REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za dodjelu javnih priznanja
KLASA: 061-06/19-01/08
URBROJ: 2176/01-01-19-1
Sisak, 24. travnja 2019.
Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Sisačko-moslavačke županije
(«Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 22/17), Odbor za dodjelu javnih
priznanja Sisačko-moslavačke županije na 4. sjednici održanoj 24. travnja 2019. godine,
donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Muškoj
klapi „Kolapjani“ za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju.
II.
Predlaže se Županijskoj skupštini da donese Odluku o dodjeli Nagrade Sisačkomoslavačke županije Muškoj klapi „Kolapjani“ za iznimna postignuća u proteklom
jednogodišnjem razdoblju.

PREDSJEDNICA ODBORA
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

PRIJEDLOG
Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Sisačko-moslavačke županije
(«Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 22/17), Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na ___. sjednici održanoj _________ 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije
Muškoj klapi „Kolapjani“ za iznimna
postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju

I.
Muškoj klapi „Kolapjani“ iz Siska dodjeljuje se Nagrada Sisačko-moslavačke županije
za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju.
II.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije».
KLASA:
URBROJ:
Sisak,
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivanka Roksandić, prof.

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG ODLUKE KOJOM SE MUŠKOJ KLAPI „KOLAPJANI“ SISAK
DODJELJUJE NAGRADA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA IZNIMNA
POSTIGNUĆA U PROTEKLOM JEDNOGODIŠNJEM RAZDOBLJU

Muška klapa Kolapjani iz Siska djeluje više od 19 godina. Sudjelovali su na svim
značajnim klapskim festivalima: Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu, Večerima
dalmatinske pisme u Kaštel Kambelovcu, festivalu Školjka u Pakoštanima, susretima klapa u
Crikvenici i Grobniku, Puli, Svetoj Nedelji, Samoboru, Daruvaru,i mnogim drugim smotrama
diljem lijepe naše, Sloveniji, a rado se odazivaju i na humanitarne koncerte.
Krajem svibnja 2014. godine sudjelovali su na Večeri popularnih skladbi koja se u
sklopu Festivala dalmatinskih klapa u Omišu održala u Blatu na Korčuli, te su osvojili I.
nagradu stručnog povjerenstva za izvedbu i III. nagradu publike. 2016. godine osvojili su
"Zlatni lipin cvit", I. nagradu stručnog povjerenstva za najbolju izvedbu. 2018. godine
nastupili su s dvije skladbe na Večerima novih skladbi koje su uvrštene na album ''Večer
novih skladbi'' koji je osvojio Porina. Snimili su i svoju prvu autorsku pjesmu Da kraj tebe
zaspin vilo (D. Pirc/Š.Soldan/M.Ivšić) Kolić) koju su predstavili na festivalu Večeri
dalmatinske pisme. Ove godine u veljači su sudjelovali na klapskom natjecanju Delmata koje
se održalo u Zagrebu, te osvojili zlatnu nagradu u svojoj kategoriji, a njihova umjetnička
voditeljica, profesorica Marijana Ivšić Kolić posebno priznanje struke.
Na državnoj smotri "Mali vokalni ansambli" koje se održalo prošle godine u Sisku, u
organizaciji Hrvatskog sabora kulture, Kolapjani su u kategoriji slobodnog programa po
ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda osvojili zlatnu nagradu!
Putujući i pjevajući Kolapjani nastoje na najbolji mogući način predstaviti svoj rad,
ali i svoj grad i županiju, a jedan od njihovih projekata je i Susret klapa u Sisku koji će se i
ove godine, u organizaciji Kolapjanki i Kolapjana, održati u atriju kule Stari grad.

ODBOR ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA

