REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za dodjelu javnih priznanja
KLASA: 061-06/19-01/06
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
gospodinu Želimiru Šišku za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije.
II.
Predlaže se Županijskoj skupštini da donese Odluku o dodjeli Nagrade Sisačkomoslavačke županije gospodinu Želimiru Šišku za doprinos ugledu i promidžbi Sisačkomoslavačke županije.

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
gospodinu Želimiru Šišku
za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije

I.
Gospodinu Želimiru Šišku iz Kutine dodjeljuje se Nagrada Sisačko-moslavačke
županije za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije.
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 ŽELIMIRU ŠIŠKU DODJELJUJE NAGRADA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA DOPRINOS UGLEDU I PROMIDŽBI
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Želimir Šiško rođen je u Sisku 13. studenog 1949. godine. Umirovljeni je inženjer
instrumentacije koju je diplomirao na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odjeli u
Sisku.
Još tijekom redovnog školovanja pohađao je i završio tečaj crtanja kod akademskog
kipara Želimira Janeša. Već tada mu prve crteže objavljuju sarajevske Male novine i sisačko
Jedinstvo.
Preseljenjem u Kutinu zapošljava se u INA Petrokemiji te uz redovni posao nadzora
izgradnje nove tvornice a poslije inženjera održavanja, sve se više počinje baviti slikarstvom,
izlaganjem i organiziranjem likovnih i kulturnih događanja. Kao voditelj tvorničke likovne
sekcije, organizira prigodne likovne izložbe članova, kolonije i humanitarne aukcije. U
obnovljenom Ogranku Matice hrvatske Kutina, 1991. bio je član UO zadužen za likovni rad te
organizacije.
Tijekom 90-ih, suorganizirao je nekoliko humanitarni aukcija slika, nastavio s
organiziranjem likovnih kolonija, te s grupom slikara počeo muralima oslikavati gradska
pročelja. Bio je angažiran na prvom Božićnom uređenju gradskog parka, te oslikavanjem
vatrogasnih domova znakovljem i slikom sv. Florijana.
Do sada je 82 puta izlagao u Hrvatskoj i susjednoj Mađarskoj i pri tome postao
svojevrsni kulturni promotor Sisačko-moslavačke županije. U suradnji s Maticom hrvatskom,
Muzejom Moslavine i POU Kutina, likovno je opremao knjige, zbornike, brošure i zbirke
pjesama slikama, crtežima i vinjetama, te oslikavao velike panoe za filmske projekcije i
sportska događanja u Kutini.
Sudjelujući na mnogim izložbama natječajnog karaktera, dobitnik je nekoliko priznanja,
diploma i pohvalnica. Bio je član vijeća Turističke zajednice Kutine, Odbora za regionalnu i
međunarodnu suradnju Grada Kutine, predsjednik muzejskog vijeća Muzeja Moslavine, a
sada je predsjednik Nadzornog odbora DVD-a Kutina Grad, član Savjeta za kulturu Grada
Kutine i predsjednik likovnog društva Moslavački krug sa sjedištem u Popovači.

ODBOR ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA

