Grad Otočac, Otočac.hr
NAJUZORNIJA HRVATSKA ŽENA DAVORKA ŠAJINA IZ PAZINA
U Otočcu je u Gackom pučkom otvorenom učilištu u subotu održan 10. Jubilarni izbor „
Najuzornije hrvatske seoske žene“ za 2009. godinu. Na izboru je sudjelovalo 20 žena iz
Hrvatske koje su predstavile svoje županije.
Bila je to prigoda da predstave svoja domaćinstva, gospodarstva, svoje proizvode, običaje, i
kulturu ali i svoj svakidašnji život. Kandidatkinje su predstavile svoje izložbene prostore koji
su bili zastupljeni autohtonim proizvodima specifičnim za kraj iz kojega dolaze.
Prije predstavljanja nazočne su pozdravili: Marica Dušak, predsjednica udruge ''Uzorna
hrvatska žena'', gradonačelnik Otočca Mario Barković, župan Ličko senjske županije Milan
Jurković te izaslanica ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka Karmen Sinković.
Ocjenjivački sud, odlučio je da je najuzornija hrvatska žena za 2009. godinu DAVORKA
ŠAJINA (51) iz Katuna Lindarskog kraj Pazina, čiji je stol ocjenjen najureñenijim. Druga
pratilja je Marija Senjan iz Molva a prva pratilja je Javorka Vrsaljko iz Nadina-Benkovac.
Davorka Šajina majka je dvoje djece, obrañuje do 10 hektara zemlje, od kojih je dio nasada
maslinika i levande, povrća i žitarica. Nosioc je obiteljskog poljoprivredno turističkog
gospodarstva „Agroturizam Ograde“. U sklopu turističkog gospodarstva bavi se ponudom
hrane i iznajmljivanjem apartmana te izletničkim turizmom. U slobodno vrijeme pohaña razne
tečajeve i seminare na kojima stječe mnoga priznanja i diplome a u ekološko-edukativnoj
akciji HTZ „Volim Hrvatsku“ za 2007. godinu dobila je priznanje „ Djelatnik godine“.
Inače, najuzornija hrvatska seoska žena je promicateljica vrijednosti hrvatskog sela, seljačkog
gospodarstva, obitelji, kreativnosti, plemenitosti, održive poljoprivrede, seoske tradicije i
kulture. Najuzornija hrvatska seoska žena svojom osobnošću simbolizira vrijednost i važnost
kreativne, poduzetne žene na selu i u gospodarstvu s ciljem afirmacije i podizanja kvalitete
življenja na hrvatskom selu, sačuvanju obitelji i kulturne baštine, te poboljšanju položaja
seoske žene u hrvatskom društvu. Cilj izbora je promocija vrijednosti i važnosti žene na selu i
gospodarstvu, te podizanje kvalitete življenja na seoskom domaćinstvu i očuvanje kulturne
baštine. Sve natjecateljice nagrañene su brojnim poklonima. Na izboru najuzornije,
predstavljeno je i svih devet dosadašnjih najuzornijih hrvatskih žena. Pokrovitelj izbora bilo je
je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, organizatori Udruga „Uzorne
hrvatske seoske žene“ i Ličko senjska županija, Grad Otočac te Hrvatski zavod za
poljoprivrednu savjetodavnu službu.
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