
 
 
 
     UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 
    I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
     KLASA: 061-01/20-01/01 
     URBROJ: 2125/1-05-20-8 
     Gospić, 7. svibnja 2020. godine 

  
                                                                                           ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- o v d j e - 
 

 

PEDMET: Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2019. 

godinu 
 

PRAVNI TEMELJ: Članak 12. Statuta Ličko-senjske županije  («Županijski glasnik» br. 

11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – 

pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak i 10/20), članak 2. stavak 2. Odluke o javnim 

priznanjima Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br.  16/09) 
 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 

PREDLAGATELJ:  Ovlašteni predlagatelji (članak 3. i 10. Odluke o javnim priznanjima 

Ličko-senjske županije)  
 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  

Za provedbu odluka o dodjeli javnih priznanja nije potrebno osigurati dodatna 

sredstva  u Proračunu Ličko-senjske županije. 
 

OBRAZLOŽENJE:  

 Postupak za dodjelu priznanja pokreće se objavom javnog poziva Odbora za 

javna priznanja kojim se pozivaju ovlašteni predlagatelji da dostave prijedloge za 

dodjelu javnih priznanja. 

Postupak za dodjelu priznanja za 2019. godinu pokrenut je objavom javnog 

poziva u dnevnim novinama 24 sata, na oglasnoj ploči i web stranici Ličko-senjske 

županije (www.licko-senjska.hr). 

 Javni poziv dostavljen je i ovlaštenim predlageteljima: članovima Županijske 

skupštine, Županu, Zamjenicima župana, gradskim i općinskim vijećima na području 

Županije, upravnim tijelima Županije, Županijskoj gospodarskoj komori Otočac, 

Obrtničkoj komori Gospić.  

Temeljem Odluke o javnim priznanjima utvrđena su sljedeća priznanja: 
   

I. Proglašenje počasnim građaninom Ličko-senjske županije 
  
 Počasnim građaninom može se proglasiti državljanin RH ili strani državljanin 

koji je svojim djelovanjem pridonio promicanju značaja i ugleda Ličko-senjske županije 

te ostvarenju i razvoju odnosa Županije s drugim županijama, gradovima i općinama u 

zemlji i inozemstvu. 

http://www.licko-senjska.hr/


 II. Nagrade Ličko-senjske županije 
  
 Nagrade se dodjeljuju građanima i pravnim osobama za izuzetna postignuća u 

području znanosti, gospodarstva, kulture, zdravstvene i socijalne skrbi, umjetnosti, 

športa, tehničke kulture, zaštite prirode i okoliša te drugih oblasti gospodarskog i 

društvenog života. 
 
 Nagrada Ličko-senjske županije za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima 

koji su dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u razvitku 

određene ili više djelatnosti od značaja za Županiju i čiji rad i djelo predstavljaju trajno 

dobro od značaja za Županiju. 

      Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincu koji živi na području 

Županije ili je na njenom području proveo dio života tijekom kojega je postigao izuzetna 

ostvarenja trajne vrijednosti za Županiju. 
  

Godišnja nagrada Ličko-senjske županije dodjeljuje se pojedincu ili pravnoj osobi s 

područja Županije za stvaralački rad i postignuća tijekom prethodne godine. 

Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi pojedinaca ili pravnih osoba ako je 

određeno ostvarenje rezultat njihovog  zajedničkog rada. 

  Visinu novčane nagrade Županijskoj skupštini predlaže Župan. 
 
III. Javno priznanje i zahvala Ličko-senjske županije  

Javno priznanje dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za 

doprinos u radu i promidžbi Županije. 
 
Zahvala se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi  za humanitarne 

ili slične pomoći te za uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije. 
   
 Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. i II. mogu dati članovi 

Županijske skupštine, Župan, Zamjenici župana, gradska i općinska vijeća s područja 

Županije, udruge građana i druge pravne osobe s područja Županije, a iz točke III. i 

pročelnici upravnih tijela Županije. 
  
    Kriteriji za dodjelu priznanja: 

a) za fizičke osobe 

- da se radi o istaknutim osobama koje su svojim kontinuiranim i značajnim 

znanstvenim, kulturno-umjetničkim, pedagoškim, športskim, humanitarnim ili 

drugim javnim radom dale trajni doprinos i ostvarile izuzetne rezultate trajne 

vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedine djelatnosti odnosno doprinos 

promidžbi Županije i Republike Hrvatske, tj. pojedincu koji u svojoj radnoj sredini 

uživa ugled uzornog stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka. 
 

b) za pravne osobe 

- da su ostvarile dobre poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom 

gospodarskom ili društvenom razvitku Županije i Republike Hrvatske i dale 

doprinos međunarodnoj promidžbi Županije i Republike Hrvatske. 

 Priznanja se mogu dodijeliti i posmrtno. 
    
      Prijedlog obvezno sadrži: 

- ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, 



- prebivalište i sjedište podnositelja prijedloga, 

-    osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih 

podataka, 

- naziv priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog, 

- obrazloženje prijedloga s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, 

analize, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati i sl.). 
 

Rok za dostavu prijedloga, s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, 

bio je do 14. travnja 2020. godine. 
 
Odbor za javna priznanja je na sjednici održanoj 24. travnja razmotrio pristigle 

prijedloge (4), od kojih su svi bili za godišnju nagradu. 

S obzirom na proglašene mjere uslijed epidemije koronavirusa (COVID 19), a u 

skladu s Odlukama Vlade RH o ograničenjima isplate sredstava i nužnoj prilagodbi 

planiranih aktivnosti u proračunima županije, predsjednik Odbora za javna priznanja 

predložio je da se za 2019. godinu ne dodijele godišnje nagrade, već samo javna 

priznanja Ličko-senjske županije, koja se dodjeljuju u obliku povelje, dakle bez novčanog 

iznosa budući su potrebne uštede na svim aktivnostima koje nisu nužne, čime će se 

omogućiti realizacija županijskih mjera za pomoć gospodarstvu Županije. 

Odbor za javna priznanja prihvatio je prijedlog da se predloženim  kandidatima 

za godišnju nagradu koji su predloženi u sklopu Javnog poziva, dodjele javna priznanja 

Ličko-senjske županije za 2019. godinu. 
 

 Sukladno navedenom Odbor za javna priznanja utvrdio je konačne prijedloge te 

ih dostavlja Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 
 

p.o. P R O Č E L N I C A 
 

Jadranka Pejnović, prof. biologije 

 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
RR EE PP UU BB LL II KK AA   HH RR VV AA TT SS KK AA   

  LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
  ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 
   KLASA: 061-01/20-01/01 
   URBROJ: 2125/1-01-20-7 
   Gospić,  24. travnja 2020. godine 

  
 
 Na temelju članka 2. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije 

(„Županijski glasnik” br. 16/09), Odbor za javna priznanja Ličko-senjske županije na 2. sjednici 

održanoj  elektroničkim putem 24. travnja 2020. godine, donio je  

 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 

 Odbor za javna priznanja Ličko-senjske županije razmotrio je prijedloge priznanja i 
utvrdio konačne prijedloge  za dodjelu priznanja Ličko-senjske županije za 2019. godinu i to:  
 
 

   ZA JAVNA PRIZNANJA: 
 
- UDRUZI «BAŠTINICA» OTOČAC, za osobit doprinos u očuvanju i promicanju tradicijske 

kulture Grada Otočca i cijele Ličko-senjske županije, 
 

- IGORU  NAPRTI, za osobit doprinos u obrazovanju mladih i ostvarene rezultate na 
natjecanjima u području robotike te promidžbi Ličko-senjske županije, 
 

- MILANU KRZNARIĆU, za postignute rezultate na području sporta te osobit doprinos 

promicanju Ličko-senjske županije, 
 
- STIPI PIRŠLJINU, za postignute rezultate na području sporta te osobit doprinos 

promicanju Ličko-senjske županije. 
 

II. 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

P R E D S J E D N I K  

                                                                                                                  Marijan Kustić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA:061-01/20-01/01 
URBROJ:2125/1-01-20- 
Gospić, ____ svibnja 2020. godine 
 

 

 Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» 

br. 11/09,13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 - 

pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak i 10/20) i članka 10. Odluke o javnim 

priznanjima Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska 

skupština Ličko-senjske županije na ___. sjednici održanoj _____________ svibnja 2020. 

godine, donijela je  

 
 

O D L U K U 
o dodjeli javnog priznanja Ličko-senjske županije 

 
 

I. 
 
 UDRUZI «BAŠTINICA» OTOČAC, dodjeljuje se javno priznanje Ličko-senjske 

županije za osobit doprinos u očuvanju i promicanju tradicijske kulture Grada Otočca i 

cijele Ličko-senjske županije. 
 

II. 
 

Javno priznanje je pisano priznanje u obliku povelje. 
 
 
 

III. 

 Javno priznanje dodjeljuje se povodom obilježavanja Dana Ličko-senjske 

županije, 23. svibnja 2020. godine.  

 

IV. 

Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. 

 

 
 

 

P R E D S J E D N I K 
 

Marijan Kustić 
 

 



O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e  
 

 
Kulturna udruga za baštinu i stvaralaštvo «Baštinica» iz Otočca osnovana je 

početkom 2018. godine od grupe istomišljenika koji su vidjeli jedan veliki i prazan 
prostor za djelovanje.  

Udruga Baštinica broji 14 aktivnih članova i mnoštvo podupiratelja i simpatizera 
diljem Lijepe naše, ali i izvan nacionalnih granica.  

Predsjednica Udruge je profesorica hrvatskog jezika i književnosti Manja Kostelac 
– Gomerčić, najveći entuzijast među okupljenima, koja je gotovo tri puna desetljeća 
predana promociji i boljem pozicioniranju Otočca i Gacke na različite načine. Svoje 
bogato znanje već dugi niz godina nesebično ugrađuje u kulturne i turističke projekte 
vezane uz bogatu baštinu Gacke i Like, kao čuvarice obitelji, doma, jezika i domovine, 

donoseći element kontinuiteta i postojanosti kroz očuvanje vlastitog identiteta.  
Mladi, žene, kreativci, talentirani pojedinci, brendiranje, umrežavanje, kultura i 

turizam samo su neki od područja interesa ove Udruge. Namjera je bila stvoriti potrebnu 
poduzetničku klimu i pokrenuti umrežavanje, ukazati na potrebe u kulturi i u 
gospodarstvu kojemu je kultura temelj. Očuvanje baštine i tradicije kao cjelokupnog 
naslijeđa temeljna su zadaća djelovanja Udruge.  

Baštinica je nastala zbog nužnosti postojanja, tj. stvaranja civilnog društva i 
društvenog kapitala tamo gdje ga nema ili ga je malo u manjim mjestima poput Otočca, 
zbog potrebe društveno odgovornog poduzetništva, koje se više ne može temeljiti 
isključivo na tržišnoj isplativosti nego na široj dobrobiti za cijelu zajednicu. Aplicira na 
razne natječaje samostalno ili partnerski (projekti izrade kulturnog zemljovida, zaštite 
čakavskog govora, valorizacije i brendiranja nekih lokaliteta, terenskih istraživanja 

ostataka pripovjedačkoga blaga, književnih prijevoda, poticanja književnog stvaranja 
itd.).  

Kao Udruga podržali su projekt cjelovite i slojevite povijesno-kulturne topografije 
Hrvatske, entuzijasta Darka Antolkovića, projekt Mreže (od 2018.), organizirali «book 
cafe Paradiso» iz Otočca kao poželjni razvojni model,  upriličili događaj «Crvenkapica na 

Fortici» te tako promovirali utvrdu Fortica kao idealan prostor za slična kulturna 
događanja.  

Svojim djelovanjem Udruga je oživjela činjenicu da je Gacka bila frankopanska, 
bogata, značajna i slavna, a glagoljaštvo u frankopansko vrijeme u Gackoj uobičajeno te 
su otkrili nepoznate utvrde, crkve i posjede Frankopana, u sklopu projekta «U potrazi za 
frankopanskim posjedima u Gackoj» i izložbe.  

U suradnji s GPOU, pokrenuli su i organizirali «The coklje fest» jednodnevnu 

kulturno-turističku manifestaciju koja okuplja i slavi kreativnost, poduzetnost i 
stvaralaštvo u najrazličitijim izvedbama: rukotvorstvo, dizajn, književnost, glazbu itd.  

Sudjelovali su na natječaju za «Najbećarac», međunarodnom pjesničkom festivalu 
«50 poems for snow», koji promovira lokalne pjesnike, a projektom «Slovo pojedi, 
neznanje pobijedi» pobijedili na natječaju «Fulkulturno u Zagrebu», koji slovi kao 
najbolji niskobudžetni projekt u kulturi u Hrvatskoj u 2019. godini.  

U sklopu Projekta «Glagoljačić» u obliku glagoljskih slova, jestivog suvenira,  
sudjeluju u promoviranju glagoljice, jedinstvene hrvatske baštine, raritetne u svjetskim 
razmjerima i brendiranja Gacke kao značajne točke na karti glagoljaštva.  



Predsjednica i jedna članica udruge «Baštinica» sudjelovale su na Međunarodnoj 

konferenciji o ženskom poduzetništvu «Žene i točka» održanom u Otočcu u organizaciji 
HGK ŽK Otočac, kada su kao panelistice na temu čuvarica baštine pokušale dati odgovor 
na pitanje može li briga o baštini biti uspješna poslovna priča. 

Zahvaljujući zajedničkim naporima svih članova Udruge «Baštinica», o Otočcu, 
Gackoj i Lici pisalo se i u najčitanijem ženskom magazinu «Gloria», govorilo na 
Hrvatskom radiju - radiju Sljeme, Hrvatskom katoličkom radiju i Hrvatskom radiju,  
gostovalo u emisiji HRT-a «Normalan život», a svi lokalni portali Ličko-senjske županije 
često su izvještavali o njihovim aktivnostima.  

 
Predlaže se dodjela Javnog priznanja Ličko-senjske županije za 2019. godinu 

UDRUZI «BAŠTINICA» OTOČAC, za osobit doprinos u očuvanju i promicanju tradicijske 
kulture Grada Otočca i cijele Ličko-senjske županije. 

 

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 

 
 

 



 
 
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA:061-01/20-01/01 
URBROJ:2125/1-01-20- 
Gospić, ____ svibnja 2020. godine 
 

 

 Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» 

br. 11/09,13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 - 

pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak i 10/20) i članka 10. Odluke o javnim 

priznanjima Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska 

skupština Ličko-senjske županije na ___. sjednici održanoj _____________ svibnja 2020. 

godine, donijela je  

 

 

O D L U K U 
o dodjeli javnog priznanja Ličko-senjske županije 

 
 

I. 
 

 IGORU NAPRTI, dodjeljuje se javno priznanje Ličko-senjske županije za osobit 

doprinos u obrazovanju mladih i ostvarene rezultate na natjecanjima u području 

robotike te promidžbi Ličko-senjske županije. 

 

II. 
 

Javno priznanje je pisano priznanje u obliku povelje. 
 
 
 

III. 
 

 Javno priznanje dodjeljuje se povodom obilježavanja Dana Ličko-senjske 

županije, 23. svibnja 2020. godine.  

 

IV. 

Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. 

 

 

 

P R E D S J E D N I K 
 

                         Marijan Kustić 
 



O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e   
 

 
 Igor Naprta, rođen je 27. ožujka 1964. godine u Otočcu. Nakon školovanja na 

Tehničkom fakultetu u Rijeci, kao diplomirani inženjer strojarstva pet je godina radio u 

tvrtki Torpedo te jednu godinu u Strojarskoj školi u Rijeci, da bi se 2000. godine vratio u 

Liku i zaposlio u Srednjoj školi Otočac, kao profesor strojarske grupe predmeta. Od 

2004. godine radi u OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac, kao nastavnik Tehničke kulture i 

Informatike.  

 U školi u Otočcu vodi izvannastavnu aktivnost «Robotika». Kako bi ostvarili bolje 

rezultate iz tog područja, 2015. godine inicirao je osnivanje Robotičkog kluba «Robo-

Otočac», gdje učenici stječu znanja i vještine iz kreiranja i programiranja robota, kao i 

njihovog dizajniranja, među ostalim i u 3D crtanju i 3D printanju. 

 Osim natjecanja u sklopu školskog sustava od 2014. godine obučava i priprema 

učenike za Robo Cup Junior sustav natjecanja iz robotike, tako da su u zadnje 4 godine 

sudjelovali i na međunarodnim natjecanjima u Sloveniji, Austriji, Italiji, Slovačkoj,  

Njemačkoj, Rusiji i Kanadi. 

 Na tim natjecanjima ostvarili su poprilične rezultate: 

- 2016. drugo mjesto na otvorenom prvenstvu Slovačke u robotici (Robo Cup Slovakia 
2016)  u disciplini Rescue Line (praćenje crte sa spašavanjem) Secondary (za stariju dob 
učenika) u Liptovkom Mikulašu na sjeveru Slovačke (ekipa Robo Otočac), 

- 2017. prvo mjesto na prvenstvu u Austriji (RoboCup Junior Austrian Open 2017) u 
istoj disciplini Rescue Line Primary (za mlađu dob natjecatelja) u konkurenciji 47 ekipa 

iz pet zemalja u Weizu pokraj Graza (ekipa Robo Otočac), 
- 2017. drugo mjesto u istoj disciplini na otvorenom prvenstvu Slovenije (Slovene Open 

Mobile Robot Competition 2017 ) u Mariboru (robo Otočac), 
- Svibanj 2017. drugo mjesto na otvorenom talijanskom prvenstvu u robotici (Robocup 

Junior Italian Open 2017) u Pescari (Robo Otočac), 
- 2018. u Rescue Line disciplinama Secondary prvo i Primary treće mjesto na natjecanju 

u Austriji (RoboCup Junior Austrian Open 2018) u Linzu (ekipe Robo Otočac i Gacka 
Robotics), 

- u lipnju 2018. sudjelovanjem na svjetskom robotičkom natjecanju s ekipom Tesla Cro 

Team u Montrealu u Kanadi (RoboCup 2018 Montreal Canada), kao predstavnici 
Hrvatske u disciplini Rescue Line, zauzeli 14. mjesto od 38 ekipa iz 30 zemalja, 

- u listopadu 2018. na međunarodnom festivalu (natjecanju) iz robotike u Rusiji 

«Robofinist 2018» u Sankt Peterburgu, zauzeli drugo mjesto, Rescue Line, ekipa Robo 
Otočac, 

- u travnju 2019. u disciplini Rescue Line Secondary zauzeli prvo i Rescue Line Primary 
treće mjesto na austrijskom prvenstvu (Robo Cup Junior Austrian Open 2019) u 
Innsbrucku, ekipe Robo Otočac i Gacka Robotics, 

- u svibnju 2019. drugo mjesto na slovenskom prvenstvu (Slovene Open Mobile Robot 

Competition 2019) U Mariboru, Robo Otočac, 
- u lipnuj 2019. sudjelovanjem na europskom prvenstvu (Robo Cup Junior Euro 2019)u 

Hannoveru zauzeli peto mjesto od 24 ekipe iz deset zemalja Europe s ekipom Tesla 
Otočac Lika Team. 



  Učenici i mentor su 2019. godine sudjelovali na Erasmus+ projektu «Robotik Know 

How»,  trinacionalnom susretu mladih: Berlin (Njemačka) -Nimes (Francuska – Otočac 

(Hrvatska) iz područja robotike. 
 

Na domaćim Robo Cup Junior natjecanjima na nivou Hrvatske, zajedno s učenicima 
sudjeluje od sezone 2014/2105. i najveća ostvarenja su: 

- u prosincu 2017. dva prva mjesta u disciplinama Rescue Line secondary i Rescue Line 

primary na natjecanj (Robocup Junior Zagreb Open 2017) s ekipama Gacka Robotics i 
Lika2. S pobjedom u Rescue Line Secondary, učenici i mentor su se plasirali kao 
predstavnici Hrvatske za svjetsko natjecanje u Montrealu 2018., 

- u studenom 2018. drugo mjesto u disciplini Rescue Line na prvenstvu Hrvatske 
(Robocup Junior Zagreb Open 2018), ekipa Gacka Robotics, čime su se učenici i 
mentor plasirali kao predstavnici Hrvatske za europsko natjecanje u Njemačkoj 2019. 

godine. 
 Igor Naprta je svojim velikim doprinosom u izvannastavnom i izvanškolskom 

radu u obrazovanju mladih u području Robotike, već deset godina uzastopce 

sudjelovanjem s učenicima na državnim Natjecanjima mladih tehničara, kao 

predstavnicima Ličko-senjske županije u određenim disciplinama tehničke kulture 

postigao iznimne rezultate osvajanjem zavidnih mjesta.  

 Kao najveće priznanje do sada je posjedovanje četiri godine zaredom Oskara 

znanja, dobiveno priznanje za iznimne rezultate u radu s učenicima od strane 

Ministarstva znanosti i obrazovanja, zbog ostvarenih uspjeha na međunarodnim 

natjecanjima (jedno od prva tri mjesta). 
 

Predlaže se dodjela Javnog priznanja Ličko-senjske županije za 2019. godinu    

IGORU NAPRTI, za osobit doprinos u obrazovanju mladih i ostvarene rezultate na 

natjecanjima u području robotike te promidžbi Ličko-senjske županije. 

 

 

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 

   LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
 
 

 

 



 

 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA:061-01/20-01/01 
URBROJ:2125/1-01-20- 
Gospić, ____ svibnja 2020. godine 
 

 

 Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» 

br. 11/09,13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 - 

pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak i 10/20) i članka 10. Odluke o javnim 

priznanjima Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska 

skupština Ličko-senjske županije na ___. sjednici održanoj _____________ svibnja 2020. 

godine, donijela je  

 
 

O D L U K U 
o dodjeli javnog priznanja Ličko-senjske županije 

 
 

I. 
 

 MILANU KRZNARIĆU, dodjeljuje se javno priznanje Ličko-senjske županije za 

postignute rezultate na području sporta te osobit doprinos promicanju Ličko-senjske 

županije. 
 

II. 
 

Javno priznanje je pisano priznanje u obliku povelje. 
 
 
 

III. 
 

 Javno priznanje dodjeljuje se povodom obilježavanja Dana Ličko-senjske 

županije, 23. svibnja 2020. godine.  

 

IV. 
 

Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. 

 

 

 

P R E D S J E D N I K 
 

                       Marijan Kustić 
 

 



 

 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA:061-01/20-01/01 
URBROJ:2125/1-01-20- 
Gospić, ____ svibnja 2020. godine 
 

 

 Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» 

br. 11/09,13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 - 

pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak i 10/20) i članka 10. Odluke o javnim 

priznanjima Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska 

skupština Ličko-senjske županije na ___. sjednici održanoj _____________ svibnja 2020. 

godine, donijela je  

 
 

O D L U K U 
o dodjeli javnog priznanja Ličko-senjske županije 

 

I. 

 STIPI PIRŠLJINU, dodjeljuje se javno priznanje Ličko-senjske županije za 

postignute rezultate na području sporta te osobit doprinos promicanju Ličko-senjske 

županije. 
 

II. 

Javno priznanje je pisano priznanje u obliku povelje. 
 
 
 

III. 

 Javno priznanje dodjeljuje se povodom obilježavanja Dana Ličko-senjske 

županije, 23. svibnja 2020. godine.  
 
 

IV. 

Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. 

 

 

 

 

P R E D S J E D N I K 
 

   Marijan Kustić 

 

 

 
 



O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e   
 

 
 

 Milan Krznarić i Stipe Piršljin, alpinisti su u ekstremnim sportovima te članovi 
Avanturističkog Kluba Annapurna iz Otočca. 
 Milan i Stipe, istaknute su osobe koje svojim kontinuiranim i značajnim sportskim 
uspjesima, osobito kroz alpinizam i biciklizam daju svoj sportski doprinos i potiču 
razvitak sporta u Ličko-senjskoj županiji. 
 Od 27. rujna do 06. listopada 2019. godine organizirali su povijesnu ekstremnu 
ekspediciju biciklima od Otočca do mjesta Zakopane u Poljskoj popevši se potom na 
najviši vrh Poljske, vrh Rysy na 2.499 m nadmorske visine.  
 Njihova ekspedicija se temeljila na tragovima starog alpinizma, što znači da su na 

put u dužini približno od 1000 km krenuli običnim biciklima, šesti dan stigli u mjesto 
Zakopane u Poljsku da bi se odmah popeli na vrh Rysy, najviši vrh u Poljskoj.  
 Tim djelom su upisani kao četvrta ekspedicija u povijesti Hrvatske te prvi Ličani i 
jedni od šest Hrvata u povijesti Hrvatske, koji su ostvarili takvu sličnu ekspediciju. 

 Njihov uspjeh prenio je veliki broj lokalnih i nacionalnih web portala, časopisa, 
radio postaja te emisija na HRT-u, a održan je i forum na kojima su obojica bili predavači, 
a o njihovom uspjehu govorilo se i na prijemu kod Župana Ličko-senjske županije i kod 
Gradonačelnika Grada Otočca.  
 Ponosni su na svoje mjesto u kojem žive, a u javnom nastupanju uvijek se ponose 
Ličko-senjskom županijom i time što su Ličani. 
 
 Predlaže se pojedinačna dodjela Javnog priznanja Ličko-senjske županije za 2019. 

godinu MILANU KRZNARIĆU i STIPI PIRŠLJINU, za postignute rezultate na području 
sporta te osobit doprinos promicanju Ličko-senjske županije. 
 
 

 

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
 
 

 

 


