
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 061-01/22-01/1    
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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 2022. godini (KLASA: 061-01/22-
01/1, URBROJ: 2186-6-22-1 od dana 23. svibnja 2022. godine), Općinsko vijeće Općine 
Petrijanec na 12. sjednici održanoj dana 15. lipnja 2022. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2022. godini 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2022. godini (u 
daljnjem tekstu: Odluka), Općinsko vijeće Općine Petrijanec, dodjeljuje javna priznanja 
Općine Petrijanec u 2022. 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. "Zipka" Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije – za 15 godina 
djelovanja udruge 

2. Mladi u Petrijancu – za 15 godina djelovanja udruge 
3. "Konj, moj prijatelj" Općine Cestica, Petrijanec, Sračinec i Vinica – za 15 godina 

djelovanja udruge 
4. Sportsko ribolovna udruga Općine Petrijanec – za 15 godina djelovanja udruge 

 
               
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. SANDRA BEDENIK – studentica druge godine Umjetničke akademije u Splitu, 
odličan uspjeh prve godine studija 

2. ELENA ČOKOR – studentica prve godine Fakulteta za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru, smjer fizika, odličan uspjeh u sva četiri razreda srednje škole, 
sudjelovanje na županijskom natjecanju iz fizike 

3. ZORAN JAMBREK – student prve godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
odličan uspjeh u sva četiri razreda srednje škole 

 
Učenicima srednjih škola:  

1. LORENA KRIŽMARIĆ – učenica prvog razreda Medicinske škole Varaždin, odličan 
uspjeh u svih osam razreda Osnovne škole, sudjelovanje na županijskim 
natjecanjima, sudjelovanje na međunarodnom natjecanju 

2. SEBASTIAN MELINČEK – učenik prvog razreda Elektrostrojarske škole Varaždin, 
odličan uspjeh u svih osam razreda Osnovne škole, sudjelovanje na županijskom 
natjecanju iz tehničke kulture, sudjelovanje na županijskom natjecanju iz fizike 

3. JONA VIDOVIĆ – učenik prvog razreda Druge gimnazije Varaždin, odličan uspjeh u 
svih osam razreda Osnovne škole, sudjelovanje na županijskom natjecanju iz fizike 

 
Učenicima osnovne škole: 

1. JULIJA VINCEKOVIĆ – učenica 7. razreda Osnovne škole Petrijanec, za ostvarene 
reziltate u školi i natjecanjima 

2. MARTA KLANEČEK – učenica 7. razreda Osnovne škole Petrijanec, za ostvarene 
reziltate u školi i natjecanjima 

 
Povelja počasnog građanina Općine Petrijanec dodjeljuje se pojedincima, građanima 

Republike Hrvatske ili druge države, koji su svojim radom, ugledom i svekolikim društvenim 
angažmanom značajno doprinijeli napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju 
demokracije u Županiji, Republici Hrvatskoj i svijetu. 
Počasnim građaninom proglašava se osoba koja ima prebivalište izvan Općine Petrijanec. 
 
Povelja počasnog građanina Općine Petrijanec dodjeljuje se: 

1. IVAN RUKLJIĆ – značajni doprinos napretku i ugledu Općine 
 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za izniman doprinos svekolikom 
razvitku Općine Petrijanec u djelatnostima iz članka 1. ove Odluke, kada se ocijeni da je 
osoba ostvarila iznimne rezultate značajne za sadašnjost i budućnost naše sredine. 
 
Nagrada za životno djelo Općine Petrijanec dodjeljuje se: 

1. ZVONKO MIKAC – izniman doprinos svekolikom razvitku Općine Petrijanec 
 

Članak 3. 
Javna priznanja uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

dana 23. lipnja 2022. 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. 


