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GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 
Vijećnicima – s v i m a 

 
 

 
 
 Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina  („Službene novine 
Grada Labina“, broj 18/09. i 8/15.), Komisija za dodjelu priznanja Grada Labina je održala tri 
sjednice i to 16. lipnja 2015. godine, 2. srpnja 2015. godine i 7. srpnja 2015. godine na 
kojima je razmatrala inicijative za dodjelu priznanja Grada Labina i utvrdila prijedlog za 
dodjelu priznanja, kako slijedi: 
  
 Gospodinu FRANKU KOS -  Nagrada za životno djelo za izniman doprinos u 

njegovanju i očuvanju autohtonih svirki i pjesama Labina i okolice i izrađivanju istarskih 

narodnih instrumenata (podnositelj inicijative: vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina 

gospodin Josip Mohorović i Mjesni odbor Kapelica, supotpisnik RKUD „Rudar“) 

 

NK „ISKRA“ Vinež -   Godišnja nagrada u povodu obilježavanja 60. obljetnice 
uspješnog djelovanja u području sporta (podnositelj inicijative: Komisija za dodjelu priznanja 
Grada Labina).  

 
OBRAZLOŽENJE: Klub ove godine slavi 60.- tu obljetnicu svoga djelovanja, te je ova 

godina i godina izuzetnih uspjeha seniorske i juniorske momčadi. Seniori su prvaci Druge 
županijske nogometne lige Centar, a juniori su prvaci Istre u svojoj kategoriji. 
 

TD MCZ d.o.o. Labin -  Priznanje za gospodarsku djelatnost na području Grada 
Labina (podnositelj inicijative: Komisija za dodjelu priznanja Grada Labina).  

OBRAZLOŽENJE: Tvrtka ima djelatnost za proizvodnju peći na pelete, MCZ group, 
jedna je od vodeći proizvođača peći na pelet u Europi, a u Labinu posluje od 2013. godine, 
zapošljava 25 radnika, a sa proširenjem kapaciteta i izgradnjom još jedne nove hale u 
Poduzetničkoj zoni Vinež očekuje se i dodatno zapošljavanje. Tvrtka izvozi 100% svojih 
proizvoda. Predsjednik uprave je gospodin Walter Breda, član uprave je gospodin Kristian 
Krpan, a direktor proizvodnog pogona je gospodin Davor Kogej. 

 

Gospodinu RALFU BLOMBERGU -  Zahvala za uspješnu suradnju s ustanovama i 

tijelima Grada Labina (podnositelj inicijative: Komisija za dodjelu priznanja Grada Labina).  
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OBRAZLOŽENJE: Ralf Blomberg je od studenog 2000. godine  do lipnja 2015. 
godine bio direktor TE Plomin d.o.o.  Tijekom razdoblja boravka u TE Plomin d.o.o. naglasak 
je bio na ideji da ekonomski uspjeh prati i podupire razvoj lokalne zajednice. Ulagano je u 
budućnost prosvjete i obrazovanja (Dječji vrtić „Pjerina Verbanac”, OŠ „Ivo Lola Ribar”, OŠ 
„Matija Vlačić Iliri”, SŠ „Mate Blažina), zatim u kulturu i sport (Hrvatsko društvo gitarista 
Labin, Udruga limena glazba Labin, Dječji zbor „Mornica” Labin, Savez sportova grada 
Labina, sufinanciranje osvjetljenja gradskog stadiona u Labinu, Rukometna udruga „Mladi 
Rudar” Labin, NK „Rudar” Labin, ŽRK „Rudar” Labin, Društvo sportova na moru Labin-
Rabac, Šahovski klub „Labin”, Jedriličarski klub „Kvarner” Rabac, Judo klub IPPON Labin, 
MNK „Veterani” Rabac, Labinjonska kompanija "domoća Folšarija" Labin, ), potom u zdravlje 
(Grad Labin – zdravi grad, Dom zdravlja Dr. Lino Peršić, Udruga liga protiv raka – Labin, 
Udruga „Krijesnica” – grad Labin, Udruga osoba s invaliditetom, Hrvatski crveni križ Labin, 
Udruga liječenih alkoholičara, Talijanska unija - zajednica Talijana "Giuseppina Martinuzzi" 
Labin), ali i diljem Istarske županije (Ortopedska bolnica Lovran, Udruga dijaliziranih Istarske 
županije,Udruga roditelja djece oboljele od kroničnih bolesti, Udruga cerebralne paraliże 
Istarske županije, OB Pula – Odjel za pedijatriju), te u mnoge druge aktivnosti zajednice. 
 
 

 
PREDSJEDNIK KOMISIJE 

 
                                                                                                              Valter Poropat,v.r. 

 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


