REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJANEC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/21-01/2
URBROJ: 2186-06-01/1-21-2
Petrijanec, 24. lipnja 2021.

Na temelju članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 31/21), članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Petrijanec (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/20) i temeljem Javnog poziva za predlaganje
kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijanec u 2021. godini (KLASA: 061-01/2101/1, URBROJ: 2186-06-21-1 od dana 10. lipnja 2021. godine), Općinsko vijeće Općine
Petrijanec na 2. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2021. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2021. godini (u
daljnjem tekstu: Odluka), Općinsko vijeće Općine Petrijanec, dodjeljuje javna priznanja
Općine Petrijanec u 2021. godini fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju
društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture,
tjelesne kulture, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, protupožarne i civilne zaštite,
zaštite i unaprjeđenja čovjekovog okoliša, za doprinos razvitku komunalne i društvene
infrastrukture i drugih djelatnosti značajnih za Općinu, kao i za poslovnu suradnju.
Članak 2.
Zahvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za iskazanu
aktivnost i entuzijazam koji su rezultirali značajnim doprinosom razvitku nekih od djelatnosti
iz članka 1. ove Odluke kao i za primjernu poslovnu suradnju i doprinos razvitku Općine
Petrijanec.
Zahvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se:
Pravnim osobama:
1. PRGOMET TRANSPORTI d.o.o. - za doprinos razvoju privrede u Općini Petrijanec
2. NIKA KONSTRUKCIJE d.o.o. - za doprinos razvoju privrede u Općini Petrijanec
3. KOLAČIĆ SREĆE j.d.o.o. - za doprinos razvoju privrede u Općini Petrijanec
4. LOVAČKO DRUŠTVO "ŠLJUKA" - za 30 godina djelovanja udruge
5. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PETRIJANEC - za 110 godina
djelovanja i rada u vatrogastvu i na zaštiti i spašavanju ljudi i imovine
6. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NOVA VES PETRIJANEČKA - za 100
godina djelovanja i rada u vatrogastvu i na zaštiti i spašavanju ljudi i imovine
7. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DRUŽBINEC - za 70 godina
djelovanja i rada u vatrogastvu i na zaštiti i spašavanju ljudi i imovine

Pohvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za ostvarene
vrijedne rezultate u djelatnostima iz članka 1. ove Odluke, koji su doprinijeli afirmaciji i
promociji Općine Petrijanec na međuopćinskoj, županijskoj i regionalnoj razini.
Pohvalnica Općine Petrijanec dodjeljuje se:
Studentima:
1. IVANA BANFIĆ - odličan uspjeh na diplomskom sveučilišnom studiju sociologije
Fakulteta hrvatskih studija
2. GABRIJELA MARIĆ - studentica prve godine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, odličan uspjeh u sva četiri razreda srednje škole
3. VERONIKA KOPREK - studentica prve godine Fakulteta političkih znanosti, odličan
uspjeh u sva četiri razreda srednje škole
Učenicima srednjih škola:
1. MIA SAMBOLEC - četiri razreda srednje škole završeno s odličnim uspjehom,
županijsko natjecanje iz njemačkog jezika 2. mjesto, državno natjecanje iz
njemačkoga jezika 3. mjesto, priznanja s natjecanja
2. MELANI LESKOVAR - državno natjecanje WorldSkills Croatia 2021. godine iz
discipline Tajničko poslovanje osvojeno 1. mjesto
3. NIKA MIHIN - svih osam razreda osnovne škole završeno s odličnim uspjehom,
županijsko natjecanje iz informatike „Sigurno u prometu“ 1. mjesto, županijsko
natjecanje iz fizike 2. mjesto, županijsko natjecanje iz geografije
4. LORENA DOBRANIĆ - državno natjecanje iz fizike 2. mjesto, postignuti rezultat na
međunarodnom matematičkom natjecanju Klokan bez granica
Učenicima osnovne škole:
1. DANIJEL JURKOVIĆ - županijsko natjecanje mladih tehničara 1. mjesto u kategoriji
elektronike, državno natjecanje iz informatike 2. mjesto u kategoriji razvoj softvera,
državno natjecanje mladih tehničara 2. mjesto u kategoriji elektronika
2. MAJA ORŠOŠ - prva romska učenica koja je svih 8 razreda završila s odličnim
uspjehom

Članak 3.
Javna priznanja uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec
dana 28. lipnja 2021. godine, a u povodu Dana Općine, koji se obilježava na blagdan sv.
Petra i Pavla.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije« i objavljuje se na internetskim stranicama Općine Petrijanec
www.petrijanec.hr.
Predsjednik Općinskog vijeća
mr. sc. Martin Evačić, v. r.

