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Z A P I S N I K 

 

sa sjednice Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan, održane dana 

10. srpnja 2015. godine u prostorijama Općine Kršan. 

 

Započeto u 19
00 

sati. 

 

Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan sastala se povodom potrebe 

utvrđivanja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan za 2015. godinu. 

 

 Nazočni: Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan u sastavu: 

Zdravko Vidak – predsjednik, Nensi Runko, Silvano Uravić i Valter Fornažar – 

članovi, Roman Carić, voditelj zapisnika. Član komisije Boris Babić odsutan. 

 

 Članovi komisije konstatiraju da je javni poziv ovlaštenim predlagačima da 

podnesu prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan za 2015. godinu 

objavljen na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan dana 19. lipnja 2015. 

godine, te da je zaprimljeno ukupno četiri prijedloga od strane ovlaštenih 

predlagatelja, i to:   

 

1. Prijedlog KUD IVAN FONOVIĆ ZLATELA Kršan kojom se predlaže: 

- dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan gosp. Mate Despotu, dugogodišnjem 

voditelju KUD-a, 

- dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan društvu – medijskoj ustanovi RADIO 

LABIN d.o.o. Labin, za medijsku promociju, medijsko izvještavanje te promicanje 

Općine Kršan,  

- proglašenje Valtera Primožića, pok. osnivača i dugogodišnjeg predsjednika KUD 

Ivan Fonović Zlatela Kršan, počasnim građaninom Općine Kršan. 
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2. Prijedlog Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan kojom se predlaže: 

- dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan gđi Marici fable, umirovljenoj 

učiteljici Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, PŠ Kršan, za dugogodišnji rad u 

prosvjeti, obrazovanje i odgoj generacija mještana Općine Kršan i šire. 

 

3. Prijedlog političke stranke SDP - Stranka demokratskih promjena, Općinska 

organizacija Kršan, kojom se predlaže: 

- dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan sportskom društvu - MNK POTPIĆAN  

98 AD TOKIĆ za postignute vrhunske sportske rezultate 

 

4. Prijedlog Općinskog načelnika Općine Kršan kojim se predlaže: 

- proglašenje gosp. Ivana Vrdoljaka, ministra gospodarstva RH, počasnim 

građaninom Općine Kršan, radi značajnog i nemjerljivog učinka u narednim 

proračunskim godinama, kako u gospodarskom, tako i u svekolikom razvoju Općine 

Kršan i Istarske županije. 

 

 Uz gore navedene prijedloge, Nensi Runko, članica Komisije predlaže da se 

razmotre i dodatni prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan za 2015. 

godinu, za što predlaže: 

 - Licul Vladu, poljoprivrednika /gospodarstvenika, predstavnika društva BIO 

ADRIA d.o.o. Kršan, za dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan 

 - Miroslava Sulića, preminulog dugogodišnjeg ravnatelja OŠ Vladimira Nazora 

Potpićan, za posthumno dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan, 

 - glazbeni etno sastav ŠĆIKE za dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan, 

 - Borisa Rogića, dugogodišnjeg djelatnika VZIŽ za dodjeljivanje Godišnje 

nagrade Općine Kršan. 

 

 Također, uz već gore navedene prijedloge, Zdravko Vidak, predsjednik Komisije 

predlaže da se dodatno razmotri prijedlog  za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan 

za 2015. godinu, i to za : 

 - Peteani Serđa, ugostitelja / gospodarstvenika, predstavnika Obrta KORAL 

Plomin, za dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan.  

 

Provodi se rasprava po podnesenim prijedlozima u koju se uključuju svi članovi 

Komisije.  

 

Nakon razmatranja gore navedenih prijedloga, Komisije za dodjelu javnih 

priznanja Općine Kršan glasuje o podnesenim prijedlozima, kako slijedi: 

 

1. dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan gosp. Mate Despotu, dugogodišnjem 

voditelju KUD-a, sa 4  glasa ''ZA'' prihvaćen, 

 

2. dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan društvu – medijskoj ustanovi RADIO 

LABIN d.o.o. Labin, za medijsku promociju, medijsko izvještavanje te promicanje 

Općine Kršan sa 1  glasom ''ZA'' i 3 glasa ''SUZDRŽAN'' nije prihvaćen,  
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3. proglašenje Valtera Primožića, pok. osnivača i dugogodišnjeg predsjednika KUD 

Ivan Fonović Zlatela Kršan, počasnim građaninom Općine Kršan, budući je 

imenovani već primio Godišnju nagradu u srpnju 2008. godine, prijedlog nije 

razmatran, 

 

4. dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan gđi Marici fable, umirovljenoj 

učiteljici Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, PŠ Kršan, za dugogodišnji rad u 

prosvjeti, obrazovanje i odgoj generacija mještana Općine Kršan i šire, sa 4 glasa 

''ZA'' prihvaćen, 

 

5. dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan sportskom društvu - MNK 

POTPIĆAN  98 AD TOKIĆ za postignute vrhunske sportske rezultate sa 4 glasa ''ZA'' 

prihvaćen, 

 

6. proglašenje gosp. Ivana Vrdoljaka, Ministra gospodarstva RH, počasnim 

građaninom Općine Kršan, radi značajnog i nemjerljivog učinka u narednim 

proračunskim godinama, kako u gospodarskom, tako i u svekolikom razvoju Općine 

Kršan i Istarske županije, sa 3  glasa ''ZA'' i 1 glasom ''SUZDRŽAN'' prihvaćeno, 

 

7. dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan gosp. Licul Vladu, poljoprivredniku 

/gospodarstveniku, direktoru društva BIOA ADRIA d.o.o. Kršan, sa 4  glasa ''ZA'' 

prihvaćeno, 

  

8. posthumno dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan Miroslavu Suliću, 

preminulom dugogodišnjem ravnatelju OŠ Vladimira Nazora Potpićan, sa 1  glasom 

''ZA'' i 3 glasa ''SUZDRŽAN'' nije prihvaćen, 

 

9.  dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan glazbenom etno sastavu ŠĆIKE sa 4  

glasa ''ZA'' prihvaćen, 

 

10. dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan gosp. Borisu Rogiću, 

dugogodišnjem djelatnika VZIŽ za sa 1 glasom ''ZA'' i 3 glasa ''SUZDRŽAN'' nije 

prihvaćeno, 

 

11. dodjeljivanje Godišnje nagrade Općine Kršan Peteani Serđu, ugostitelju / 

gospodarstveniku, predstavnika Obrta KORAL Plomin,  sa 4  glasa ''ZA'' prihvaćeno. 

 

Nakon razmatranja gore navedenih prijedloga i provedenog glasovanja, 

Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan, Općinskom vijeću Općine Kršan 

predlaže da se Godišnja nagrada Općine Kršan dodijeli:  

 

 1. Gosp. Mate Despotu, dugogodišnjem voditelju KUD Ivan Fonović Zlatela 

Kršan, za predan i uspješan rad sa generacijama polaznika, 

 2. Gđi Marici fable, umirovljenoj učiteljici Osnovne škole Ivan Goran 

Kovačić Čepić, PŠ Kršan, za dugogodišnji rad u prosvjeti, obrazovanje i odgoj 

generacija mještana Općine Kršan i šire,  
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 3. Sportskom društvu - MNK POTPIĆAN 98 AD TOKIĆ za postignute 

vrhunske sportske rezultate, 

 4. Gosp. Licul Vladu, poljoprivredniku /gospodarstveniku, direktoru društva 

BIOA ADRIA d.o.o. Kršan, za ostvarene zavidne poslovne rezultate i razvoj 

poljoprivrede na području Općine Kršan i šire, 

 5. Glazbenom etno sastavu ŠĆIKE za promociju Općine Kršan u zemlji i 

svijetu, 

 6. Gosp. Peteani Serđu, ugostitelju / gospodarstveniku, predstavnika Obrta 

KORAL Plomin,  za ostvarene zavidne poslovne rezultate i razvoj turizma / 

ugostiteljstva na području Općine Kršan i šire, 

 

 te da se kao počasnog građanina Općine Kršan proglasi 

 

 gosp. Ivana Vrdoljaka, Ministra gospodarstva RH, radi značajnog i 

nemjerljivog učinka u narednim proračunskim godinama, kako u gospodarskom, 

tako i u svekolikom razvoju Općine Kršan i Istarske županije. 

 

 Na sjednici je također razmatrano i vizualno rješenje / izgled Nagrada Općine 

Kršan te je odlučeno kako će izrada istih biti povjerena Obrtu za proizvodnju 

dekorativne i uporabne keramike KERAMIKA A.R. Labin, vl. Roberta Dušman  - 

Franković i Aleks Klobas, po cijeni od 240,00 kn po nagradi.  

 

 

 Sjednica komisije za dodjelu priznanja Općine Kršan zaključena je u 20
35

 sati. 

  

 
 

     Voditelj zapisnika:                             Komisija za dodjelu javnih priznanja 

                   Općine Kršan 

 

 

______________________    _________________________ 

       (Roman Carić)     (Zdravko Vidak, predsjednik) 

 

 

       _________________________ 

              (Nensi Runko, član) 

 

 

       _________________________ 

              (Silvano Uravić, član) 

 

        

          _________________________ 

              (Valter Fornažar, član)  


