbivanja iz 43. godine, zahvalio je županijskim i gradskim vlastima koje njeguju tradicije
antifašizma i Narodnooslobodilačke borbe, te istaknuo važnost pamćenja i obilježavanja ovih
slavnih događaja upravo u Pazinu kao sjedištu županije i gradu u kojem su povijesne rujanske
odluke i donesene.

Neposredno prije sjednice delegacije Grada položila je vijenac na spomen ploču na zgradu u
kojoj su prije 72 godina donijete povijesne odluke o sjedinjenju Istre s maticom Hrvatskom, a
u spomen na sve žrtve rata položen je vijenac i zapaljene svijeće na središnjem križu mjesnog
groblja Moj mir.

