Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske
županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 32. stavak 1.
podstavak 1. Odluke o javnim priznanjima Međimurske županije («Službeni glasnik
Međimurske županije» broj 15/12), Skupština Međimurske županije na _____. sjednici,
održanoj _______2017. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za životno djelo
I.

Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za životno djelo dodjeljuje se

Alenki Novak iz Pribislavca
za poseban i nezamjenjiv doprinos u humanitarnom i društvenom radu na području
Međimurske županije

II.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručit će se na svečanoj sjednici Skupštine
Međimurske županije povodom Dana županije – 30. travnja.
Dobitnici Nagrade dodjeljuje se posebna plaketa i novčana nagrada u iznosu od
3.000,00 kuna neto.

III.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 061-01/17-03/1
Čakovec, 2109/1-02-17-02
Čakovec, _________2017.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske
županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 32. stavak 1.
podstavak 1. Odluke o javnim priznanjima Međimurske županije («Službeni glasnik
Međimurske županije» broj 15/12), Skupština Međimurske županije na _____. sjednici,
održanoj _______2017. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2016. godinu
I.

Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2016. godinu dodjeljuje se

Prim. mr.sc. Mariji Hegeduš-Jungvirth iz Čakovca
za izniman doprinos u poboljšanju kvalitetne zdravstvene skrbi o djeci i stručni i znanstveni
doprinos u promicanju zdravlja djece

II.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručit će se na svečanoj sjednici Skupštine
Međimurske županije povodom Dana županije – 30. travnja.
Dobitnici Nagrade dodjeljuje se posebna plaketa i novčana nagrada u iznosu od
3.000,00 kuna neto.

III.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 061-01/17-03/5
Čakovec, 2109/1-02-17-02
Čakovec, _________2017.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske
županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 32. stavak 1.
podstavak 1. Odluke o javnim priznanjima Međimurske županije («Službeni glasnik
Međimurske županije» broj 15/12), Skupština Međimurske županije na _____. sjednici,
održanoj _______2017. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2016. godinu
I.

Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2016. godinu dodjeljuje se

Mladenu Grubiću iz Čakovca
za značajan pedagoški rad u odgoju i obrazovanju te za stvaralački pristup i doprinos
novinarstvu.

II.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručit će se na svečanoj sjednici Skupštine
Međimurske županije povodom Dana županije – 30. travnja.
Dobitniku Nagrade dodjeljuje se posebna plaketa i novčana nagrada u iznosu od
3.000,00 kuna neto.

III.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 061-01/17-03/11
Čakovec, 2109/1-02-17-02
Čakovec, _________2017.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske
županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 32. stavak 1.
podstavak 1. Odluke o javnim priznanjima Međimurske županije («Službeni glasnik
Međimurske županije» broj 15/12), Skupština Međimurske županije na _____. sjednici,
održanoj _______2017. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2016. godinu
I.

Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2016. godinu dodjeljuje se

Ivanu Ujlakiju iz Mačkovca
za značajne rezultate u promicanju kulturne baštine i izraženu aktivnost u organizaciji
amaterskih okupljanja

II.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručit će se na svečanoj sjednici Skupštine
Međimurske županije povodom Dana županije – 30. travnja.
Dobitniku Nagrade dodjeljuje se posebna plaketa i novčana nagrada u iznosu od
3.000,00 kuna neto.

III.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 061-01/17-03/3
Čakovec, 2109/1-02-17-02
Čakovec, _________2017.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske
županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 32. stavak 1.
podstavak 1. Odluke o javnim priznanjima Međimurske županije («Službeni glasnik
Međimurske županije» broj 15/12), Skupština Međimurske županije na _____. sjednici,
održanoj _______2017. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2016. godinu
I.

Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2016. godinu dodjeljuje se

Kulturno umjetničkoj udruzi
„Seljačka sloga Nedelišće“, Nedelišće
za veliki doprinos na očuvanju kulturne baštine međimurskog kraja

II.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručit će se na svečanoj sjednici Skupštine
Međimurske županije povodom Dana županije – 30. travnja.
Dobitnicima Nagrade dodjeljuje se posebna plaketa i novčana nagrada u iznosu od
3.000,00 kuna neto.

III.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 061-01/17-03/5
Čakovec, 2109/1-02-17-02
Čakovec, _________2017.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske
županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 32. stavak 1.
podstavak 1. Odluke o javnim priznanjima Međimurske županije («Službeni glasnik
Međimurske županije» broj 15/12), Skupština Međimurske županije na _____. sjednici,
održanoj _______2017. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2016. godinu
I.

Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2016. godinu dodjeljuje se

Mladim informatičarima Strahoninca, Strahoninec
za velike rezultate u informatičkom obrazovanju djece i mladih

II.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručit će se na svečanoj sjednici Skupštine
Međimurske županije povodom Dana županije – 30. travnja.
Dobitnicima Nagrade dodjeljuje se posebna plaketa i novčana nagrada u iznosu od
3.000,00 kuna neto.

III.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 061-01/17-03/10
Čakovec, 2109/1-02-17-02
Čakovec, _________2017.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

Obrazloženje
uz Prijedloge odluka o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije
Na temelju članka 20. Odluke o javnim priznanjima Međimurske županije, raspisan je pozivni
natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije, za životno djelo
i za godišnju nagradu za 2016. godinu. Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Međimurske
županije, te u listu «Međimurje» od 23. siječnja 2017. godine i u „Međimurskim novinama» od 20.
siječnja 2017. godine, a rok za podnošenje prijedloga bio je 28. veljače 2017. godine.
Sukladno članku 6. Odluke o javnim priznanjima Nagrada za životno djelo dodjeljuje se
istaknutim pojedincima koji su svojim stvaralačkim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali ili čiji je
stvaralački put zaokružen za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od posebnog značaja za razvitak
određenog područja djelovanja ili predstavlja značajan doprinos razvitku određenog područja
djelovanja te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Međimurske županije. Nagrada za životno djelo
može se dodijeliti svakih pet godina.
Sukladno članku 5. Odluke, u natječaju su bile naznačene djelatnosti odnosno 5 područja za
koja Međimurska županija dodjeljuje Nagradu „Zrinski“. To je djelatnost gospodarstva, znanosti i
obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi i zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.
Sukladno članku 7. Odluke u jednoj godini može se dodijeliti najviše 5 Nagrada «Zrinski» za
postignute rezultate u prethodnoj godini ili tijekom duljeg vremenskog razdoblja, s time da se dodjelom
Nagrade za životno djelo, broj nagrada povećava na šest.
Prema članku 8. stavku 2. Odluke godišnje nagrade se dodjeljuju na način da se u pravilu, po
jedna Nagrada „Zrinski“ dodijeli iz svakog navedenog područja.
Na svojoj 8. sjednici, održanoj 31. ožujka 2017. godine, Odbor za dodjelu javnih priznanja
razmatrao je sve podnijete prijedloge za dodjelu Nagrade „Zrinski“.
Odbor je utvrdio da je na pozivni natječaj pristiglo ukupno 15 prijedloga za dodjelu Nagrade
«Zrinski» Međimurske županije, od toga 4 prijedloga za životno djelo i 11 prijedloga za godišnju
nagradu za 2016. godinu (7 prijedloga za fizičke osobe i 4 prijedloga za pravne osobe).
Svi prijedlozi stigli su u roku. Prema odredbama Pozivnog natječaja bilo je potrebno uz
prijedlog obavezno priložiti: životopis osobe odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže na
nagradu, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi, iscrpno obrazloženje zasluga zbog
kojih se predlaže priznanje te odgovarajuća dokumentacija kojom bi se potkrijepili navodi iz prijedloga
(objavljeni radovi, analize, prikazi, stručne kritike, natjecateljski rezultati, izvadci iz javnih tiskovina o
postignutim uspjesima i slično). Tri dostavljena prijedloga ne sadrže priloge koji su bili traženi
Pozivnim natječajem
Stoga je Odbor utvrdio da se o prijedlozima (3 prijedloga) koji ne sadrže sve navedeno u
pozivnom natječaju neće ni raspravljati.
U nastavku se daje pregled pristiglih pravovaljanih prijedloga.
POPIS
pravovaljanih prijedloga kandidata za dodjelu Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije
Redni
Broj
1.

2.

3.

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA NAGRADU
„ZRINSKI“
ALENKA NOVAK, Pribislavec, B. Radića 92
- za poseban i nezamjenjiv doprinos kojeg svi
volonteri daju razvoju društva i poboljšanju
kvalitete života
- prijedlog za životno djelo
Prim.mr.sc. MARIJA HEGEDUŠ-JUNGVIRTH,
dr.med. iz Čakovca
- za izniman doprinos u poboljšanju kvalitetne
zdravstvene skrbi o djeci i stručni i znanstveni
doprinos u promicanju zdravlja djece
- prijedlog za životno djelo
ŽELJKO MEDVED, mag.educ.politeh.
inf.,
Pribislavec, Braće Radića 67
- za iznimno i uspješno prenošenje znanja iz

PREDLAGATELJ
(datum primitka – klasa)
Hrvatski crveni križ
Gradsko društvo CK Čakovec
KLASA: 061-01/17-03/1
od 17. veljače 2017.
Grozdana Žagar, Čakovec, France
Prešerna 32
KLASA: 061-01/17-03/5
od 27. veljače 2017.
Osnovna škola Ivanovec, Ivanovec,
Ulica bana Jelačića 26

područja
tehničke
kulture
u
osnovnom
obrazovanju
- prijedlog za životno djelo
JOSIP MUNĐAR, Selnica, Trg sv. Marka 4
- za nesebičan i dugogodišnji doprinos u
dobrovoljnom darivanju krvi i spašavanju života
- prijedlog za životno djelo

4.

5.

IVAN UJLAKI, Mačkovec, Brezić 4
- za značajne rezultate u promicanju kulturne
baštine i izraženu aktivnost u organizaciji
amaterskih okupljanja i djelovanja
- prijedlog za godišnju nagradu „Zrinski“

6.

ANDREJA BOGDAN, prof. iz Čakovca, _______
za veliku i nesebičnu pomoć hrvatskim
braniteljima liječenim od PTSP-a te znanstveni
doprinos u području psihologije
- prijedlog za godišnju nagradu „Zrinski“
VLADIMIR
ČIŽMEŠIJA,
Donja
Dubrava,
Brodarska ulica 27
- za značajan doprinos na zaštiti, očuvanju i
spašavanju od izumiranja 6 izvornih pasmina
životinja i očuvanju biološke raznolikosti
- prijedlog za godišnju nagradu „Zrinski“
DAVOR ŽERJAV, _____________________
za izuzetan doprinos i zalaganje u promociji
fotografije i vizualne kulture u Međimurskoj
županiji
- prijedlog za godišnju nagradu „Zrinski“
MLADEN GRUBIĆ, Čakovec, I. pl. Zajca 33
- za značajan pedagoški rad u odgoju i
obrazovanju djece te za stvaralački pristup i
doprinos novinarstvu
- prijedlog za godišnju nagradu „Zrinski“
KULTURNO
UMJETNIČKA
UDRUGA
„SELJAČKA SLOGA“ NEDELIŠĆE, Nedelišće
- za veliki doprinos na očuvanju kulturne baštine
međimurskog kraja
- prijedlog za godišnju nagradu „Zrinski“

7.

8.

9.

10.

MLADI
INFORMATIČARI
STRAHONINCA,
Strahoninec
- za postignute velike rezultate u informatičkom
obrazovanju djece i mladih
- prijedlog za godišnju nagradu „Zrinski“
ZAJEDNICA
TEHNIČKE
KULTURE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, Čakovec
- za izuzetne rezultate u promociji i unapređenju
tehničke kulture u Međimurskoj županiji
- prijedlog za godišnju nagradu „Zrinski“

11.

12.

KLASA:061-01/17-03/12
od 28. veljače 2017.
Općina Selnica
Općinski načelnik
KLASA: 061-01/17-03/14
od 28. veljače 2017.
Kulturno
umjetničko
društvo
Mačkovec
Mjesni odbor Mačkovec
ZKUU Međimurske županije
KLASA: 061-01/17-03/3
od 22. veljače 2017.
Udruga hrvatskih branitelja liječenih
od PTSP-a Međimurske županije
KLASA: 061-01/17-03/7
od 27. veljače 2017.
Petra Kovačić, Čakovec, J. Gotovca
1a
KLASA: 060-01/17-03/9
od 27. veljače 2017.
Fotoklub Čakovec
KLASA: 060-01/17-03/8
od 27. veljače 2017.
Hrvatska narodna stranka – liberalni
demokrati
Županijska organizacija Međimurja
KLASA: 060-01/17-03/11
od 28. veljače 2017.
Kulturno umjetnička udruga „Seljačka
sloga“ Nedelišće
KLASA: 061-01/17-03/2
od 22. veljače 2017.
Zajednica
tehničke
Međimurske županije

kulture

KLASA: 061-01/17-03/10
od 27. veljače 2017.
Hrvatska zajednica tehničke kulture
KLASA: 061-01/17-03/14
od 27. veljače 2017.

Nakon rasprave, Odbor za dodjelu javnih priznanja, je:
-

većinom glasova (6 „za“ i 1 „suzdržan“) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade „Zrinski“
Međimurske županije za životno djelo, gospođi Alenki Novak iz Pribislavca.
jednoglasno (7 „za“) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske
županije za 2016. godinu, gospođi Mariji Hegeduš-Jungvirth iz Čakovca.

-

jednoglasno (7 „za“) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske
županije za 2016. godinu, gospodinu Mladenu Grubiću iz Čakovca.
jednoglasno (7 „za“) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske
županije za 2016. godinu, gospodinu Ivanu Ujlakiju iz Mačkovca.
jednoglasno (7 „za“) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske
županije za 2016. godinu, Kulturno-umjetničkoj udruzi „Seljačka sloga Nedelišće“ iz
Nedelišća.
jednoglasno (7 „za“) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske
županije za 2016. godinu, Mladim informatičarima iz Strahoninca.

U nastavku se daje sažetak obrazloženja za svakog utvrđenog prijedloga za dodjelu Nagrade
„Zrinski“.
1. ALENKA NOVAK,Pibislavec (u mirovini)
- predlagatelj: Crveni križ Čakovec, Čakovec
Iz obrazloženja: Alenka Novak, viša medicinska sestra u mirovini je zaštitni znak gotovo svih
humanitarnih i zdravstvenih akcija u Međimurskoj županiji, pogotovo onih koje se provode na razini
Gradskog društva Crvenog križa Čakovec. Već treći mandat je aktivna u Povjerenstvu za zaštitu prava
pacijenata Međimurske županije te je sudac porotnik u Općinskom sudu u Čakovcu. Iako je u mirovini i
dalje se bavi mnogim aktivnostima. Nezaobilazan je član Interventnog tima za krizne situacije GDCK
Čakovec. Dugi niz godina obilazi osnovne i srednje škole i vrtiće gdje s puno ljubavi i entuzijazma
prenosi znanje o „pružanju prve pomoći“. Svakog prvog četvrtka u mjesecu mještanima mjeri tlak i
kontrolira razinu šećera u krvi te daje savjete o terapiji, prehrani i provodi s mještanima različite
edukativne i praktične radionice.
Dobitnica je općinske zahvalnice za volonterski i humanitarni rad od Općine Pribislavec te
priznanje za volonterski rad u Međimurskoj županiji za 2015. godinu.
2. Prim.mr.sc. MARIJA HEGEDUŠ-JUNGWIRTH, dr. med., specijalist pedijatar i
subspecijalist dječje gastroenterologije i prehrane (u mirovini)
- predlagatelj: Grozdana Žagar, Čakovec, F. Prešerna 32
Iz obrazloženja: Svojim dugogodišnjim radom promovirala je i unapređivala zdravlje djece
cijele Županije, a i šire. Osobito je zaslužna za otvorenost dječjeg odjela i otvaranje prve igraonice u
sklupu odjela za najmlađe pacijente u bolnici. Najviše je učinila za predškolsku djecu kroz brojna
predavanja, edukacije iz područja zaštite dječjeg zdravlja, povezivanja s predškolskim ustanovama i
posjete djece na dječji odjel u bolnici. Sustavno je educirala djelatnike u predškolskim ustanovama,
školama, ali i roditelje djece. Bila je aktivna u zajednici od samog početka rada u djelatnosti zdravstva i
socijalne skbi, nizala je uspjehe i postizala zavidne rezultate u provođenju zdravstvenog odgoja i
njegovog unapređenja.
U dijelu stručnog i znanstvenog rada posebno se posvetila pedijatrijskoj gastroenterologiji i
neonatologiji. Izdala je veliki broj stručnih i znanstvenih radova te bila aktivna sudionica niza simpozija
i kongresa.
3. MLADEN GRUBIĆ, Čakovec
predlagatelj: Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati, Županijska organizacija
Međimurja
Iz obrazloženja: Svoj radni vijek proveo je u Osnovnoj školi Jože Horvata u Kotoribi kao učitelj
razredne nastave i odgojio je mnoge generacije mladih naraštaja. Poznatiji je kao novinar, izvjestitelj,
suradnik, osoba iza objektiva i pera. O ljudima i događajima u Međimurju pisao je više od četiri
desetljeća. Svoj prvi novinarski članak po naslovom Foto grupa dobro radi objavio je kao
osnovnoškolac u listu Međimurje, davne 1965. godine. Tijekom svojih gimnazijskih dana izvještavao je
o aktivnostima Omladinske organizacije te je postao voditelj Novinarskog aktiva u njenom sklopu.
Jedan je od pokretača i inicijatora Kotoripskog vjesnika čiji je bio urednik, a glavna mu je intencija bila
pravovremeno informiranje javnosti o novinama koje se zbivaju u toj sredini. Za višegodišnje uspješno

uređivanje tog lista, Općina Kotoriba mu je 2009. godine dodijelila Plaketu, kao najviše općinsko
priznanje.
Surađivao je s drugim tiskovinama, poput Međimurskog sporta i Gola, zatim je pisao za Večenji
list i to sve do 2010. godine. Bio je vanjski suradnik zagrebačkih Sportskih novosti, Hrvatskog radia
Čakovec i kratko vrijeme Međimurskih novina.
4. IVAN UJLAKI, Mačkovec
predlagatelj: Kulturno umjetničko društvo Mačkovec
Iz obrazloženja: Jedan je od osnivača i dugogodišnji predsjednik Kulturno umjetničkog društva
Mačkovec koje ove godine obilježava 35 godina djelovanja. Svojim dugogodišnjim radom u KUD-u
naročiti doprinos očuvanju kulturne baštine dao je kao čelni čovjek u organizaciji 23. smotre
tamburaških sastava Međimurja. Od kada je Društvo osnovano, bio je na raznim funkcijama. Tenutno
je peti put za redom tajnik Društva. U Društvu se istaknuo kao glumac, voditelj dramske sekcije, član
mješovitog pjevačkog zbora, voditelj sekcije „Mali folklor“, a zajedno sa suprugom čini jedan od
najboljih folklornih plesnih parova.Od 2005. godine pa do 2015. godine vodio je folklornu sekciju u
Veselim Međimurcima.
Više od polovice svoga života Ivan Ujlaki je utkao u postojanje, rad i uspjeh Društva kroz
njegovanje, čuvanje i prezentaciju međimurskog folklornog blaga.
5. KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA „SELJAČKA SLOGA“ NEDELIŠĆE
- predlagatelj: Kulturno umjetnička udruga „Seljačka sloga“ Nedelišće
Iz obrazloženja: KUU „Seljačka sloga“ Nedelišće osnovana je 1937. godine, od kada njezini
članovi rade na očuvanju kulturne baštine međimurskog kraja, čuvajući ples, pjesmu ali i narodne
običaje kraja med Murom i Dravom. Danas okuplja gotovo 150 aktivnih članova u šest skupina (folklormali i veliki, tamburaški zbor, kazališna družina, pletilje i puhački orkestar). KUU „Seljačka sloga“ je do
danas održala više od 3000 nastupa. Sudionici su svih važnijih smotri folklora, tamburaša,
kazalištaraca, puhača, maskenbala te rado viđeni gosti na pozornicama Slovenije, Austrije, Njemačke,
Mađarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Češke, Poljske, Italije i Bugarske. Kao najbolji u
Međimurskoj županiji više su puta bili sudionici najveće smotre folklora Vinkovačke jeseni te državne
smotre koreografiranog folklora u Čakovcu.
Izradom svojim originalnih obleka od luščinja postali su prepoznatljiv brand diljem Hrvatske, a
za svoj rad su nagrađeni srebrnim i zlatnim cvijetom Turističke zajednice Međimurja za originalni
međumurski suvenir. Od 1971. godine organizatori su smotre izvorne međimurske popevke i u
posjedu su impozantne građe od oko 800 pjesama izvedenih na Međimurskim popevkama.
Zahvaljujući angažmanu Organizacijskog odbora smotre Međimurska popevka je u lipnju 2003. godne
uvrštena na Listu nematerijanog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Ministarstvo kulture radi na
kandidaturi međimurske popevke za UNESCO-ovu listu.
Tijekom svog rada, „Seljačka sloga“ nagrađena je brojnim nagradama . Godina 2017. je
godina jubileja 80 ljeta „Seljačke sloge“ Nedelišće.
6. MLADI INFORMATIČARI STRAHONINCA, Strahoninec
predlagatelj: Zajednica tehničke kulture Međimurske županije
Iz obrazloženja: Udruga Mladi informatičari Strahoninca osnovana je 2004. godine s ciljem
informatičkog obrazovanja djece i mladih. Udrugu čine vrhunski stručnjaci s područja informacijskih i
komunikacijskih tehnologija, studenti informatičkih fakulteta te profesori informatike iz srednjih škola.
Članovi Udruge iskusni su voditelji i organizatori raznih radionica i tečajeva koji su vezani za
posjedovanje certifikata kao što su ECDL Standard i Expert licence za predavača i ispitivače,
profesore u struci u srednjim školama i fakultetima. Mladi članovi Udruge do sada su uglavnom
osvajali vodeća mjesta na raznim informatičkim natjecanjima i to u najtežim kategorijama. Udruga MIS
idejno ostvaruje svoje ciljeve u želji da pruži izvrsnost u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama
kroz izvrsnost i kreativnost, prije svega djeci i mladima te odraslima. Udruga MIS je pokrenula projekt
pod nazivom Škola mladih programera. Smisao projekta jest okupiti mlade i pružiti im znanja koja su
im uobičajenim putem nedostupma. Cilj obrazovanja mladih nije natjecanje već usađivanje znanja i
razvoj logičkog načina razmišljanja u djece.

Udruga je član Hrvatskog saveza informatičara što je dokaz njezine kvalitete. Godine 2015.
godišnjom nagradom tehničke kulture nagrađeni su Mladi informatičari Stahoninec, za izniman
doprinos razvoju tehničkog odgoja i obrazovanja građana u RH, osobito mladih. Članovi MIS-a postigli
su vrhunske rezultate na raznim informatičkim natjecanjima, što ih svrstava među nauspješnije
informatičke udruge Republike Hrvatske. Udruga ima stvarne, mjerljive rezultate i pomaže razvoju
budućih informatičkih stručnjaka koji nedostaju gospodarstvu.

Predlaže se Skupštini Međimurske županije da nakon rasprave usvoji predložene odluke.

Čakovec, travanja 2017.g.

UPRAVI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE
I OPĆE POSLOVE

