
SKRA ENI ZAPISNIK SA 4. (SVE ANE) SJEDNICE 
GRADSKOG VIJE A 

 
Sve ana sjednica održana je dana 29. srpnja (ponedjeljak) 2013. godine, s po etkom u 11.10 sati, u Domu 
kulture Liburna u Kor uli.  
Sjednica je održana povodom Dana Grada – blagdana sv. Todora, 29. srpnja. 
Sjednica je tonski snimana. 
Sjednica se je prenosila putem Radio Kor ule. 
Sjednici je predsjedala Ivona Kapor, predsjednica Vije a. 
Zapisnik je izradio Sr an Mrše, v.d. pro elnika UO za op e poslove i mjesnu samoupravu. 
Sjednica je zapo eta intoniranjem državne himne, nakon ega je minutom šutnje odana po ast svima koji su 
svoje živote dali za domovinu Hrvatsku.  
U omotu spisa sjednice nalaze se pristigli brzojavi te sinopsis sjednice.   
 
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Dodjela javnih priznanja Grada Kor ule u 2013. godini 
                              2. Proglašenje športaša Grada Kor ule za 2012. godinu 
 
Nakon pozdravne rije i predsjednice Vije a i sve arskog govora gradona elnika, g. Vinka Kapeline, 
pozdravnim govorom skupu su se obratili g. Ante Šeparovi  na elnik  Op ine Blato, u ime oto kih op ina, 
župan Nikola Dobroslavi  te akademik Željko Rainer, potpredsjednik Hrvatskog sabora. 
Nakon pozdravnih rije i gostiju-uzvanika, predsjednica Vije a pro itala je pozdravne telegrame pristigle 
povodom ove sve ane sjednice. 
Nakon pozdravnih govora, prešlo se je na uru ivanje javnih priznanja Grada Kor ule u 2013. godini, prema 
odlukama Gradskog vije a o dodjeli pojedinih javnih priznanja Grada Kor ule u 2013. godini. 
Marija Šegedin, kao predsjednica Odbora za za javna priznanja pro itala je pojedina ne odluke Gradskog 
vije a, tj. zaklju ke o dodjeli javnih priznanja 
Javna priznanja Grada Kor ule u 2013. godini u ime Grada uru io je gradona elnik, uz pratnju predsjednice 
Vije a i predsjednice Odbora za javna priznanja i to sljede im dobitnicima: 

1/ Humanitarna udruga „Kor ulansko-Pelješko srce“ iz Kor ule - kolektivna godišnja nagrada  
2/ Glazbena udruga „Crnomiri“ iz are - kolektivna godišnja nagrada 
3/ Kor ulansko krnovalski klub „Bonkulovi i“, iz Kor ule - kolektivna godišnja nagrada 
4/ Gosp. Tomislav Kati , iz Kor ule - nagrada za životno djelo. 

Kratkim govorima zahvale skupu su se obratili g a Boris Mareli , u ime Udruge „Kor ulansko-Pelješko 
srce“, Julio Mareli , u ime Glazbene udruge „Crnomiri“, Mate Depolo, u ime KKK „Bonkulovi i“ te gosp. 
Tomislav Kati .  
Nakon uru ivanja javnog priznanja Grada Kor ule u 2013. godini, prešlo se je na dodjelu nagrada (plaketa) 
najboljim športašima Grada Kor ule u 2013. godini u sljede im kategorijama: 

- uspješnog športskog djelatnika 
- perspektivni športaš 
- najuspješnija ženska ekipa 
- najuspješnija muška ekipa 
- najuspješnija športašica 
- najuspješniji športaš. 

Nagrade (plakete) Nagrade (plakete) u ime Zajednice športskih udruga Grada Kor ule, koja je utvrdila 
dobitnike navedenih priznanja, uru io je Nikša Fabris, predsjednik Zajednice športskih udruga Grada 
Kor ule, i to sljede im dobitnicima: 
1/ Maja Ipša Šain – uspješna športska djelatnica 
2/ Filip Mažuran – perspektivni športaš 
3/ Pliva ice KPK(mla e juniorke – najuspješnija ženska športska ekipa 
4/ Seniorska ekipa RK Kor ula – najuspješnija muška športska ekipa 
5/ Eliza Fabris – najuspješnija  športašica 
6/ Dinko Šegedin – najuspješniji športaš. 
Rije ima zahvale u ime svih nagra enih športaša skupu se obratila Dinko Šegedin.  



Program sve ane sjednice je obilježen glazbenim nastupima limene glazbe HGD „Sc. Cecilija“, zborom 
HGD „Sv. Cecilija“ te Ivana Šegedina. 
Sve ana sjednica završila je u 12.35 sati. 
 
KLASA: 021-05/13-02/07 
URBROJ: 2138/01-01-13-2 
 

                                                          PREDSJEDNICA  
                                                                                                      GRADSKOG VIJE A 
                                                     Ivona Kapor  


