
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 2/20) 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 __________ 2020. godine, donijela 

 

O D L U K U 
u dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2019. godinu 

 
 
I. 

 Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2019. godinu dodjeljuje se  Ignacu 
Šardiju za postignute izvanredne rezultate na području jačanja tehničke kulture i širok 
angažman u gospodarskom i društvenom životu. 
 

II. 
 Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručuje se na svečanoj sjednici 
Skupštine Međimurske županije. 
 Dobitniku Nagrade dodjeljuje se posebna plaketa i novčana nagrada u 
iznosu od 3.000,00 kuna neto. 
 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Međimurske županije“. 
 
 
 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

 
 
 
KLASA: 061-01/20-03/3                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-20-02 
Čakovec, ___. ___. 2020.                                                         Mladen Novak, dipl.ing. 
 

 

 

 

 



 

PRIJEDLOG: Ignac Šardi iz Selnice  

Predlagatelj: Općina Selnica, Ervin Vičević, općinski načelnik 

Djelatnost: GOSPODARSTVO 

 
Iz obrazloženja: 

 

Ignac Šardi sudionik je niza  događaja i vremenskih razdoblja od početka 
stvaranja Hrvatske države te je važan čimbenik događanja u Općini Selnica i cijeloj 
Međimurskoj županiji pa ga nalazimo kao gospodarstvenika, političara, lovca, 
vinogradara i vinara, pisca i pjesnika, osnivača i vlasnika vrlo vrijedne zbirke starih vozila 
poznatije pod imenom „Prvi hrvatski muzej oldtimer vozila Šardi“, a često i donatora. Iz 
svega nabrojanog izdvajaju se sljedeće djelatnosti: 

Gospodarstvo: Ignac Šardi 1990. godine otvara tvrtku (tada 6. po redu tvrtku 
takve vrste u RH), odnosno obrt za proizvodnju aluminijske građevinske stolarije. Godine 
1995.  kupuje teren za proširenje poduzeća te se širi broj zaposlenika. Godine 1997. 
započinje s proizvodnjom IZO stakla, a odmah zatim i proizvodnjom PVC stolarije.  U ono 
vrijeme već zapošljava 25. djelatnika u proizvodnji.  U „Zlatnu knjigu“ najuspješnijih 
poduzetnika RH upisan je 2000. godine.  Godine 2008. broj djelatnika raste na 40-tak te se 
tvrtka seli u novu i veću poslovnu zgradu u Gospodarskoj zoni Selnica. Tvrtka Alpro-Šardi 
d.o.o. gospodarski je ponos Selnice danas, s više od 50 zaposlenih i poduzeće koje se 
sustavno širi i oprema novim tehnologijama.  

Politika:  Od početka devedesetih uključen je u politički život svoje zajednice, a 
jedan je od troje zaslužnih za dobivanje statusa općine 1993. godine, kada postaje i 
načelnikom. Dana 8. svibnja 1997. dobiva drugi mandat načelnika  Općine Selnica. 
Nakon toga član je Općinskog vijeća u više saziva, a i dugogodišnji Predsjednik 
podružnice HDZ-a u Selnici. Iz tog razdoblja valja izdvojiti izgradnju športske dvorane u 
Selnici koja je financirana u 100% iznosu iz državnog proračuna.  Tih godina organizira se i 
prijevoz školske djece do škole. 

Lovstvo: Godine 1996. jedan je od osnivača Lovačkog društva „Srndać“ u Selnici, 
a od 2000. godine postaje i predsjedatelj društva koju funkciju obnaša i danas. Za 
njegovog predsjedanja izgrađen je i Lovački dom u Selnici, a dobitnik je i Priznanje III. 
reda Lovačkog saveza RH. Kako Lovačko društvo čini sve važniju ulogu u zajednici, a 
posebno zbog dobrog gospodarenja, naknadno dobiva Priznanje II. stupnja, a potom i 
Priznanje I. reda Lovačkog saveza RH. 

Vinogradarstvo: Vinogradarstvom se bavi od svoje mladosti, a nakon otvaranja 
OPG-a postaje član vinogradarske udruge „Hortus Croatie“. Njeguje autohtone sorte, 
javlja se i na sajmove i na izložbe vina od kojih je vrijedno izdvojiti osvajanje titule 
šampiona na sajmu vina u Mostaru 2009. godine. Zatim u Splitu na „Gastfestu“ osvaja 2. 
mjesto kao i na manifestaciji „Vinovita“. Zlatnu medalju za svoj Sauvignon (najtrofejnije 
vino) dobiva na „Mesapu“ 2009. godine. Uspjesi se nastavljaju 2013. godine na sajmu u 
Svetom Martinu na Muri, gdje za svoja tri izložena uzorka dobiva srebrnu medalju. 
Posebno značajno priznanje, odnosno srebrnu medalju, između 620 vrsta vina, osvaja na 
međunarodnom sajmu u Novom Sadu.  

Kultura:  U sam vrh tehničke kulture odnosno kulturne baštine RH, gospodin Šardi 
ulazi osnivanjem prvog hrvatskog muzeja starodobnih automobila u Selnici s prebogatom 
zbirkom starih vozila i marki. U muzeju se nalaze, uz vozila i primjerci nošnji, starih 
novčanica, raznog oruđa, pribora i opreme vezane uz naš kraj. Zadnjih godina poseban 
obol kulturi i kulturnim događanjima  daje svojim knjigama i zbirkama pjesama, a 



posebno vrijedno ostvarenje je, na radost svih mještana Općine, pjesma „Selnica“ koja je 
uglazbena te je postala svečanom pjesmom Općine Selnice u listopadu 2019. godine. 
Prvi put službeno je izvedena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u Bukovcu, 25. 
travnja 2019. godine.  

Kao donator raznih športskih, vjerskih, civilnih i ostalih društava pokazuje svoju 
humanost što dokazuju i mnoga priznanja. I danas je gospodin Šardi aktivan član 
zajednice. Na noći Muzeja koja je u suradnji Muzeja Međimurja Čakovec i Općine 
Selnica organizirana 31. siječnja 2020. godine, Muzej oldtimer vozila Šardi  aktivno je 
sudjelovao u postavljanju i realizaciji programa dovoženja svojih eksponata u Atrij 
Muzeja. Nadalje, trenutno završava još jedan kulturni projekt, odnosno u tijeku su završne 
pripreme za izdavanje nove knjige „Tri Franceka“, koja opisuje život stvarnih osoba kroz 
ratna odnosno poratna događanja nakon 2. svjetskog rata u našem kraju. U knjizi se 
opisuje život tri vojnika uz posebnu napomenu da su svi bili ili jesu mještani Općine 
Selnica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2/20) 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 __________ 2020. godine, donijela 

 

O D L U K U 
u dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2019. godinu 

 
 
I. 

 Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2019. godinu dodjeljuje se  Ani 
Vrbanec za sveukupno uloženo znanje, trud i energiju kao i cjeloživotni doprinos u 
odgoju i učenju te za mentorsko i stručno vođenje učenika na natjecanjima i 
istraživačkim projektima.  
 

II. 
 Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručuje se na svečanoj sjednici 
Skupštine Međimurske županije. 
 Dobitniku Nagrade dodjeljuje se posebna plaketa i novčana nagrada u 
iznosu od 3.000,00 kuna neto. 
 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Međimurske županije“. 
 
 
 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

 
 
 
KLASA: 061-01/20-03/5                                                                     PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-20-02 
Čakovec, ___. ___. 2020.                                                         Mladen Novak, dipl.ing. 
 

 

 



PRIJEDLOG: Ana Vrbanec, prof. iz Čakovca 

Predlagatelj: Udruga žena Zlatne ruke iz Čakovca 

Djelatnost: Znanost i obrazovanje 

 

Iz obrazloženja: 

 

Ana  Vrbanec osnovnu školu pohađala je u Dekanovcu i Domašincu. Odmah po 
završetku Srednje ekonomske škole u Čakovcu 1964. godine, zaposlila se u Pošti Čakovec 
kao šalterski službenik. Godine 1972. uz rad je završila studij općeg smjera na Višoj 
ekonomskoj školi u Varaždinu i stekla naziv ekonomist – VŠS. Nastavila je studij uz rad i 
31.1.1977. kao prva generacija Fakulteta organizacije i informatike Varaždin postigla VSS i 
stekla stručni naziv diplomirani ekonomist organizacijsko-poslovnog smjera. Početkom 
školske 1974./75. godine zapošljava se u Ekonomsko - trgovačkoj školi Čakovec na 
radnom mjestu birotehničkih predmeta, da bi već u sljedećem polugodištu počela 
predavati ekonomske predmete. Konstituiranjem Srednjoškolskog centa Čakovec 1977. 
godine imenovana je za Voditelja ekonomskog usmjerenja. Organizacijskim promjenama 
postala je upravitelj završnog stupnja. Ukidanjem funkcije upravitelja pripremnog i 
završnog stupnja preuzela je radno mjesto pomoćnika direktora Srednjoškolskog centra 
Čakovec. Na rukovodećim mjestima radila je ukupno dvanaest i pol godina. Tijekom 
1988./1989. školske godine bila je vanjski suradnik Zavoda za prosvjetnu pedagošku 
službu Zajednice općina Varaždin te obavila nekoliko pedagoško-instruktivnih uvida 
profesorima iz drugih škola.  

Početkom devedesetih godina vraća se u nastavu. Predano je radila s učenicima 
i postigla niz visokih rezultata. Učenike je  podučavala za tržište rada, za nastavak 
obrazovanja i za život.  

Recenzirala je tri knjige: „Oblikovanje poslovnih pisama“, autora prof. Marijana 
Pavlica, „Tehnika komuniciranja i poslovno dopisivanje“, autorice Mire Šincek i „Povijest 
limene glazbe Dekanovec“, autora Vladimira Jambrošića. Suautorica je tri udžbenika za 
učenike srednjih ekonomskih škola: Poduzetništvo 1, Poduzetništvo 2 i Poduzetništvo 3. 
Dobitnica je ministrova priznanja, Ministarstva prosvjete i športa za uspješan, kvalitetan i 
kreativan rad 2003. godine.  

Formirala je i vodila Učeničke tvrtke i time povezivala teoretska znanja učenika s 
praksom. Ono što je tada radila van nastave i bez naknade, danas su obvezni nastavni 
predmeti: Vježbenička tvrtka, za ekonomiste i Strukovne vježbe, za komercijaliste. 
Poseban izazov bio joj je da se uključi s učenicima u međunarodni projekt Junior 
achievement za Hrvatsku – JAPO. U suradnji s kolegicama, profesorima ekonomske 
grupe predmeta  okupila je učenike i prijavila sudjelovanje. Tim Ekonomske i trgovačke 
škole proglašen je najboljim timom u RH. Bila je poveznica između škole i Udruge 
ekonomist Međimurja. Vodila je Sekciju mladih ekonomista ETŠ. Učenici su u učeničkim 
tvrtkama i u radu Sekcije mladi ekonomisti i simulirali uloge najvažnijih funkcija poduzeća. 
Učenike kojima je predavala Poduzetništvo redovito je pripremala za natjecanja Savršeni 
ekonomist, pa i kad nije bila službeni mentor. Poznato je da su učenici ETŠ na tim 
natjecanjima godinama postizali prva mjesta u državi. Nakon formiranja MESAP-a, već 
sljedeće godine učenici su pod njezinim vodstvom prezentirali školu na sajmu. 
Prezentacija škole nosila je naziv: ETŠ – rasadnik poduzetnika i gospodarstvenika. To je 
izazvalo znatiželju i posjećenost brojnih posjetitelja. Time je započelo redovito 
prezentiranje škole na sajmovima. Učenike je upućivala u istraživanje i nekoliko puta, 
sama ili u suradnji s kolegama, formirala je timove za istraživanje.  
Neka od tih istraživanja su: Gospodarstvo i poduzetničke aktivnosti u Međimurju, 
Mogućnost razvoja turizma u Međimurju, Istinoljubivost kao vrlina u gospodarskom životu, 



Korištenje ljudskih potencijala u međimurskom gospodarstvu, Značaj MESAP-a za 
gospodarstvo i poduzetništvo Međimurske županije i dr. 

Ekonomsku misao širila je među učenicima i nastavnicima osnovnih škola. Kao 
kreator i izvođač radionice sudjelovala je u radu stručnog vijeće (aktiva) na stručnom 
skupu nastavnika razredne nastave. Nakon toga je s kolegicama dogovorila i održala 
radionice s ekonomskim temama za učenike razredne nastave.: Zašto ljudi trguju, u III. 
Osnovnoj školi, Ograničenost i oskudnost u materijalnim dobrima u Osnovnoj školi 
Nedelišće, Donošenje poslovnih odluka u II. Osnovnoj školi i Osnovnoj školi Strahoninec. U 
II. Osnovnoj školi je aktivno sudjelovala u realizaciji projekta Europske godine aktivnog 
starenja i međugeneracijske solidarnosti s učenicima GLOBE programa.  

Kao bivša učenica Područne škole Dekanovec podržavala je istraživačku 
aktivnost tamošnjih učenika na temu „Tko su nekadašnji đaci  škole u Dekanovcu“ u 
sklopu projekta „100 godina državnog školstva u Dekanovcu.“  

Svoje je radove objavila u Školskim novinama, stručnom časopisu Suvremena 
trgovina, Monografiji udruge ekonomista Međimurja, ETŠ-a, Nastavnom vjesniku i 
katoličkom listu čakovečkih župa ZVONA. Napredovala je u profesora mentora i 
profesora savjetnika te je s više od 41 godine radnoga staža dostojno ispraćena od 
kolega i učenika, otišla u mirovinu 31. kolovoza 2005. godine. Krajem, 2006. godine 
osnovala je Udrugu žena za očuvanje tradicije i kulturne baštine „Zlatne ruke“ Čakovec, 
koju vrlo uspješno vodi već 14 godina.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2/20) 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 __________ 2020. godine, donijela 

 

O D L U K U 
u dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2019. godinu 

 
 
I. 

 Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2019. godinu dodjeljuje se Branimiru 
Magdaleniću za izuzetan doprinos u očuvanju i promociji glazbene baštine 
Međimurja.   
 

II. 
 Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručuje se na svečanoj sjednici 
Skupštine Međimurske županije. 
 Dobitniku Nagrade dodjeljuje se posebna plaketa i novčana nagrada u 
iznosu od 3.000,00 kuna neto. 
 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Međimurske županije“. 
 
 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

 
 
 
KLASA: 061-01/20-03/23                                                                     PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-20-02 
Čakovec, ___. ___. 2020.                                                         Mladen Novak, dipl.ing. 
 

 

 

 

 



      PRIJEDLOG: Branimir Magdalenić iz Savske Vesi 
Predlagatelj: Pjevački zbor „Josip Vrhovski“ Nedelišće iz Slakovca 
Djelatnost: Kultura 
 
Iz obrazloženja: 
 
Branimir Magdalenić iz Savske Vesi od 1984. - 1986. radio je u Osnovnoj školi „Gornji 

Mihaljevec- Macinec“ kao profesor glazbenog odgoja. Od 1986.  do 1996. u osnovnoj 
glazbenoj školi Čakovec (danas Umjetnička škola Miroslav Magdalenić u Čakovcu) kao 
pročelnik teorijskog odjela, prof. Solfeggia, dirigent i voditelj dječjeg pjevačkog zbora 
OUŠ, nastavnik glasovira. Od 1996. godine je vanjski suradnik na Visokoj učiteljskoj školi u 
Čakovcu u svojstvu predavača na kolegiju Metodike glazbene kulture i Sviranja. Od 1. 
ožujka 2008. godine redoviti zaposlenik na tadašnjoj Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu, a 
sadašnjem Učiteljskom fakultetu, Odsjek u Čakovcu. 

Gospodin Magdalenić glazbeni je pedagog, dirigent i zborovođa koji već punu 
dvadeset i jednu godinu uspješno vodi pjevački zbor „Josip Vrhovski“ iz Nedelišća. Pod 
njegovim vodstvom zbor je promovirao općinu Nedelišće, Međimursku županiju i Hrvatsku 
u cjelini diljem Hrvatske i u inozemstvu.  Godine 2019. održan je 21. Božićni koncert u 
Nedelišću koji je sasvim sigurno postao brend općine Nedelišće odnosno Međimurja. 
Nagrade koje je zbor primio prvenstveno su zasluga voditelja i dirigenta, a u 2019. godini 
osvojeno je zlato na Međunarodnom natjecanju zborova „Mundi Cantant“ u Olomoucu 
u Češkoj i nagrada za najbolji revijalni nastup na 52. susretu hrvatskih pjevačkih zborova u 
Rovinju.   

Od 1992. do 1998. godine bio je član organizacijskog odbora „Majski muzički 
memorijal J.Š. Slavenski“. Od 1998. godine dirigent mješovitog pjevačkog zbora „Josip 
Vrhovski“. Od 1998. član stručne komisije županijske manifestacije „Međimurska 
popevka“. Od 2000. godine član stručne komisije „Smotra tamburaških sastava i 
orkestara“. Od 2003.  do 2005. godine član Upravnog odbora Zajednice HKUU  
Međimurske županije. Od 2003. godine osnivač i član organizacijskog odbora 
manifestacije glazbene svečanosti „Josip Vrhovski“. 

 
Aktivan je i u znanstveno – nastavnoj aktivnosti:  

• Predavač na Županijskom stručnom vijeću učitelja glazbene kulture sa temom 

„Mogu, hoću, znam!“ održanog u OŠ Kotoriba 23. ožujka 2007. godine. 

• Stručni predavač na Zajednici HKUU Međimurske županije tijekom 2006. 

godine sa temama harmonizacije i interpretacija međimurskih napjeva i 

vođenja manjih tamburaških sastava. 

• Stručni predavač na Zajednici HKUU MŽ tijekom 2007. godine sa temom Dječji 

folklor i pjevanje dječjih folklornih pjesmica. 

• Predavač na Županijskom stručnom vijeću učitelja razredne nastave sa 

temom „Ocjenjivanje u nastavi glazbene kulture“ održanog u OŠ Donji 

Kraljevec 4. rujna 2008. godine. 

 
• Član državnog povjerenstva Glazbenih svečanosti hrvatske mladeži za 

Krapinsko zagorsku županiju, Zabok 2012.  

• Stručni predavač radionice na Županijskom vijeću učitelja glazbene kulture sa 

temom „Rad sa troglasnim dječjim zborom“ OŠ Kotoriba 2012. 

 



Autor je sljedećih udžbenika: Klaudija Vinković-Branimir Magdalenić: FA udžbenik 
glazbene kulture za IV. razred osnovne škole prema novom nastavnom planu i programu 
HNOS, Školska knjiga 2007.  i Klaudija Vinković-Branimir Magdalenić: LA udženik glazbene 
kulture za Vi. Razred osnovne škole prema novom nastavnom planu i programu HNOS, 
Školska knjiga 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2/20) 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 __________ 2020. godine, donijela 

 

O D L U K U 
u dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2019. godinu 

 
 
I. 

 Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2019. godinu dodjeljuje se Mariji 
Prekupec za nesebičan društveni angažman u promicanju zdravlja i socijalnih 
aktivnosti te za razvoj sportske rekreacije. 
 

II. 
 Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručuje se na svečanoj sjednici 
Skupštine Međimurske županije. 
 Dobitniku Nagrade dodjeljuje se posebna plaketa i novčana nagrada u 
iznosu od 3.000,00 kuna neto. 
 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Međimurske županije“. 
 
 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

 
 
 
KLASA: 061-01/20-03/14                                                                     PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-20-02 
Čakovec, ___. ___. 2020.                                                         Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 



      PRIJEDLOG: Marija Prekupec iz Gardinovca 
Predlagatelj: Općina Belica, općinski načelnik Zvonimir Taradi 
Djelatnost: Zdravstvo i socijalna skrb 
 
Iz obrazloženja: 
 

Marija Prekupec je svestrano angažirana u životu i radu društva kroz kulturu, sport, 
promicanje zdravlja, humanitarni rad u udruzi Gardruža i mnogih drugih socijalnih 
aktivnosti.  

Rođena je u Gardinovcu. Od 1985. do 2009. godine radila je na poslovima 
patronažne sestre u Domu zdravlja. Kao patronažna sestra bila je u kontaktu sa širokom 
populacijom ljudi od individualnog prosvećivanja pojedinaca, rada u malim grupama 
(poput savjetovališta za djecu, suportivnim grupama, rada s kroničarima, rada u 
zajednici u cjelini, suradnja s općinama, timom za zdravlje, poticanje i organiziranje 
humanitarnih akcija). Tijekom radnog vijeka radila je na edukaciji. Završila višu medicinsku 
školu 1995. godine na Sveučilištu u Zagrebu u trajanju od 4 semestra. Po bolonjskom 
procesu završila je i treću razlikovnu godinu 2003. godine i time stekla naziv prvostupnice. 
U želji za napredovanjem 2007. godine upisala je diplomski specijalistički studij „javno 
zdravstvo“ u Zagrebu te je završetkom istog stekla titulu diplomirane medicinske sestre te 
je time bila prva sestra u Međimurskoj županiji sa visokom stručnom spremom u 
sestrinstvu.  

Od 2009. godine u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije kao glavna 
sestra aktivno je sudjelovala u provođenju programa vezanih iz prevenciju kroničnih 
nezaraznih bolesti, tjelesnu aktivnost i poboljšanje zdravlja. Bila je jedan od inicijatora 
osnivanja lokalne Udruge građana „Gardruža“ koja je osnovana 31.03.2001.godine čija 
je današnja predsjednica.  

Njezin djelokrug rada je raznolik. Permanentno radi na svojoj edukaciji koja je 
vezana uz potrebu zajednice, inovativnost, pristupačnost, empatičnost, organiziranost i 
poduzetnost.  

Dobitnica je brojnih priznanja  od kojih valja istaknuti sljedeće: priznanje partnera 
iz Kopenhagena kao agent za provedbu aktivnosti u lokalnoj zajednici i priznanje 
partnera ZZJZ Međimurske županije za organiziranje Move Week, dobitnica niza 
zahvalnica za sportska natjecanja, 2012. godine, zahvalnice općine Belica za iniciranje i 
sudjelovanje u cjelokupnom uređenju naselja Gardinovec te raznih sportskih i kulturnih 
događanja,  medalje za 30 godina vatrogastva-Vatrogasni grb, zahvalnica 
Međimurskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“, godišnje medalje za razvoj 
sportske rekreacije u Međimurju 2009. godine, medalje za razvoj sportske rekreacije 
„Mirko Relac“ na nacionalnom nivou, Zlatne plakete „Grb općine Belica“ za razvoj 
sportske rekreacije i promicanje zdravog života u općini Belica 2017. godine., plakete, 
lente za „Izvorno Međimursko“ – najljepša nošnja  - bakini kolači 2019., nagrada za 
najvolonerku  Međimurske županije za 2019. godinu i dr. 

Gospođa Prekupec članica je Županijske lige protiv raka već 10 godina koja u 
svom djelokrugu ima 5 klubova. Za svaki od  tih klubova organiziraju se humanitarne 
aktivnosti u čijoj organizaciji sudjeluje svojom angažmanom. Akciju „Cvijetom narcisa 
protiv  raka dojke“ organizira i na lokalnoj razini.  

Aktivno vodi Klub laringektomiranih osoba i sudjeluje u rehabilitaciji i resociolizaciji. 
Osim psihološke potpore članovima i njihovim obiteljima, zdravstvenog prosvjećivanja, 
pomoći i savjetovanju pri provođenju higijene traheostome, organiziranja predavanja, 
došla je na ideju da se proba pjevati što je uspjelo, pa danas vodi članove u probama 
pjevanja i nastupima.  



Sudjeluje u humanitarnom koncertu  „Zajedno protiv raka pjesmom, plesom i 
modnom revijom“ aktivno noseći haljine, plesnom točkom i pjevanjem sa članovim 
Kluba laringektomiranih koje aktivno vodi u sklopu edukativne terapiji. 

Aktivno sudjeluje na humanitarnoj akciji na ružičastoj vrpci. Povodom maskenbala ili 
Svetog Nikole posjećuje djecu odjela pedijatrije Županijske bolnice Čakovec sa skromnim 
darovima, ali velikim osmjehom.  Organizatorica je druženja u Gardinovcu za grupu 
medicinskih sestara povodom biciklijade za Dan sestrinstva.   

Prisutna je volonterskim radom i u župi, a članica je i Nacionalnog odbora za razvoj 
volonterstva i predstavnik je Hrvatske zajednice općina.  

Također, aktivna je članica HGSS-a Stanice Čakovec već 6 godina, a trenutno u 
statusu spašavatelja. Sudjeluje u brojnim potražnim akcijama u pružanja prve pomoći u 
nepristupačnim i neurbanim sredinama onima kojima pomoć treba. Bila je prisutna i u 
poplavama u Novskoj gdje je samostalno aktivno vozila čamac sa vrećama pijeska. 
Sudjelovala je i na Vincekovom pohodu u svojstvu osiguranja. Zbog potreba u Međimurju 
dodatno se usavršava te je položila ispit za vožnju brodice B kategorije te položila tečaj 
za spašavanje na brzim vodama Rescue 3.  

Vatrogasna je časnica u DVD-a Gardinovec, dobrovoljni darivatelj krvi, licencirani 
voditelj nordijskog hodanja, predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, a od 
2017. godine inicijator osnivanja Vokalne skupine medicinskih sestara čiji je član, a koja je 
imala premijerni nastup na humanitarnom koncertu „Pjesmom, plesom i modnom revijom 
protiv raka.“ Na taj način pokazala je da medicinske sestre mogu učiniti mnogo jer osim 
svakodnevnih humanih obaveza svojim entuzijazmom usrećuju druge i doprinose 
zajednici na malo drugačiji način.  

Uključila je medicinske sestre u razne sportsko kreativne aktivnosti te su 2018. i 2019. 
godine sudjelovale u jedinstvenoj trkačkoj utrci Wings for Life Worlds Run u Zadru. 
Povodom obilježavanja dana sestrinstva organizirala je javnozdravstvenu akciju 
„Preventivnim mjerama preveniramo bolest“. Mjerenje je bilo namijenjeno za 
zdravstvene djelatnike. U suradnji s PU Međimurskom sakupljala je financijska sredstva za 
intenzivni odjel ŽBČ.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2/20) 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 __________ 2020. godine, donijela 

 

O D L U K U 
u dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2019. godinu 

 
 
I. 

 Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2019. godinu dodjeljuje se  Udruzi 
obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Međimurske županije za istaknuti rad i 
doprinos u traženju istine o nestalim braniteljima iz Domovinskog rata.  
 

II. 
 Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije uručuje se na svečanoj sjednici 
Skupštine Međimurske županije. 
 Dobitniku Nagrade dodjeljuje se posebna plaketa i novčana nagrada u 
iznosu od 3.000,00 kuna neto. 
 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Međimurske županije“. 
 
 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

 
 
 
KLASA: 061-01/20-03/22                                                                       PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-20-02 
Čakovec, ___. ___. 2020.                                                         Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIJEDLOG: Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Međimurske 
županije 
PREDLAGATELJ: Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja 
Međimurske županije 
DJELATNOST: Zaštita okoliša i druge javne djelatnosti 

 

Iz obrazloženja:  

Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Međimurske županije ove 
godine obilježava 25. godina djelovanja na području traženja istine o zatočenim i 
nestalim  hrvatskim braniteljima Međimurske županije. Udrugu su osnovali članovi 13 -
tero nestalih branitelja 23.03.1995. godine sa ciljem da se sazna istina o braniteljima. U 
vrijeme osnivanja udruge tragalo se za istinom o 13. međimurskih policajaca te 
dvojicom djelatnika HV-e čije obitelji su se kasnije pridružile udruzi. Naknadno su se 
udruzi pridružile obitelji prognane iz Vukovara te se tragalo za 19. hrvatskih branitelja. 
Na nivou države sve udruge su osnovale krovnu zajednicu: Savez obitelji zatočenih i 
nestalih hrvatskih branitelja.   

Kroz aktivni rad udruga je sudjelovala u izgradnji Zida plača 1993. godine ispred 
zgrade UNPROFOR-a u Zagrebu gdje su crvene cigle nosile imena nestalih branitelja, 
a crne cigle poginulih branitelja u Domovinskom ratu (cigle su ugrađene u Spomenik 
„Glas hrvatske žrtve na Mirogoju“). Ispred sjedišta Međunarodnog crvenog križa u 
Zagrebu, napravljen je veliki globus svijeta, sa pločicama nestalih branitelja. Udruga 
je sudjelovala i na mirnom prosvjedu ispred zgrade UN-a u Ženevi te na konferenciji o 
ljudskim pravima te su tražili istinu o nestalima. Udruga je sudjelovala na brojnim 
sastancima u Vladi RH, kod predsjednika RH, predsjednika hrvatskog Sabora, MUP-a 
te drugih dužnosnika koji su mogli pomoći u saznanju istine o nestalima. Ostvarena je 
velika suradnja sa Uredom za nestale i zatočene hrvatske branitelje koji je osnovan 
zbog traženja istine o nestalim braniteljima. Prve identifikacije nestalih branitelja 
počele su početkom 1997. godine, a posmrtni ostaci bili su ekshumirani iz masovne 
grobnice na Ovčari. Iduće godine 1998. počelo je otkopavanje masovne grobnice 
na groblju u Vukovaru, a nakon toga i identifikacije posmrtnih ostataka. Svih tih 
godina traženja članovi udruge nastupali su kao jedna obitelj, jedna povezana 
zajednica u velikoj tuzi i boli. U Međimurskoj županiji sudjelovali su u izgradnji Spomen 
obilježja poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, postavljanju Spomen 
ploča ili Spomen obilježja u rodnim mjestima poginulih i nestalih branitelja. Također, 
svih ovih godina udruga aktivno sudjeluje u obilježavanju državnih praznika i 
blagdana u Županiji, obilježavanju MUP-a te danu pogiblje naših branitelja. Svake 
godine sudjeluju u Koloni sjećanja na žrtvu grada Vukovara te su prisutni kod 
polaganja vijenaca i paljenja svijeća na Mirogoju i kod vječnog plamena na 
krematoriju u Zagrebu, uoči uskrsnih i božićnih blagdana.  Tijekom djelovanja udruge 
ostvarili su suradnju sa udrugama Međimuraca u Švicarskoj i Njemačkoj koja su 
darivala djecu poginulih, nestalih hrvatskih branitelja za božićne blagdane. Na 
području Županije surađuju sa svim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, 
županijskim i gradskim vlastima, PUM-om te uredom za branitelje i članove njihovih 
obitelji. Predsjednica udruge  gđa. Pongrac Krhač sudjelovala je 2017. godine u EU 
parlamentu u Bruxellesu na konferenciji o nestalim braniteljima iz Domovinskog rata. 
Od svih 19—tero nestalih branitelja saznali su istinu o 15 branitelja. Prva i sadašnja 
predsjednica Danica Pongrac Krhač koja vodi udrugu svih ovih godina pomaže 
obiteljima te daje svoj maksimum u traženju istine o nestalim braniteljima. Za svoj 
humanitarni rad  i zalaganje u traženju istine i nestalim braniteljima, gđa. Pongrac 



odlikovana je Redom Danice RH sa likom Katarine Zrinski. Udruga je izdala sljedeće 
knjige: Gdje su naši najmiliji (1995.), Suzama do istine (1999.) i Deset godina nade i 
suza (2001.). Snimili su i televizijski spot o traženju najmilijih povodom obilježavanja 
Međunarodnog dana nestalih osoba 30.kolovoza, koji se svake godine obilježava u 
drugom gradu.  

 

 

 

 

 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 

uz Prijedlog odluka o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2019. 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 2019. godinu. 

 Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Međimurske županije od 16. siječnja 

2020. godine, u „Međimurskim novinama“ od 17. siječnja 2020. godine, u Listu Međimurje od 

20. siječnja 2020. godine, na web stranicama jedinica lokalne samouprave, a rok za 

podnošenje prijedloga bio je do 28. veljače 2020. godine. 

 Na natječaj je pristiglo ukupno 24 prijedloga, od toga 4 prijedloga za pravne osobe i  

20 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, znanost i obrazovanje, kulture, zdravstva i socijalne skrbi i zaštite okoliša te 

drugih javnih djelatnosti. 

Odbor je utvrdio da od 24 pristiglih prijedloga njih 5 nije udovoljavalo formalnim 

uvjetima iz Pozivnog natječaja te se o njima nije raspravljalo.  

U nastavku se daje pregled pristiglih pravovaljanih prijedloga: 

 

 

REDNI 
BROJ 

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA NAGRADU 
„ZRINSKI“ 

PREDLAGATELJ PODRUČJE IZ 
KOJEG SE 
PREDLAŽE 

1. Aeroklub Međimurje 

 

- izuzetan doprinos na području 

jačanja tehničke kulture,  promidžbi i 

popularizaciji zrakoplovne djelatnosti 

te edukaciju mladeži  

 

Zlatko Železnjak iz 

Nedelišća 

KLASA:061-01/20-03/16 

URBROJ:15-20-1 

Čakovec, 28.2.2020. 

 

KULTURA 

2. Udruga obitelji zatočenih i nestalih 

hrvatskih branitelja Međimurske 

županije, Čakovec 

 

- za istaknuti rad i doprinos u traženju 

istine o nestalim braniteljima iz 

Domovinskog rata 

 

Udruga obitelji 
zatočenih i nestalih 
hrvatskih branitelja 
Međimurske županije, 
Čakovec 
 
KLASA:061-01/20-03/22 

URBROJ:363-20-1 

Čakovec, 28.2.2020. 

 

ZAŠTITA OKOLIŠA I 
DRUGE JAVNE 
DJELATNOSTI 

3. Kulturno umjetničko društvo „Mura“ 

Mursko Središće 

 

- za očuvanje i promociju 

međimurskog folklora i narodnih 

običaja kroz glumu, pjesmu i  ples  

Grad Mursko Središće, 
gradonačelnik Dražen 
Srpak 
 
KLASA:061-01/20-03/24 

URBROJ:2109/11-20-1 

Čakovec, 2.3.2020. 

(*predano na poštu 

28.2.2020.) 

KULTURA 



 
4. Obiteljski dom za djecu „Bogar“ 

(predstavnik Dragutin Bogar iz 

Štrigove) 

 

- za požrtvovnost, humano i društveno 

djelovanje te za izvanredne rezultate u 

zaštiti i radu s djecom bez potrebne 

roditeljske skrbi 

Općina Štrigova, 
općinski načelnik 
Stanislav Rebernik 
 
KLASA:061-01/20-03/25 

URBROJ:2109/18-20-1 

Čakovec, 3.3.2020. 

(*predano na poštu 

28.2.2020.) 

 

ZDRAVSTVO I 
SOCIJALNA SKRB 

 

REDNI 

BROJ 

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA NAGRADU 

„ZRINSKI“ 

PREDLAGATELJ PODRUČJE IZ 

KOJEG SE 

PREDLAŽE 

1. Ignac Šardi iz Selnice 

- za postignute izvanredne rezultate 

na području jačanja tehničke kulture i 

širok angažman u gospodarskom i 

društvenom životu 

 

Općina Selnica, 

Ervin Vičević, općinski 

načelnik 

 

KLASA: 061-01/20-03/3 

URBROJ:15-19-1 

Čakovec, 13.2.2020. 

GOSPODARSTVO 

2. Željko Grahovec iz Mačkovca 

- za objavljena i prikazana umjetnička 

ostvarenja na području glazbe i 

promicanju kulturne baštine 

Međimurja 

Dejan Buvač iz 

Nedelišća 

KLASA: 061-01/20-03/4 

URBROJ: 15-20-1 

Čakovec, 17.2.2020. 

KULTURA 

3. Ana Vrbanec iz Čakovca 

- za sveukupno uloženo znanje, trud i 

energiju kao i cjeloživotni  doprinos u 

odgoju i učenju te za mentorsko i 

stručno vođenje učenika na 

natjecanjima i istraživačkim projektima  

Udruga žena „Zlatne 

ruke“ iz Čakovca 

Tajnica, Katarina  

Gašparić 

Zamjenica 

predsjednice, 

Katarina Kovačić 

 

KLASA:061-01/20-03/5 

URBROJ:363-20-1 

Čakovec, 17.2.2020. 

 

ZNANOST I 

OBRAZOVANJE 

4. Ivan Horvat iz Držimurca 

- zbog zasluga i izvanrednog 

doprinosa u razvoju i unapređenju 

vatrogastva na području Međimurske 

županije  

Vatrogasna zajednica 

Međimurske županije 

KLASA: 061-01/20-03/7 

URBROJ:363-20-1 

Čakovec, 26. veljače 

2020. 

ZAŠTITA OKOLIŠA I 

DRUGE JAVNE 

DJELATNOSTI  



5. Josip Kolarić iz Belice 

- za  izniman doprinos o očuvanje 

istine o Drugom svjetskom ratu i 

poraću te Domovinskom ratu  

Društvo za 

obilježavanje grobišta 

ratnih i poratnih 

žrtava Varaždin 

KLASA: 061-01/20-03/8 

URBROJ: 363-20-1 

Čakovec, 26. 2.2020. 

ZAŠTITA OKOLIŠA I 

DRUGE JAVNE 

DJELATNOSTI 

6. Sonja Vršić iz Murskog Središća 

- za iznimna ostvarenja u organiziranju 

amaterskih organizacija osobito za rad 

s mladima i promidžbu Međimurja  

PLANINARSKO 

DRUŠTVO BUNDEK, 

Mursko Središće 

KLASA:061-01/20-

03/10 

URBROJ:363-20-1 

Čakovec, 27.2.2020. 

KULTURA 

7. Štefanija Jambrošić iz Gornjeg 

Kraljevca 

- za iznimna ostvarenja u organiziranju 

amaterskih organizacija i njihovog 

djelovanja te aktivnom volonterstvu u 

Caritasu  

Ana Vrbanec iz 

Čakovca 

KLASA: 061-01/20-

03/13 

URBROJ:15-20-1 

Čakovec, 27.2.2020. 

KULTURA 

8. Marija Prekupec iz Gardinovca  

- za nesebičan društveni angažman u 

promicanju zdravlja i socijalnih 

aktivnosti te za razvoj sportske 

rekreacije  

Općina Belica, 

općinski načelnik 

Zvonimir Taradi 

KLASA: 061-01/20-

03/14 

URBROJ:2109/3-20-1 

Čakovec, 27.2.2020. 

ZDRAVSTVO I 

SOCIJALNA SKRB 

9. Tomo Blažeka iz Čakovca 

- za aktivnosti u očuvanju i promociji 

kulture u Međimurju te za angažman u 

gospodarskom, socijalnom, 

prosvjetnom i kulturnom razvoju 

Međimurja 

Ogranak Matice 

hrvatske u Čakovcu iz 

Čakovca 

KLASA: 061-01/20-

03/15 

URBROJ:363-20-1 

Čakovec, 27.2.2020.  

KULTURA 

10. Dražen Ružić iz Novakovca 

-za postignute zapažene rezultate na 

području obrazovanja i kulture te 

promociju Međimurske županije na 

nacionalnoj i međunarodnoj razini 

Josip Grivec uz 

Donjeg Vidovca 

KLASA:061-01/20-

03/17 

URBROJ:15-20-1 

Čakovec, 28.2.2020. 

ZNANOST I 

OBRAZOVANJE 

11. Dejan Levačić iz Čakovca 

-  za  obaranje i upis u Guinnessovu 

knjigu  rekorda te promociju 

Zdravko Pandur iz 

Hodošana 

KLASA:061-01/20-

03/19 

ZAŠTITA OKOLIŠA I 

DRUGE JAVNE 

DJELATNOSTI 



Međimurja URBROJ:15-20-1 

Čakovec, 28.2.2020. 

12. Branimir Jakopić iz Železne Gore 

- za doprinos u razvoju i promociji 

Međimurja na polju gastronomije i 

vinarstva te promociji i 

prepoznatljivosti Međimurja kao 

uspješne turističke destinacije 

Nada Jakopić iz 

Železne gore 

KLASA:061-01/20-

03/20 

URBROJ:15-20-1 

Čakovec, 28.2.2020. 

GOSPODARSTVO 

13. Fra Tomislav Božiček iz Čakovca 

(rodom iz Našica) 

- za značajne rezultate u promicanju 

kulturne baštine te iznimna ostvarenja 

u organiziranju kulturnih, društvenih, 

humanitarnih i odgojno-obrazovnih 

aktivnosti i razvitku inovativnih modela 

sinergije duhovnog i svjetovnog života 

Međimurske županije 

MURID I Udruga 

hrvatskih vojnih 

invalida Domovinskog 

rata Jug Čakovec 

KLASA: 61-01/20-03/21 

URBROJ:363-20-1 

Čakovec, 28.2.2020.  

KULTURA 

14. Branimir Magdalenić iz Savske Vesi 

- za izuzetan doprinos u očuvanju i 

promociji glazbene baštine Međimurja  

Pjevački zbor Josip 

Vrhovski iz Nedelišća 

 

KLASA: 61-01/20-03/23 

URBROJ:363-20-1 

Čakovec, 28.2.2020. 

KULTURA 

15.  Antun Bukovec iz Vratišinca   

(posmrtno) 

- za nesebičan i svestran društveni i 

politički angažman 

Općina Vratišinec, 

općinski načelnik 

Zdravko Mlinarić 

KLASA:061-01/20-

03/26 

URBROJ:2109/19-02-

20-1  

Čakovec, 3.3.2020.  

(predano na poštu 

28.2.2020.) 

KULTURA 

 

Na 6. sjednici održanoj 13. ožujka 2020. godine, zbog epidemije  bolesti uzrokovane 

COVID – 19 dogovoreno je da se svečana sjednica povodom Dana županije neće održati 30. 

travnja, već će se naknadno odrediti datum te je nakon rasprave, Odbor za dodjelu javnih 

priznanja utvrdio uži izbor kandidata za nagradu „Zrinski“. 

 

 



Na 7. sjednici, održanoj 3. prosinca 2020. godine, Odbor za dodjelu javnih priznanja, 

jednoglasno (6 „za“) utvrdio je da se Nagrada Zrinski dodijeli: 

- iz djelatnosti gospodarstva, Ignacu Šardiju 

- iz djelatnosti znanosti i obrazovanja, Ani Vrbanec 

- iz djelatnosti kulture, Branimiru Magdaleniću 

- iz djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi, Mariji Prekupec 

- iz djelatnosti zaštite okoliša i drugih javnih djelatnosti, Udruzi obitelji zatočenih i 

nestalih hrvatskih branitelja Međimurske županije. 

 

Također, Odbor je jednoglasno (6 „za“) utvrdio da se Počasnim građaninom 

Međimurske županije proglasi dr.sc. Antun Mikec.  

 

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini Međimurske županije da nakon rasprave 

usvoji predložene odluke.  

Čakovec, prosinac 2020. 

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK ODBORA  

Matija Posavec, mag. ing.  

 


