Održana svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina
povodom 74. obljetnice Pazinskih odluka o sjedinjenju
Istre s maticom domovinom

13. rujna 2017. godine, održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina, u znak
sjećanja na 13. rujna 1943. kada je u Pazinu Okružni Narodnooslobodilački odbor za Istru
donio povijesnu odluku o sjedinjenju Istre s Hrvatskom, te povodom 25. rujna – Spomendana
u Republici Hrvatskoj i Dana Istarske županije.
Sjednici održanoj u dvorani „Istra“ Spomen doma sjedinjenja i slobode, pod predsjedanjem
Davora Slokovića, Ivice Frankovića i Mate Jurića, prisustvovali su, uz brojne uzvanike, i Ivan
Bubić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, zamjenica župana
Istarske županije Sandra Ćakić Kuhar, gradonačelnici, odnosno načelnici istarskih gradova i
općina.
Sandra Ćakić Kuhar istaknula je kako su Pazinske odluke jedan od temelja današnje moderne
Hrvatske, a sloboda, jednakost, suživot i multikulturalnost osnove antifašizma koje se moraju
čuvati i njegovati.
Milan Antolović, predsjednik pazinskog ogranka istarske Udruge antifašista podsjetio je na
korijene i tradiciju antifašističkog pokreta u Istri, koji je svoj vrhunac doživio upravo
donošenjem Pazinskih odluka. Naglasio je važnost daljnje izgradnje kvalitetnih
međususjedskih odnosa s državama u okruženju, utemeljenih na suradnji i promicanju
europskog duha zajedništva i ravnopravnosti.
U svom obraćanju, gradonačelnik Renato Krulčić istaknuo je kako se Istra se ne smije i ne
može odreći vrijednosti antifašizma, pogotovo u vremenu u kojem svjedočimo bujanju
povijesnog revizionizma i revanšizma, relativizaciji uloga i vrijednosti zbog kojih, i za koje,
se ginulo u II. svjetskom ratu. Među ključnim vrijednostima utkanim u pazinske odluke
istaknuo je zaštitu ljudskih i manjinskih prava, suživotu i toleranciji kao najviše vrednote u
borbi protiv sila koje su prijetile pogaziti principe slobode, jednakosti i ravnopravnosti naroda
i građana. Gradonačelnik je izrazio nadu kako će Grad Pazin nastaviti biti mjesto susreta,
dijaloga i suradnje, grad koji se ponosi svojom ulogom i doprinosom u oslobođenju naših
krajeva ali i kvalitetom života koju pruža svojim građanima, te je ukratko iznio pregled
najznačajnijih projekata koje Grad provodi s tim ciljem.

Svečanu sjednicu Gradskog vijeća nastupom je uveličala Mirta Krsnik nadahnutom izvedbom
himne „Lijepa naša domovino“ i svečane pjesme Istarske županije „Krasna zemljo Istro
mila“.
Neposredno prije Svečane sjednice, delegacija Grada položila je vijenac na spomen ploču na
zgradu u ulici Sv. Ćirila i Metoda u kojoj su prije 74 godine donijete povijesne odluke o
sjedinjenju Istre s Hrvatskom domovinom, a u spomen na sve žrtve Narodnooslobodilačkog i
Domovinskog rata položen je vijenac i zapaljene svijeće na središnjem križu groblja „Moj
mir“ u Pazinu.

