PRIJEDLOZI
ZA DODJELU NAGRADE „ZRINSKI“
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik
Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni
tekst) i članka 32. stavak 1. podstavak 1. Odluke o javnim priznanjima Međimurske
županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/12), Skupština Međimurske
županije je na ___. sjednici, održanoj __________ 2019. godine, donijela

ODLUKU
u dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2018. godinu

I.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2018. godinu dodjeljuje se
Poljoprivrednom gospodarstvu „Srpak“ za uzornu organizaciju poljoprivredne
proizvodnje po primjeni agrotehničkih mjera i uvođenju suvremenih tehnologija u
strateškoj proizvodnji hrane.

II.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručuje 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 objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 061-01/19-03/6
URBROJ: 2109/1-02-19-02
Čakovec, ___. ___. 2019.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

1.POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO „SRPAK“ iz Hodošana
Predlagatelj: Županijski odbor HDZ-a Međimurske županije
Djelatnost: GOSPODARSTVO

Iz obrazloženja:
Poljoprivredno gospodarstvo Srpak iz Hodošana formalno je pod tim nazivom
utemeljeno 1998. godine, ali g. Đuro se sa poljoprivredom bavi od 1976. godine. Radi
se o gospodarstvu koje je oduvijek uzorno po organizaciji poljoprivredne proizvodnje,
po primjeni agrotehničkih mjera i uvođenju suvremenih tehnologija u strateškoj
proizvodnji hrane. Gospodarstvo postiže iznimno visoke prinose te kvalitetu žitarica i
povrća, pa je po svemu jasan primjer i dokaz da se u našem okruženju mogu postići
visoki gospodarski rezultati u poljoprivredi. Jedan je od većih poljoprivrednika u
Međimurskoj županiji opremljen svom potrebnom modernom mehanizacijom i
opremom za žitarice i povrće. Mnogo su ulagali u mehanizaciju, prije svega strojeve,
traktore, skladište te su uveli navodnjavanje na gotovo sve parcele. Iz godinu u
godinu kupovali su i okrupnjavali svoje parcele pa tako obrađuju i posjeduju više od
350 ha zemlje. Sade i siju sve što zahtjeva tržište: krumpir, luk, kukuruz, pšenicu i soju.
Obiteljsko gospodarstvo primjer je uspješnog poljoprivrednog gospodarstva ne
samo u Međimurskoj županiji već i šire. Već treću generaciju djeluju uspješno,
zapošljavaju ljude, stvaraju dodanu vrijednost i potiču mlade da ostanu u RH.
Uspjeh poljoprivrednog gospodarstva prepoznala je i Općina Donji Kraljevec
kada mu je 2011. godine dodijelila priznanje Grb Općine, a često se kao pozitivan
primjer gospodarstvo spominjalo u poljoprivrednoj emisiji Plodovi zemlje te ostalim
tjednim lokalnim novinama.

Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 –
pročišćeni tekst) i članka 32. stavak 1. podstavak 1. Odluke o javnim priznanjima
Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/12), Skupština
Međimurske županije je na ___. sjednici, održanoj __________ 2019. godine, donijela

ODLUKU
u dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2018. godinu

I.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2018. godinu dodjeljuje se
Tamburaškom sastavu Kulturno - umjetničkog društva „Belica“ za objavljena i
prikazana umjetnička ostvarenja na području glazbe i promicanju kulturne baštine.
II.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručuje 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 objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 061-01/19-03/13
URBROJ: 2109/1-02-19-02
Čakovec, ___. ___. 2019.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

2. Tamburaški sastav KUD-a Belica
Predlagatelj: Općina Belica, općinski načelnik Zvonimir Taradi
Djelatnost: KULTURA
Iz obrazloženja: KUD Belica vesela je družina čija je glavna misija očuvanje
beličke i općenito međimurske kulturne baštine: pjesme, plesa i običaja. KUD Belica
osnovan je 25. veljače 1983. godine i od samog početka djeluje u tri sekcije:
folklornoj, tamburaškoj i dramskoj.
Društvo je prošle godine obilježilo 35 godina kontinuiranog djelovanja tokom
kojih je bilo aktivno više stotina osoba, redom volontera, dok se pod aktivne članove
broji njih 60. Prema potrebi, pozivu na nastup rado se odazivaju i stariji (pasivni)
članovi.
Kao Udruga svoj doprinos daju svim manifestacijama koje organizira Općina
Belica. Tradicionalni su suorganizator fašničke povorke i Božićnog sajma
(humanitarnog karaktera), najavljuju Festival krumpira, pjevaju i sviraju za vrijeme
crkvenih blagdana na misnom slavlju itd. Također, pridružuju se i humanitarnim
koncertima koje organizira Liga protiv raka MŽ, Katruža, Fijolina i sl.
Tamburaška sekcija na državnoj smotri tamburaške glazbe u Dugom Selu po
treći put zaredom osvojila je prvo mjesto u kategoriji koncertni sastav. Uz zadnju
pobjedu na spomenutoj smotri, službeno nazvanoj „Susret tamburaških orkestara i
sastava“ tamburaški sastav proglašen je najuspješnijim sastavom susreta te im je
dodijeljena tambura bisernica.
Uz mnogobrojna priznanja primljena van Općine, 2013. godine KUD-u je
dodijeljeno najviše priznanje Općine Belica „Grb Općine Belica“.
U 2011. godini izdali su autorski nosač zvuka nazvan „Glazbene skice“.
Tamburaška sekcija prethodnih je godina osvojila dvije zlatne i jednu srebrnu
plaketu „Tambura Paje Kolarića“ na Hrvatskom festivalu tamburaške glazbe u Osijeku
te čini neizostavan dio folklorne sekcije koju prate u baš svim nastupima.
Tamburaški sastav s KUD-om Belica predstavljao je Međimurje diljem Lijepe
naše (Opatija, Sotin (Pjesmom i plesom kroz Sotin), Vrbovsko (Bundevijada), Vidovec
(Zeljarijada), Kastav (Bela Nedeja), Donji Miholjac (Miholjačko sijelo), Darda (Dani
Općine Darda), Belec (Večer pod lampašima), Zagreb (Kajkavci u Lisinskom),
Čakovec ( Smotra koreografiranog folklora, humanitarne večeri – Liga protiv raka,
Katruža), Donja Dubrava (smotra izvornog folklora), Nedelišće (MESAP), Mursko
Središće (Ljeto uz Muru), Čehovec, Prelog, Strahoninec, Pribislavec, Šenkovec i dr.
Sastav je također predstavljao Međimurje van Hrvatske i to u Sloveniji(Šentjur
(Zmenek s kulturo ljubezen v plesu), Jurovski Dol(Jurjeva srečanja), Ljubljana (
Međimurci u Sloveniji), Mađarskoj (Harkanyu (Dani Horvata u Harkanyu), Sumarton
(Dani vina, zlijevajke i tambure) te Austriji (Bečko Novo Mjesto, Schardenberg).
Kandidaturu za Nagradu Zrinski podržala je i Zajednica hrvatskih kulturno
umjetničkih udruga Međimurske županije koja u svom Pismu potpore navodi kako su
belički tamburaši svojim osebujnim nastupima pokazali da spadju u sam vrh
tamburaške glazbe te će 5.5.2019. godine u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski biti
predstavnici tog segmenta amaterskog stvaralaštva na „Razglednici HSK“ gdje
nastupaju najbolji od najboljih.

Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik
Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni
tekst) i članka 32. stavak 1. podstavak 1. Odluke o javnim priznanjima Međimurske
županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/12), Skupština Međimurske
županije je na ___. sjednici, održanoj __________ 2019. godine, donijela

ODLUKU
u dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2018. godinu

I.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2018. godinu dodjeljuje se
Županijskoj ligi protiv raka Čakovec povodom 20. godina djelovanja u području
zdravstva te značajnom doprinosu i radu na otkrivanju i otklanjaju uzroka oboljenja
odnosno sprečavanju i suzbijanju bolesti te postignute rezultate u liječenju i
rehabilitaciji oboljelih.

II.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručuje 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 objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 061-01/19-03/3
URBROJ: 2109/1-02-19-02
Čakovec, ___. ___. 2019.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

3.ŽUPANIJSKA LIGA PROTIV RAKA ČAKOVEC
Predlagatelj: Županijska liga protiv raka Čakovec, prim. Hussein Saghir,
dr.med. (predsjednik lige) i Irena Šestak, dipl.psih. (tajnica)
Djelatnost: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Iz obrazloženja:
ŽUPANIJSKA LIGA PROTIV RAKA ČAKOVEC osnovana je 1998. godine te je
2018. godine obilježila 20 godina djelovanja povodom čega će u prvoj polovici 2019.
godine izdati monografiju.
Inicijator osnivanja Županijske lige protiv raka Čakovec bila je prim.mr.sc.
Marija Hegeduš Jungvirth, spec. pedijatar.
13. siječnja 1998. godine održana je prva osnivačka skupština gdje je
predloženo da članovi inicijativnog odbora postanu članovi predsjedništva što je
jednoglasno prihvaćeno te je prihvaćen i Statut.
Prve dvije godine Liga djeluje vrlo intenzivno sukladno Statutu prema kojem je
osnovni cilj Lige prevencija obolijevanja od raka, rano otkrivanje bolesti te
poboljšanje kvalitete života već oboljelih osoba. Svoje ciljeve ostvaruju zdravstvenim
prosvjećivanjem pučanstva, suradnjom u organizaciji ili organizacijom akcija za rano
otkrivanje raka, organiziranjem klubova za rehabilitaciju i resocijalizaciju,
publiciranjem i sudjelovanjem u publiciranju edukativnih materijala te stručnih
radova s područja onkologije i drugih područja medicine kao i stručnim
usavršavanjem zdravstvenih djelatnika i volontera iz pojedinih klubova. Liga je
organizirala i brojne javnozdravstvene humanitarne akcije radi prikupljanja sredstava
za dijagnostičko opremu potrebnu za rano otkrivanje bolesti, za rehabilitaciju i
resocijalizaciju novooboljelih osoba kao i za ostvarivanje drugih ciljeva udruge.
Jedna od prvih aktivnosti Lige bila je promocija knjige „Klinička onkologija“
(Marko Turić, Krsto Kolarić, Damir Eljuga i sur.) koju je izdala Klinika za tumore Zagreb i
Hrvatska liga protiv raka. Knjiga je enciklopedijsko djelo koje je sakupilo sva
suvremena znanja o tumorima što je bio velik doprinos tadašnjoj medicinskoj praksi.
Promocija knjige je održana 24.3.1998. godine u biblioteci Županijske bolnice
Čakovec, a u istoj je prigodi uz promociju knjige održano predavanje na temu
„Strategija primarne prevencije raka jajnika“.
Nakon promocije knjige, Liga
organizira akciju prikupljanja novaca te kupuje spomenutu knjigu kojim potom dijeli
po gotovo svim odjelima Županijske bolnice Čakovec.
Prvi dobrotvorni koncert organiziran je 5.7.1998. godine u Čakovcu u suradnji s
udrugom „Tu dobri su ljudi“. Uz koncert u prostorima Katoličkog doma uređuju
edukativni pano, dijele brošure i materijale dio kojih su i sami pripremili dok je dio
ustupila Hrvatska liga protiv raka.
9.7.1998. održana je osnivačka skupština Kluba laringektomiranih prvog kluba
koji je nastao u okrilju Lige.
3.11.1998. Liga je u suradnji s Hrvatskim liječničkim zborom - podružnica
Čakovec organizirala predavanje za liječnike: „Palijativni pristup terapiji maligne boli“
i „Kapanol – prvi peroralni morfinski preparat u Hrvatskoj“.

Tijekom 1998. i 1999. godine održane su brojne radio emisije posvećene
prevenciji, liječenju i rehabilitaciji oboljelih od različitih zloćudnih bolesti. Dizajnirali,
tiskali i distribuirali su plakate, letke i brošure. Održali humanitarne koncerte, prodajne
izložbe likovnih radova. Organizirali natjecanja za srednjoškolce u izradi literalnih
radova na temu štetnih čimbenika za zloćudne bolesti. Pripremali su i u lokalnim
medijima objavili nekoliko serija edukativnih članaka te su organizirali i predavanja za
pučanstvo.
Entuzijazam koji je bio prisutan u prvoj godini djelovanja Županijske lige protiv
raka Čakovec nije nikada prestao te iz godine u godinu provode sve više različitih
aktivnosti. Danas Liga okuplja 5 klubova:
- Klub laringektomiranih (osnovan 1998.)
- Klub žena operiranih od raka dojke „Nova nada“ (osnovan 2000.)
- Klub oboljelih od raka debelog crijeva ILCO Čakovec (osnovan 2008.)
- Klub oboljelih od raka prostate (osnovan 2010.)
- Klub žena oboljelih od ginekoloških zloćudnih tumora Vita (osnovan 2014.)
Svaki klub ima barem jednu akciju čiji je nositelj, a akcijama se odazivaju
članovi svih klubova, kao i djelatnici iz zdravstvenih ustanova i ordinacija,
predstavnici lokalne i regionalne samouprave te mediji. Vrlo uspješnu suradnju
ostvarili su i sa Srednjom školom Čakovec te su njihovi učenici, zajedno sa svojim
nastavnicima, prisutni gotovo na svim akcijama.
Aktivnosti koje Liga svake godine obilježava su:
Dan mimoza – Liga tradicionalno obilježava u suradnji sa Zavodom za javno
zdravstvo Međimurske županije s ciljem prevencije HPV infekcije te motivacije
djevojaka na odaziv cijepljenju, kao i s ciljem informiranja i motivacije odraslih žena
na odaziv Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka vrata maternice.
Blagdan sv. Blaža – u povodu dana Sv. Blaža, zaštitnika oboljelih od raka grla,
Klub laringektomiranih unatrag nekoliko godina obilježava humanitarnom akcijom
„Zajedno smo jači i glasniji“. U sklopu akcije organiziraju se predavanja i osobna
svjedočenja članova kluba o izazovima i poteškoćama s kojim se susreću
laringektomirane osobe. U sklopu kluba djeluje i pjevački zbor.
Svjetski dan bolesnika – 11.siječnja – tim povodom u bolničkoj kapeli
organizira se Sveta misa, a nakon toga članovi Lige odlaze u Županijsku bolnicu
Čakovec posjetiti osobe oboljele od raka donoseći im simbolične poklone.
Dan narcisa – obilježava se od 2000., a nositelj je Klub žena operiranih od raka
dojke „Nova nada“. Akciji se redovito odazivaju osobe iz javnog, kulturnog i
gospodarskog života županije uz odličnu podršku medija te se svake godine odvija
na sve više lokacija. Tijekom 2016. godine Dan narcisa obilježen je na 17 lokacija.
Liga je u suradnji s klubom tijekom 2003. i 2004. godine bila nositelj provedbe mobilne
mamografije u Međimurskoj županiji, a od 2002. godine započeli su diljem Međimurja
provoditi predavanja i radionice o ranom otkrivanju raka dojke te o samom pregledu
dojke.
Svjetski dan nepušenja – tim povodom održavaju se brojna predavanja i
tribine, radio i TV emisije, emitiraju se spotovi o štetnosti pušenja na lokalnoj TV postaji
i radio stanicama, dizajniraju se i tiskaju brojni edukativni materijali i dr. Od 2006.

godine u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, Školskim preventivnim programima
te Povjerenstvom za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Međimurske županije
organizira se za učenike OŠ Međimurske županije natjecanje u izradi likovnih radova
na različite teme povezane s štetnim učincima pušenja na zdravlje i okolinu.
Dan plave vrpce – cilj ove akcije je povećati svijest javnosti o važnosti
prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva, promovirati Nacionalni program
ranog otkrivanja raka debelog crijeva s ciljem povećanja odaziva te pružiti ruku
nade osobama koje su oboljele od ovog sijela raka. Tijekom akcije stanovništvu su
dostupne edukativne brošure, letci s informacijama o djelovanju Županijske lige
protiv raka Čakovec i ILCO društva Čakovec te časopis Saveza invalidskih društava
Hrvatske „Ruka nade“.
Humanitarna akcija „Zajedno protiv raka – organizira se u mjesecu lipnju u
suradnji s mnogobrojnim sponzorima, pjevačima, plesnim skupinama i drugim
umjetnicima te ljudima dobre volje. Financijska sredstva prikupljena tijekom ove
akcije ulažu se u nabavku potrebne dijagnostičke opreme za rano otkrivanje raka
dojke kao i ostalih sijela raka te za rehabilitaciju i resocijalizaciju članova svih klubova
Županijske lige.
Edukativna akcija „Kestenijada“ – organizira Klub oboljelih od raka prostate
Čakovec tijekom koje se peku i prodaju kesteni, a dostupne su i brojne publikacije
svih klubova Lige. Klub oboljelih od raka prostate osnovan je s ciljem širenja svijesti o
učestalosti raka prostate te o potrebi preventivnih godišnjih pregleda ugroženih
skupina muškaraca. Financijska sredstva prikupljena tijekom „Kestenijade“ utroše se
za nabavku potrebne dijagnostičke opreme koja se donira Urološkom odjelu ŽBČ.
Dan ružičaste vrpce - obilježava se od samog osnutka simboličnom šetnjom
kroz centar grada i dijeljenjem ružičastih vrpci te edukativnih materijala, a prodaju se
i različite rukotvorine izrađene na radionicama Kluba. U mjesecu listopadu, koji je u
čitavom svijetu posvećen prevenciji, ranom otkrivanju te uspješnom liječenju i
rehabitilaciji žena oboljelih od raka dojke, Županijska liga i Klub žena organiziraju
predavanja, radionice, humanitarne koncerte i brojne druge aktivnosti.
2003. godine Liga je bila suorganizator 10. simpozija onkološko – hematološke
sekcije HUMUS-a koji je održan u Čakovcu u mjesecu listopadu.
Županijska liga protiv raka Čakovec svojim aktivnostima nastoji informirati
građanstvo o različitim sijelima raka, ali i potaknuti oboljele da se uključe u aktivnosti
koje liga provodi s ciljem pružanja psiho-socijalne podrške oboljelima i njihovim
obiteljima.
Nadalje, s pripadajućim klubovima organizira tribine, predavanja i sportsko
rekreativne aktivnosti s ciljem motiviranja što većeg broja članova Županijske lige na
uključivanje u različite oblike tjelesne aktivnosti, ali i s ciljem informiranja javnosti i
pojedinaca o ulozi tjelesne aktivnosti u promicanju zdravlja, prevenciji, liječenju i
rehabilitaciji od raka. Tako Liga već dugi niz godina provodi projekt tjelesnog
vježbanja u vodi pod stručnim vodstvom terapeuta. Projekt je namijenjen
prvenstvenom ženama oboljelim od raka dojke, ali i svim ostalim osobama oboljelim
od drugih sijela raka, a provodi se na bazenima Marije Ružić u Čakovcu. U projektu
mogu besplatno sudjelovati članice kluba „Nova nada“, ali i sve druge žene iz
Međimurske županije koje su oboljele od raka dojke, kao i članovi drugih klubova te

druge zainteresirane osobe. Uz to, Županijska liga protiv raka Čakovec od 2012.
godine sudjeluje u panaeuropskoj NowWeMOVE kampanji, a omogućuje i odlazak
članova Kluba laringektomiranih na rehabilitaciju koja se u organizaciji Hrvatske
zajednice larigektomiranih održava svake godine u Crikvenici.
Liga također provodi i podržava rehabilitaciju, edukaciju, izlete i druženje
članova Klubova kao i suradnju s klubovima i drugim srodnim udrugama iz naše i
susjednih zemalja s ciljem razmjene vlastitih dragocjenih iskustava, kao i stručno
usavršavanje zdravstvenih djelatnika na području onkologije i drugih važnih grana
medicine.
Svi uključeni u rad su volonteri te na taj način svojim znanjima i vještinama
služe široj društvenoj zajednici.

Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik
Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni
tekst) i članka 32. stavak 1. podstavak 1. Odluke o javnim priznanjima Međimurske
županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/12), Skupština Međimurske
županije je na ___. sjednici, održanoj __________ 2019. godine, donijela

ODLUKU
u dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2018. godinu

I.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2018. godinu dodjeljuje se Josipu
Ceilingeru za izvanredna postignuća u zaštiti prirode i okoliša te promicanje potrebe
zaštite okoliša među građanima.
II.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručuje 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 objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 061-01/19-03/15
URBROJ: 2109/1-02-19-02
Čakovec, ___. ___. 2019.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

4. Josip Ceilinger iz Nedelišća
- predlagatelj: Međimurska priroda, Javna ustanova za zaštitu prirode, mr.sc.
Siniša Golub
DJELATNOST: ZAŠTITA OKOLIŠA I DRUGE JAVNE DJELATNOSTI
Iz obrazloženja:
Josip Ceilinger rodio se i djetinjstvo proveo u ogromnoj hrastovoj šumi Čep
koja raste još i danas, a koja je za njegova života postala dio europske ekološke
mreže Natura 2000. Djetinjstvo u takvom okruženju ogromne biološke raznolikosti
usadilo je u njega istančani senzibilitet za sve aspekte prirodnog života, što će se
reflektirati u njegovom ekološkom aktivizmu u zreloj dobi.
Pohađao je Srednju školu za željeznički promet u Zagrebu, a kasnije je studirao
na fakultetu za vanjsku trgovinu te 1977. stječe zvanje komercijalist (današnji
prvostupnik). 15 godina proveo je u željezničarskoj službi kao prometnik. Nakon toga
radio je kao referent za mjesne zajednice ondašnje Općine Čakovec u vrijeme kad
se Međimurje rapidno izgrađivalo kroz samodoprinose. Zatim radi kao profesonalni
tajnik Turističke zajednice Turističke zajednice Općine Čakovec, a nakon toga kao
direktor Ekonomskog biroa Čakovec. Nakon političkih promjena u Hrvatskoj ostaje
bez radnog mjesta te radi različite poslove do umirovljenja 2001. godine. Certificirani
je lovočuvar i ocjenjivač lovačkih trofeja te nositelj najviših odličja u lovstvu RH i zaštiti
prirode Međimurske županije.
Po uspostavi samostalne RH u više mandata bio je vijećnik u općinskom vijeću
Općine Nedelišće. Aktivnostima u različitim odborima, posebno u Odboru za
provedbu Plana zelenog djelovanja ostavio je dubok trag u razvoju lokalne
zajednice. Konkretno, dobitnik je najveće državne nagrade na području zaštite
prirode i okoliša tzv. Eko Oskara (2004.) za izvanredna postignuća u zaštiti prirode i
okoliša, a što je direktni rezultat njegog predanog rada na izradi i provedbi u djelo
Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće. Kao nedvojbeni dokaz značaja tog
projekta govori činjenica da je drugo tiskano izdanje Plana zelenog djelovanja
(2011.godine) financiralo Britansko veleposlanstvo u Zagrebu.
U mandatu od 2013. do 2017. godine bio je član Odbora za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša Međimurske županije, gdje se posebno zalagao za zaštitu
vodocrpilišta i unapređenje zaštite prirode Međimurja.
Kao autor, u bazi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, upisan je s četri
naslova:
- Nedelišće – monografija općine/knjiga/1993. godine
- Međimurske popovke/knjiga/ 2001. godina
- 60 godina Lovačkog društva Srnjak Macinec/monografija udruge/ 2006. godina
- Plan zelenog djelovanja Općine Nedelišće /knjiga/2011. godina
Povrh toga, autor je brojnih crtica i kraćih napisa u lokalnim tiskovinama, Lovačkom
vijesniku i dr.
Do 2011. godine bio je aktivan član KUD Seljačka sloga Nedelišće gdje je
osnovao dramsku sekciju, a 1969./1970. je imenovan tajnikom kluba. Aktivan je kao
organizator festivala „Prvi glas međimurske narodne pjesme“ do 1973. – počeci
Međimurske popevke.

- u razgovoru s akademikom Vinko Žgancem predložio je da tadašnji Festival
postane Smotra „Međimurske popevke“ čime je dao kultni naziv koji je danas brend i
prepoznatljiva kategorija diljem Hrvatske i svijeta
- predsjednik organizacijskog odbora Međimurske popevke od 1971. do 2006. (s tek
jednim prekidom 1997.-1998.)
Lovačko društvo „Srnjak“ Macinec
- član od 1980. godine
- trenutno predsjednik Nadzornog odbora u drugom mandatu
- primio najviše odlikovanje Hravtskog lovačkog saveza „Odlikovanje prvog
reda“za doprinos unapređenja lovstva i zaštite RH
- prvi je pokrenuo projektnu orijentaciju udruge i time bio prvi autor projekata
udruge kao što su: pošumljavanje saniranih odlagališta otpada na području Općine
Nedelišće, uspostava novih režima pošumljavanja autohtonih sadnica stabala i
grmlja itd.
- inicirao projekt postavljanja maketa srnjaka na sve županijske ceste u
Međimurju kako bi se smanjio broj naleta na divljač na prometnicama
- aktivno podizao (i to još uvijek čini) svijest o zaštiti prirode među lovcima te
uvijek stavljao naglasak na uzgoj i zaštitu divljači, a ne samo na lov: osim direktno
akcijom, to čini i kroz objavljivanje tekstova i fotografija kao i sudjelovanjem na
brojnim javnim tribinama, okruglim stolovima i raspravama
Udruga privatnih šumoposjednika Međimurske županije „Jegnjed“
- jedan od inicijatora i osnivača udruge, predsjednik Nadzornog odbora u dva
mandata
- gorljivi zagovornik i aktivist u pošumljavanju degradiranog zemljišta, a svojim
neposrednim angažmanom pošumio, njegovao i održavao više desetaka hektara u
središnjem Međimurju
Zaštitarsko –ekološka organizacija Nobilis
- u udrugu se uključio početkom izrade Planova zelenog djeovanja od 2002. te
je obnašao dužnost potpredsjenika Udruge
- bio je neizostavni dio procesa izrade Planova zelenog djelovanja najprije za 5
JLS-a u Međimurju i 5 u Istri, a nakon toga još desetak JLS-a diljem Hrvatske
- sudjelovao je na brojnim akcijama udruge diljem Međimurja – od akcija
čišćenja nesavjesno odloženog otpada pa do pregovara s različitim državnim
tijelima na teme održivog razvoja
- zahvaljujući njegovom radu Udruga je dobitnik Nagrade Zrinski 2014. godine
Udruga pčelara MŽ „Agacija“ Čakovec
- član od 2001. godine
- podiže svijest o važnosti pčela u prirodi u ulozi oprašivača
- primio dvije zlatne plakete (2011. i 2015.) te jednu srebrnu (2018.) za izvrsnu
kvalitetu meda
- napisao je projekt „Pomoć pčelama u gladnim mjesecima“ – nabava 300
medonosnih sadnica za svakog pčelaara u Općini Nedelišće 15 medonosnih
sadnica

- nedavno je pokrenuo inicijativu da Hrvatski pčelarski savez pokrene zaštitu
pčela kao strogo zaštićene vrste te da svake godine obilježava Svjetski dan pčela u
Hrvatskoj
Sportsko ribolovno društvo „Amur“
- član od 1998. godine
- primio zahvalnicu za doprinos društvu prilikom obilježavanja 20. –te godišnjice
društva
- pokrenuo projektno promišljanje čime se i jedna mla ribička udruga uključila
u aktivno provođenje strukturiranih projekata na svojem području
Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi
-član Upravnog odbora od osnivanja do danas
- sudjeluje u svim promotivnim i edukacijskim aktivnostima LAG-a
Gljivarsko društvo „Smrčak“
- u udrugu se uključio radi vlastite edukacije o gljivama
- danas je poznavatelj oko 35 vrsta gljiva
- u udruzi nema nikakvu dužnost, ali se uključuje u „Smrčkijadu“ i druge akcije i
izlete udruge posebno u akcije čišćenja šumskih staništa od ilegalno odbačenog
smeća
Ekološka udruga Platana Nedelišće
- predložio je Odboru za provedbu plana zelenog djelovanja osnivanje
ekološke udruge na području Općine Nedelišće, prije svega zbog zaštite
vodocrpilišta kao najvažnjig resursa Općine Nedelišće, ali i cijele Međimurske
županije
- pokrenuo inicijativu Zaštita žaba od stradavanja na prometnicama
- aktivno sudjelovao u projektu „Čišćenje obala za gnjiježdenje bregunica na
Dravi“
Biodinamička proizvodnja hrane
- sa suprugom je započeo s biodinamičkom proizvodnjom već prije 25 godine
Najveće opće zasluge u zaštiti prirode i okoliša Međimurske županije
-lokalne udruge potaknuo na projektno razmišljanje i pisanje prijedloga
projekata
- pokrenuo projekte pošumljavanja u ekološko osjetljivom području srednjeg
Međimurjam posebno u vodozaštitnim zonama vodocrpiišta Nedelišće
- kroz participativnu metodu potaknuo izradu tzv. Zelenih planova čime je
najmanje dvadeset JLS-a iz cijele Hrvatske posložio svoje prioritete u zaštiti prirode i
okoliša te vrednovanju baštine
- sudjelovao je u radu značajnih ekoloških udruga te utemeljio Ekološku udrugu
Platana Nedelišće
- utjecao na ekološku svijest pojedinaca i institucija svojeg rodnog zavičaja,
kroz neposredni aktivizam na terenu i kroz sustavno djelovanje u udrugama i
institucijama
- nositelj najvišeg Odlikovanja I. reda Hrvatskog lovačkog saveza
- dobitnik Priznanja: Najzaslužniji čuvar međimurske prirode – 2018. godine

Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik
Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni
tekst) i članka 32. stavak 1. podstavak 1. Odluke o javnim priznanjima Međimurske
županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/12), Skupština Međimurske
županije je na ___. sjednici, održanoj __________ 2019. godine, donijela

ODLUKU
u dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2018. godinu

I.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2018. godinu dodjeljuje se Petru
Sabolu za postignute izvanredne rezultate u fotografskoj djelatnosti i promociji
Međimurja i njegovih prirodnih ljepota.
II.
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručuje 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 objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 061-01/19-03/7
URBROJ: 2109/1-02-19-02
Čakovec, ___. ___. 2019.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

5. PETAR SABOL iz Goričana
- predlagatelj: FOTOKLUB ČAKOVEC
DJELATNOST: KULTURA
Iz obrazloženja:
Petar Sabol rođen je u Čakovcu. Fotografijom se počeo baviti 2007. godine.
Od samoga početka svojega fotografskog rada očaran je prirodom i njezinim
svijetom, pogotovo područjem makrofotografije. Zahvaljujući predanom i
sistematičnom radu bilježi nevjerojatne kadrove u kojima je glavni kompozicijski
sastojak najljepše prirodno svjetlo.
Od 2012. do danas sudjelovao je na mnogim međunarodnim izložbama
umjetničke fotografije pod visokim patronatom FIAP-a čak 343 puta. Nagrađen je
432 puta (220 medalja i 212 diploma za 114 različitih fotografija) u više od 40 država
te je 7 puta proglašen najboljim autorom međunarodnog salona te nagrađen FIAP
plavom značkom.
Također je sudjelovao na međunarodnim izložbama pod
pokroviteljstvom PSA gdje je također nagrađivan. Za manje od 4 godine postao je
najnagrađivaniji hrvatski fotograf. Njegovi su radovi objavljivani u mnogim
časopisima (Mirror, Telegraph, The Sun,The Dailymail, Meridijani).
Nositelj je počasnoga fotografskog zvanja EFIAP/Platinum i EPSA te ima
stečene uvjete za EFIAP/Diamond1.
Njegova poznata fotografija „Natural abstract“ nagrađena je FIAP zlatnom
medaljom u makro kategoriji na 7. salonu fotografije u Ujedinjenim Arapskim
Emiratima i trajno je pohranjena u nacionalnoj bibioteci u Parizu. Ta je fotografija bila
i među 10 najboljih na natjecanju Sony World Photography Awards. Na istom
natjecanju pobjedio je i u kategoriji National Award za 2016. te se s drugom
fotografijom plasirao među 50 najboljih. Godine 2017. ponovio je svoj uspjeh te treći
put zaredom u kategoriji National Award osvaja prvo mjesto uz plasiranje
pobjedničke fotografije „Beeaters“ odnosno Pčelarice u top 10 u kategoriji divljina.
Na www.fotowedstrijd.eu dobitnik je prve nagrade u makro kategoriji s
fotografijom
„Only love matters“. Pet godina uzastopce nagrađivan je na
američkom National Insect salonu pod pokroviteljstvom PSA od čega je dvaput
dobitnik zlatne PSA medalje za najboljeg autora salona. Prvu i drugu nagradu osvojio
je 2014. i 2016. godine za svoje makrofotografije na National Insekt Week u Engleskoj,
koji se održava svakedruge godine. Osvojio je i drugu nagradu u kategoriji „divljina“
na Siena International Photography Awards 2015. kristalni Pangea trofej.
Godine 2015. osvojio je i prvu nagradu na 1X Photo Awards sa fotografijom
„The kingfisher“.
U ožujku 2017. osvojio je drugu nagradu na HIPA natjecanju u otvorenoj kolor
kategoriji u sklopu 6. sezone „The Challenge“ u Dubaiju.
U siječnju 2018. godine pozvan je kao počasni gost na 5. godišnjicu IUP u
Guangzhou Kina, gdje je promoviran u predstavnika IUP organizacije za Hrvatsku te
je na istom događaju u sklopu kružne izložbe za svoje fotografije bio nagrađen s 5
medalja i 7 pohvala te trofejom za postignuće u fotografskoj umjetnosti. U veljači
2018.postao je članom ULUPUH-a (Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih
umjetnost). U veljači 2018. osvaja drugo mjesto na IGPOTY fotografijom „Macro

wonderland“. Na istom natjecanju u srpnju osvaja prvo mjesto na 12. izdanju IGPOTY
s fotografijom „Vodeni cvjetovi“ te je pohvaljen za još dvije fotografije. U svibnju
2018. nagrađen je prestižnom te jednom od najznačajnih hrvatskih nagrada za
fotografiju „Tošo Dabac“ te je najmlađi autor kojem je do sada dodijeljena. U rujnu
2018. pozvan je na 3. svjetsku izložbu kineske fotografije u Guangxi gdje je primio
počasni certifikat te je promoviran u ambasadora međunarodne kulturne i
fotografske razmjene. U listopadu 2018.pobjednik je na EEA Waterpix natjecanju s
fotografijom „The kingfisher“. U studenom 2018. dobitnik je 2. mjesta na XPOSURE
2018. u Sharjahu, u makrokategoriji „Robberfly“. U prosincu 2018. godine dobitnik je 2.
mjesta na Malta Internactional Photo Award s fotografijom „Up and down“ u
kategoriji „Nature“.
Do sada je 7 puta samostalno izlagao te je redoviti član žirija na
međunarodnim izložbama i fotografskim natjecanjima. Ujedno je i Sony ambasador
za Hrvatsku. Piše i javne članke o fotografiji, održava radionice i predavanja diljem
Hrvatske ali i u svijetu. U suradnji s Davorom Žerjavom izdao je knjigu „Kreativna
makrofotografija“ . U knjizi su zastupljene fotografije koje prikazuju kadrove snimljene
na području Međimurske županije, čime se promiču ljepote međimurskog kraja
diljem Hrvatske, ali i u okolnim zemljama npr. Slovenija, BIH i Srbija.

OBRAZLOŽENJE
uz Prijedloge odluka o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2018. godinu
Na temelju članka 20. Odluke o javnim priznanjima Međimurske županije, raspisan je
pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije
za 2018. godinu.
Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Međimurske županije od 18. siječnja
2019. godine, u listu „Međimurje“ od 21. siječnja 2019. godine i u „Međimurskim novinama“ od
25. siječnja 2019. godine, a rok za podnošenje prijedloga bio je do 28. veljače 2019. godine.
Na svojoj 4. sjednici Odbor za dodjelu javnih priznanja, održanoj 13. ožujka 2019.
godine, razmatrao je podnijete prijedloge.
Na natječaj je pristiglo ukupno 15 prijedloga od toga 5 prijedloga za pravne osobe i
10 prijedloga za fizičke osobe.
Sukladno članku 5. Odluke, u natječaju su bile naznačene djelatnosti odnosno 5
područja za koja Međimurska županija dodjeljuje Nagradu „Zrinski“. To je djelatnost
gospodarstva (2 prijedloga), znanost i obrazovanje (1 prijedlog), kulture (9 prijedloga),
zdravstva i socijalne skrbi (2 prijedloga) i zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti (1
prijedlog).
Odbor je utvrdio da od 15 pristiglih prijedloga njih 4 nije udovoljavalo formalnim
uvjetima iz Pozivnog natječaja te se o njima nije raspravljalo.
U nastavku se daje pregled pristiglih pravovaljanih prijedloga:
REDNI

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA
NAGRADU „ZRINSKI“

PREDLAGATELJ

PODRUČJE

ŽUPANIJSKA LIGA PROTIV RAKA
ČAKOVEC

ŽUPANIJSKA
LIGA
PROTIV
RAKA
ČAKOVEC,
prim.
Hussein
Saghir,
dr.med.
i
Irena
Šestak,
dipl.psih.,
tajnica

ZDRAVSTVO I
SOCIJALNA SKRB

ŽUPANIJSKI
ODBOR
HDZ-a MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE

GOSPODARSTVO

BROJ
1.

- povodom 20. godina djelovanja
u
području
zdravstva
te
značajnom doprinosu i radu na
otkrivanju i otklanjaju uzroka
oboljenja odnosno sprečavanju i
suzbijanju bolesti te postignute
rezultate u liječenju i rehabilitaciji
oboljelih
2.

POLJOPRIVREDNO
GOSPODARSTVO
Hodošana

„SRPAK“

iz

za
uzornu
organizaciju
poljoprivredne proizvodnje po
primjeni agrotehničkih mjera i
uvođenju suvremenih tehnologija

u strateškoj proizvodnji hrane
3.

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO
STRAHONINEC

OPĆINA
STRAHONINEC

KULTURA

Načelnik Franjo
Lehkec
- za očuvanje i promociju
međimurskog folklora i narodnih
običaja kroz pjesmu i ples
4.

TAMBURAŠKI SASTAV KULTURNO
UMJETNIČKOG DRUŠTVA „BELICA“

OPĆINA BELICA

KULTURA

Načelnik Zvonimir
Taradi
-za
objavljena
i
prikazana
umjetnička
ostvarenja
na
području glazbe i promicanju
kulturne baštine
5.

mr.
Biserska
Goričanec,
dr.med.spec. iz Murskog Središća

- za zapažene rezultate u
provođenju zdravstvenog odgoja,
podizanju kulture građana te
zbog dugogodišnje skrbi i rada s
liječenim alkoholičarima

6.

IGNAC ŠARDI iz Selnice

Grad Mursko
Središće,

ZDRAVSTVO I
SOCIJALNA SKRB

Gradonačelnik
Dražen Srpak (kolegij
gradonačelnika)

Ignac Šardi iz Selnice

KULTURA

FOTO KLUB
ČAKOVEC iz
Čakovca

KULTURA

za
postignute
izvanredne
rezultate na području jačanja
tehničke kulture i širok angažman
u gospodarskom i društvenom
životu

7.

PETAR SABOL iz Goričana

za
postignute
izvanredne
rezultate u fotografskoj djelatnosti
i promociji Međimurja i njegovih

prirodnih ljepota

8.

doc. dr.sc. NEVENKA BRESLAUER iz
Čakovca

TOMISLAV HUBLIN,
mag.cin. i dr.sc.
MARIJA ZEGNAL
KORETIĆ

ZNANOST I
OBRAZOVANJE

- za zapažene rezultate u
znanstveno istraživačkom radu,
obljavljena vrijedna znanstvena
dijela te izuzetan doprinos u
razvoju
znanosti
i
visokog
obrazovanja u Međimurju
9.

ŠTEFANIJA JAMBROŠIĆ iz Gornjeg
Kraljevca

za
nesebičan
društveni
angažman i doprinos kulturnom
amaterizmu

10.

JOSIP CEILINGER iz Nedelišća

- za izvanredna postignuća u
zaštiti prirode i okoliša
te
promicanje
potrebe
zaštite
okoliša među građanima

11.

mr.sc. IVAN ZVONAR iz Varaždina
(rodom iz Donjeg Vidovca)

ČLANICE
KUU
„Društvo žena Gornji
Kraljevec“,
Marija
Varošanec,
zamjenica
predsjednice

MEĐIMURSKA
PRIRODA

KULTURA

ZAŠTITA OKOLIŠA I
DRUGE JAVNE
DJELATNOSTI

Javna ustanova za
zaštitu
prirode,
ravnatelj mr.sc. Siniša
Golub

JOSIP
GRIVEC
Donjeg Vidovca

iz

KULTURA

- za izuzetan stvaralački rad na
području kajkavske književnosti

Nakon rasprave, Odbor za dodjelu javnih priznanja je:
- jednoglasno (9 „za“) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske
županije za 2018. godinu Poljoprivrednom gospodarstvu „Srpak“
- većinom glasova (8 „za“ i 1 „suzdržan“) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade
„Zrinski“ Međimurske županije za 2018. godinu Tamburaškom sastavu KUD-a Belica

- jednoglasno (9 „za“) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske
županije za 2018. godinu Županijskoj ligi protiv raka Čakovec
- jednoglasno (9 „za“) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske
županije za 2018. godinu Josipu Ceilingeru
- većinom glasova (4 „za“ i 3 „suzdržana“) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade
„Zrinski“ Međimurske županije za 2018. godinu Petru Sabolu
Predlaže se Skupštini Međimurske županije da nakon rasprave usvoji predložene
odluke.
Čakovec, ožujak 2019.
PREDSJEDNIK ODBORA
Matija Posavec, mag. ing.

