
Nagrade općine 2022. 

NAJLJEPŠA OKUĆNICA 

MILKA TURČINOVIĆ 

najljepše uređena okućnica za 2022.  nakon provedenog glasovanja na facebook stranici 

Općine Sv. Petar u Šumi. 

 

PLAKETA OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPG FRANJUL, Sv. Petar u Šumi. 

OPG Franjul je osnovan i 2013. godine u selu Dolinci i treća je po redu registrirana prerada za 

proizvodnju istarskog pršuta i ostalih tradicionalnih proizvoda u Sv. Petru u Šumi. OPG su 

osnovali Ljubica i Branko Franjul na obiteljskom gospodarstvu. Od početka su u posao u 

pogonu uključena djeca Loris i Morena. U sklopu OPG kasnije je uređena i izgrađena 

kušaonica te se može reći da je OP uključen u koncept od polja do stola. Proizvodi se mogu 

kupiti u samom objektu u Sv. Petru ili u jedanput tjedno na tržnicama u Puli i Poreču.  OPG 

Franjul proizvodi istarski pršut i špaletu, istarsku kobasicu, ombolo , vratinu, pancetu, razne 

salamine i istarsku kosnicu. OPG je sudjelovao na finalu izbora za najbolji OPG Hrvatske 2015. 

godine (projekt Zlata vrijedan) u organizaciji Večernjeg lista i Ministarstva poljoprivrede. 

Redovito sudjeluje na danima hrvatskih tržnica u Zagrebu, sajmovima u organizaciji HGK i 

projektu „Kupujmo hrvatsko“, kao i na događajima koje organizira Istarska županija sa svojim 

institucijama. Redovito sudjeluje na sajmovima i natjecanjima proizvođača suhomesnatih 

proizvoda u zemlji i inozemstvu, a mnogobrojna priznanja daju joj snagu za nova ulaganju u 

OPG i proizvodnju. Vlasnioca OPG je na izboru za najuzorniji hrvatsku seosku ženu osvojila 4. 

mjesto 2018. godine. Od samoga početka sudjelovali su na raznim sajmovima i natjecanjima 

u zemlji i inozemstvu. OPG Franjul je osvajao zlatne medalje za kobasičarske proizvode na 

supetarskom sajmu S klobasicom u EU, a 5 puta su bili šampioni sajma u kategoriji istarska 

kobasica, salamini i kosnica. OPG Franjul je   kontinuirano podržavao općinske projekte i bila 

sponzor i donator svih godina djelovanja. Pršutana u sklopu pogona proizvodi oko 500 pršuta 

i desetak tona kobasica i salama godišnje.  

Plaketa se dodjeljuje za višegodišnji uspješni rad, promociju Općine i doprinos u razvoju 

tradicionalnih gospodarskih djelatnosti na području općine.   



GRB  OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

RUDAN D.O.O. ŽMINJ 

Tvrtka Rudan d.o.o vodeća je tvrtka u RH u području energetske učinkovitosti sa naglaskom 

na projektima kompletnih energetskih obnova i projektima uštede vode prema ESCO 

modelu. Tvrtka ima sjedište u Žminju s podružnicama u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Tvrtka se  širi i 

inozemstvo te ima svoja predstavništva u susjednim državama. U tvrtki je zaposleno preko 

250 stručnjaka i djelatnika. Tvrtka Rudan dugi niz godina aktivno podupire i pomaže prilikom 

realizacije raznih općinskih projekata od značaja za općinu i širu zajednicu. Moramo naglasiti 

da je Rudan d.o.o. samoga početka, već osam godina generalni sponzor projekta „S 

klobasicom u EU“, a podupire i razne druge manifestacije i projekte koji su održani u Općini 

posljednjih desetak godina. Zahvaljujući potpori tvrtke Rudan s uspjehom se dugi niz godina 

održava međunarodna manifestacija S klobasicom u EU, uz čiju potporu su se tijekom svih tih 

godina uključili i drugi sponzori i donatori.   

Grb Općine Sv. Petar u Šumi se dodjeljuje za pomoć općini u realizaciji projekata i 

manifestacija od  općinskog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značaja.     

  



 

ZAHVALNICA NAČELNIKA 

 

1. Dalibor Matišić, direktor Histris d.o.o. iz Sv. Petra u Šumi za pomoć u organizaciji i 

realizaciji općinskih tradicionalnih projekata, manifestacija i pomoć supetarskim 

udrugama. Već više godina aktivno pomaže i podupire razvoj i održavanje općinskih 

tradicionalnih projekata i manifestacija. Podrška na promociji općine, Sajmu s 

klobasicom u EU, Danu hrvatskih kobasica i salama, konferencijama   i drugim 

projekatima. Podupire i pomaže sportske udruge i razne projekte na području Općine. 

Zahvalnica se dodjeljuje za pomoć u organizaciji i realizaciji općinskih tradicionalnih 

projekata i pomoć supetarskim udrugama.  

 

2. Damir Milanović, direktor vodovoda Pazin. Više godina u suradnji s općinom aktivno 

doprinosi rješavanju problema s izgradnjom vodovodne infrastrukture. U posljednjih 

18 mjeseci značajno je doprinio izgradnji supetarskog vodovoda kroz izgradnju prve i 

druge dionice od sela Slavčići do vodospreme Sv. Petar u Šumi. Kroz značajan 

angažman kontinuirano doprinosi rješavanju problematike izgradnje mreže i isporuku 

vode. U ovom trenutku traju pripreme za realizaciju 3 dionice supetarskog vodovoda.   

Zahvalnica se dodjeljuje za pomoć u realizaciji projekata od značaja za općinu na 

području vodovodne infrastrukture.  

 

3. Valentino Modrušan- supetarski poduzetnik i triatlonac, član kluba Albona extreme. 
Sudionik brojnih extremnih sportskih utrka u trailu, biciklizmu i plivanju, a ove godine 
je po prvi puta sudjelovao na međunarodnom triatlonskom natjecanju IRONMAN u 
Hamburgu i ime Sv. Petra u Šumi pronio diljem svijeta. Plivačku dionicu dužine 3.800 
metara otplivao je za 1 sat i 7 minuta. Biciklističku dionicu dužine 180 kilometara odvozio 
je za 5 sati i 20 minuta, te posljednju dionicu od 42 kilometara pretrčao je za 3 sata i 37 
minuta. Tako je s ukupnim vremenom od 10 sati i 16 minuta u ukupnom poretku zauzeo 
330. mjesto među 2000 triatlonaca, a u kategoriji M-30-34 osvojio je 74. mjesto.  
Zahvalnica se dodjeljuje za sportsku promociju općine Sv. Petar u Šumi 
 

4. Dejan Lazarić, kapetan NK Puris i voditelj škole nogometa NK Puris. U proteklih godinu 
dana aktivno je sudjelovao u pokretanju, razvoju i radu škole nogometa NK Puris. 
Danas zahvaljujući njegovom angažmanu škola nogometa broji dvadesetak mladih 
supetarca od 8 do 15 godina. Starosti. Škola nogometa je s uspjehom nastupila na 
nekoliko natjecanja.  
 
Zahvalnica se dodjeljuje za rad s mladim nogometašima i sportsku promociju općine 
Sv. Petar u Šumi 

 

 


