Prijedlog 13. svibnja 2022.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.,
4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici
održanoj dana __________________2022. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju sportskog kompleksa

Članak 1.
Sportski kompleks, a koji čine Školska Gradska sportska dvorana, Gradski stadion, Pomoćno
nogometno igralište, teniski tereni, rukometno igralište, košarkaško igralište , vježbalište na otvorenom
te drugi sportski sadržaji imenuju se zajedničkim imenom Sportski centar „Egidije Marion“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednica
Gradskog vijeća
Enna Peroš
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OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE
Pravna osnova za donošenje ove odluke je članak 22. Statuta Grada Pazina ("Službene novine
Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni tekst)
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I SVRHA KOJA SE ŽELI
POSTIĆI DONOŠENJEM AKTA
Komisiji za imenovanje naselja, ulica, trgova i drugih javnih površina na području Grada Pazina,
po njezinu osnivanju dostavljen je prijedlog Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, odnosno
njihovog Izvršnog odbora da se Sportski kompleks, a koji čine Školska gradska sportska dvorana,
Gradski stadion, Pomoćno nogometno igralište, teniski tereni, rukometno igralište, košarkaško
igralište, vježbalište na otvorenom te drugi sportski sadržaji nazovu zajedničkim imenom Sportski
centar „Egidije Marion“.
Predmet je raspravljan na dvije sjednice Komisije, a bio je i na savjetovanju sa zainteresiranom
javnošću, na koji je stigla jedna primjedba, odnosno prijedlog, i to da se Sportsko-gradska dvorana
imenuje u Marijan Salamun Salko.
Uvidom u podneseni prijedlog razvidno je da je Egidie Marion bio otac pazinskog sporta. Bavio
se nogometom, planinarenjem, gimnastikom. Godine 1949. u Pazinu pokreće sportsko društvo, čiji je
tajnik bio sljedećih dvadeset godina, sve do njegova gašenja. „Športsko društvo Pazin – Società sportiva
Pisino“ imalo je deset sekcija, te je uslijed njegove upornosti postignuto mnogo toga. Godine 1951.
otvoreno je novo nogometno igralište, a nekoliko godina kasnije izgrađene su i svlačionice sa tuševima.
Negdje u tom razdoblju, Marion je, na poleđini jednog plakata olovkom u boji nacrtao izgled budućeg
sportskog centra, a koji uvelike odgovora onome što je danas na tom mjestu.
Imenovanjem sportskog kompleksa njegovim imenom, odalo bi mu se dužno poštovanje,
slijedom čega je prijedlog Zajednice sportskih udruga Grada Pazina prihvaćen.
III. PRIJEDLOG ODLUKE
Predlažemo da Gradsko vijeće razmotri i usvoji dostavljeni prijedlog Odluke.

Komisija za imenovanje naselja, ulica, trgova
i drugih javnih površina na području Grada Pazina
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