
 
 
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 _______2016. godine, donijela je  
 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2015. godinu 

 
 
 

I. 
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2015. godinu dodjeljuje se mons. 

dr.sc. JURAJU KOLARIĆU iz Donjeg Hrašćana za izuzetan doprinos u religijskom, 
duhovnom, kulturnom i civilizacijskom djelovanju tijekom 50 godina svećenstva. 
 
 

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: 061-01/16-03/16                                                             PREDSJEDNIK 
URBROJ:2109/1-02-16-02 
Čakovec, _______.2016.                                                      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 _______2016. godine, donijela je  
 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2015. godinu 

 
 
 

I. 
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2015. godinu dodjeljuje se FRANJI 

BUKALU iz Podbresta za svestranu društvenu i političku aktivnost koja po 
rezultatima predstavlja veliki doprinos unapređenju gospodarskog, društvenog i 
političkog života Općine Orehovica i Međimurske županije. 

 
 
 

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: 061-01/16-03/8                                                             PREDSJEDNIK 
URBROJ:2109/1-02-16-02 
Čakovec, _______.2016.                                                      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 _______2016. godine, donijela je  
 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2015. godinu 

 
 
 

I. 
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2015. godinu dodjeljuje se 

MARIJANU VUGRINČIĆU iz Čakovca za podizanje svijesti o važnosti sportske 
kulture i poboljšanja kvalitete života stanovništva Međimurske županije. 

 
 

 
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: 061-01/16-03/11                                                             PREDSJEDNIK 
URBROJ:2109/1-02-16-02 
Čakovec, _______.2016.                                                      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 _______2016. godine, donijela je  
 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2015. godinu 

 
 
 

I. 
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2015. godinu dodjeljuje se 

DRUŠTVU DISTROFIČARA, INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE I 
OSTALIH TJELESNIH INVALIDA iz Čakovca za razvijanje odnosa uzajamnosti i 
solidarnosti na rješavanju pitanja društvene brige, zaštite i rehabilitacije osoba s 
invaliditetom te promicanje njihove jednakosti u svim segmentima društva po principu 
inkluzije i samozastupanja. 

 
 

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: 061-01/16-03/6                                                             PREDSJEDNIK 
URBROJ:2109/1-02-16-02 
Čakovec, _______.2016.                                                      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 _______2016. godine, donijela je  
 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2015. godinu 

 
 
 

I. 
Nagrada „Zrinski“ Međimurske županije za 2015. godinu dodjeljuje se 

PUČKOM OTVORENOM UČILIŠTU ČAKOVEC iz Čakovca za velik doprinos u 
cjeloživotnom obrazovanju odraslih i poboljšanju obrazovne strukture stanovništva 
Međimurske županije te uspješno ostvarivanje poslovnih rezultata na tržištu rada. 

 
 

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: 061-01/16-03/10                                                             PREDSJEDNIK 
URBROJ:2109/1-02-16-02 
Čakovec, _______.2016.                                                      Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 



 
O b r a z l o ž e n j e  

uz Prijedloge odluka o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2015. 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 
2015. godinu. 
 Prema članku 32. stavku 1. podstavku 1. Odluke o javnim priznanjima o dodjeli Nagrade 
„Zrinski“ odlučuje Skupština Međimurske županije, na prijedlog Odbora za dodjelu javnih 
priznanja. 
 Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Međimurske županije, te u listu 
«Međimurje» od 18. siječnja 2016. godine i u „Međimurskim novinama» od 15. siječnja 2016. 
godine, a rok za podnošenje prijedloga bio je 29. veljače 2016. godine.  

 
Nagrada „Zrinski“ se dodjeljuje građanima Međimurske županije, djelatnim skupinama, 

trgovačkih društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše 
zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sportske kulture, 
zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih oblika života u Međimurskoj županiji. 

U jednoj godini može se dodijeliti najviše pet Nagrada za postignute rezultate u 
prethodnoj godini ili tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Nagrada „Zrinski“ se dodjeljuje 
građanima Međimurske županije, djelatnim skupinama, trgovačkiM društvima, ustanovama, 
udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge u promicanju znanosti, 
gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sportske kulture, zdravstva, socijalne skrbi i svih 
drugih oblika života u Međimurskoj županiji. 
 
 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. Prema članku 8. stavku 2. Odluke Nagrada „Zrinski“ se u pravilu dodjeljuje po jedna 
Nagrada  iz prije navedenih područja.  

 
Na svojoj 5. sjednici koja je bila održana 16. ožujka 2016. godine Odbor za dodjelu javnih 

priznanja razmatrao je sve podnijete prijedloge za dodjelu Nagrade „Zrinski“ za 2015. godinu. 
 Na natječaj su pristigla ukupno 17 prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske 
županije, od toga 8 prijedloga za fizičke osobe i 9 prijedloga za pravne osobe.  
 Ovlašteni predlagatelji bili su dužni uz prijedlog priložiti odgovarajuću dokumentaciju 
kojom se dokazuje rad, djelovanje i postignuća predloženika (popis objavljenih radova, analiza, 
stručnih kritika, ocjena, natjecateljskih rezultata i slično) te za pravne osobe još i izvadak iz 
registra udruga odnosno izvadak iz sudskog registra. Prijedlozi koji ne sadrže sve navedeno 
Odbor može odbiti razmatrati. Tri prijedloga nisu udovoljila uvjetima iz pozivnog natječaja jer 
predlagatelji nisu dostavili svu traženu dokumentaciju (KUD „Katruže“ Ivanovec – nije dostavio 
izvadak iz registra udruga, OPG Miljenko Zobić te Matica umirovljenika Međimurske županije koja 
nije dostavila niti jedan dokument), pa su predmetni prijedlozi izuzeti iz rasprave. 
 

Pregled pristiglih pravovaljanih prijedloga:  
Redni 
Broj 

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA NAGRADU 
„ZRINSKI“ 

PREDLAGATELJ 
(datum primitka – klasa) 

1.  IVAN KRIŠTOFIĆ, Mačkovec, Balogovec 8 
- izuzetan doprinos u području zaštite od požara i 
zaštite i spašavanja 

Upravni odbor Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Mačkovec  
 
KLASA: 061-01/16-03/2 
od 27. siječnja 2016. 

2. IGNAC ŠARDI, Selnica, Zrinskoga 3 
- postignuti izuzetni rezultati na području jačanja 
tehničke kulture i širok angažman u gospodarskom i 
društvenom životu 
 

Predsjedništvo Udruge oldtimer 
vozila „Selnica“ 
 
KLASA: 061-01/16-03/7 
od 25. veljače 2016. 



3. FRANJO BUKAL, Podbrest, Prvomajska 3 
- svestrana društvena i politička aktivnost koja po 
rezultatima predstavlja veliki doprinos unapređenju 
gospodarskog, društvenog i političkog života Općine 
Orehovica i Međimurske županije 
 

NK „Budućnost“ Podbrest 
DVD Podbrest 
VMO Podbrest 
 
KLASA:061-01/16-03/8 
od 26. veljače 2016. 

4. 

 

BRANKICA MEZGA, Prelog, Zrinskih 10 
- nesebičan angažman i postignuća u području 
humanitarnog rada 
 

Klub Duga Prelog 
 
KLASA: 061-01/16-03/9 
od 26. veljače 2016. 

5. MARIJAN VUGRINČIĆ, Čakovec, Vukovarska 3 
- za podizanje svijesti o važnosti sportske kulture i 
poboljšanja kvalitete života stanovništva 
Međimurske županije 
 

Međimurski savez sportske 
rekreacije „Sport za sve“ 
Čakovec 
 
KLASA: 061-01/16-03/1 
od 26. veljače 2016. 

6. MONS.PROF.DR.SC. JURAJ KOLARIĆ, Donji 
Hrašćan 
- za njegov izuzetan doprinos u religijskom, 
duhovnom, kulturnom i civilizacijskom djelovanju 
tijekom 50 godina svećenstva 
 
 

HRVATSKA DEMOKRATSKA 
ZAJEDNICA 
- predsjednik 
KLASA: 061-01/16-03/16 
od 29. veljače 2016 
 
ZRINSKA GARDA ČAKOVEC 
- predsjednik 
KLASA: 061-01/16-03/19 
od 01.03.2016. 

7. ROBERT GRUDIĆ, dr.med., specijalist opće 
kirurgije 
- za stručni doprinos u unapređenju kirurške 
djelatnosti u Županijskoj bolnici Čakovec 

HRVATSKA DEMOKRATSKA 
ZAJEDNICA 
- predsjednik 
 
KLASA: 061-01/16-03/15 
od 29. veljače 2016 

8. ŽELJKO HERGOTIĆ, Brezje 103 a 
- za požrtvovnost i ostvarene rezultate u humanom i 
društvenom radu unutar zajednice 
 

RUŽICA HERGOTIĆ 
 
KLASA: 061-01/16-03/13 
od 29. veljače 2016 

9. DRUŠTVO DISTROFIČARA, INVALIDA 
CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE I OSTALIH 
TJELESNIH INVALIDA  
- razvijanje odnosa uzajamnosti i solidarnosti  na 
rješavanju pitanja društvene brige, zaštite i 
rehabilitacije osoba s invaliditetom te promicanje 
njihove  jednakosti u svim segmentima društva po 
principu inkluzije i samozastupanja 

DRUŠTVO  DISTROFIČARA, 
INVALIDA CEREBRALNE I 
DJEČJE PARALIZE I OSTALIH 
TJELESNIH INVALIDA  
- predsjednica 
 
KLASA: 061-01/16-03/6 
od 23.02.2016. 

10. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ČAKOVEC, 
Čakovec 
- za velik doprinos u cjeloživotnom obrazovanju 
odraslih i poboljšanju obrazovne strukture 
stanovništva Međimurske županije te uspješno 
ostvarivanje poslovnih rezultata na tržištu rada 

GRAD ČAKOVEC 
- gradonačelnik 
 
KLASA: 061-01/16-03/10 
od 26.02.2016. 

11. ŽIDOVSKA OPĆINA ČAKOVEC, Čakovec 
- za postignute rezultate u unapređenju i promicanju 
židovske kulture i baštine te podizanju svijesti o 
strahotama holokausta tijekom 2015. godine 
 

BAPTISTIČKA CRKVA S 
PASTORALNIM CENTROM 
- voditelj Centra 
 
KLASA: 061-01/16-03/12 
od 29.02.2016. 
 



12. MEĐIMURJEPLET D.D. ČAKOVEC 
- za dobre gospodarske rezultate u Županiji i izvan 
nje čime doprinosi stabilnosti vlastitog razvoja i 
poboljšanju gospodarskog razvoja Međimurske 
županije 
 

HRVATSKA GOSPODARSKA 
KOMORA 
 
KLASA: 061-01/16-03/17 
od 29.02.2016. 

13. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO 
PODTUREN 
- za postignute rezultate u razvoju kulturno-
umjetničkog amaterizma i stvaralaštva mladih 
 
 

OPĆINA PODTUREN 
- načelnik 
 
KLASA: 061-01/16-03/18 
od 29.02.2016. 

14. INTERVENTNI TIM GRADSKOG DRUŠTVA 
CRVENOG KRIŽA ČAKOVEC 
- za osvjedočenu ljudsku pomoć u pomaganju 
izbjeglicama na terenu 
 
 

HRVATSKI LABURISTI – 
STRANKA 
RADA 
 
KLASA: 061-01/16-03/18 
od 29.02.2016. 

 

 

   
 Nakon rasprave, Odbor je: 
  

- jednoglasno (8 glasova „za“) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade „Zrinski“ 
Međimurske županije za 2015. godinu, mons.dr.sc. Juraju Kolariću iz Donjeg 
Hršaćana. 

- većinom glasova (6 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“) utvrdio Prijedlog odluke o 
dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2015. godinu, Franji Bukalu iz 
Podbresta. 

- većinom glasova (6 glasova „za“) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade „Zrinski“ 
Međimurske županije za 2015. godinu, Marijanu Vugrinčiću iz Čakovca. 

- jednoglasno (8 glasova „za“) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade „Zrinski“ 
Međimurske županije za 2015. godinu, Društvu distrofičara, invalida cerebralne i 
dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec. 

- većinom glasova (5 glasa „za“ ) utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade „Zrinski“ 
Međimurske županije za 2015. godinu, Pučkom otvorenom učilištu Čakovec.   

 

U nastavku se daje kratak pregled osnovnih podataka te sažetak obrazloženja za svakog 
utvrđenog prijedloga za dodjelu Nagrade „Zrinski“ za 2015. godinu. 

 
1. MONS. PROF.DR.SC. JURAJ KOLARIĆ, Donji Hrašćan 
- predlagatelji: Hrvatska demokratska zajednica i Zrinska garda Čakovec 
 
Osnovni podaci: Rođen je 20. travnja 1938. godine u mnogobrojnoj obitelji u Donjem 

Hrašćanu. Osnovnu školu završio je u Hodošanu, a nakon toga nastavio je školovanje u 
Interdijecezijanskoj vjerskoj školi Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa u Zagrebu. Nakon 
maturiranja 1957. godine upisao je studij teologije na Rimokatoličkom bogoslovnom fakultetu u 
Zagrebu. Od rujna 1963. godine na studiju teologije u Insbrucku diplomira teologiju. Za svećenika 
je zaređen 26. srpnja 1965. godine. Godine 1967. stječe magisterij iz teologije. Godine 1969. 
doktorira na Teološkom fakultetu u Insbrucku. Godine 1970. upisuje studij povijesti na Fakultetu 
crkvene povijesti Papinskog sveučilišta Gregorianum u Rimu gdje diplomira 1971. godine 
arhivistiku. Od 1972. godine predaje na katedri crkvene povijesti Katoličkog bogoslovnog 



fakulteta u Zagrebu. Predaje i na katehenskom institutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta, zatim 
na Filozofsko-teološkom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, na Hrvatskih studijima i na 
Evangelističkom teološkom fakultetu u Zagrebu. 

Za redovitog člana Europske akademije znanosti i umjetnosti u Salzburgu izabran je 27. 
lipnja 1993. godine. Od 1995. do 2000. godine predsjednik je Zavičajnog društva „Međimurje“ u 
Zagrebu, a od 1993. do 2001. godine u dva mandata i Veliki meštar Družbe „Braća hrvatskog 
zmaja“ u Zagrebu. Od 1999. godine vrši dužnost predstojnika Ureda za kulturna dobra 
Zagrebačke nadbiskupije i ravnatelja Dijecezijanskoga muzeja. Od 1999. godine član je vijeća za 
kulturu Hrvatske biskupske konferencije supredsjedatelj Mješovite komisije Hrvatske i Katoličke 
crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine katoličke crkve.  

Dobitnik je više odlikovanja. Predsjednik Republike Hrvatske odlikovao ga je 1996. godine 
redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića, 2007. godine odlikovan je Redom Danice 
Hrvatske s likom Katarine Zrinske, a 2010. godine Redom Stjepana Radića.  

U Velikoj Erpenji kraj Velikog Trgovišća otkrio je grob Justine Mihanović i uz pomoć 
Družbe „Braća hrvatskog zmaja“ na tom mjestu je podigao „Spomen područje Hrvatskoj majci“. 

Godine 2006. na svom imanju u Donjem Hrašćanu utemeljio je etnografsku zbirku „Od 
zipke do groba“. 

Papa Benedikt XVI.  uvrstio ga je dekretom od 8. ožujka 2010. godine u „Kapelana 
Njegove svetosti s naslovom Monsinjor“. 

 
Iz obrazloženja: Mons. prof. dr.sc. Juraj Kolarić svećenik je Zagrebačke nadbiskupije (u 

mirovini), poznati teolog, povjesničar i ekumenist, prebender Prvostolnog kaptola zagrebačkog, 
dugogodišnji profesor na KBF-u, veliki promicatelj Međimurja i osnivač etno-muzeja „Od zipke do 
groba“. Obnašajući brojne dužnosti u Zagrebu, bavi se znanstvenim radom na kojem području je 
objavio preko 30 knjiga i ogroman broj znanstvenih radova. Njegov znanstveni opus obuhvaća 
preko 400 bibliografskih jedinica s područja teologije, crkvene povijesti, povijesti crkvene 
umjetnosti, međukonfesionalnih i ekumenskih prostora.  

Sudjelovao je na mnogim međunarodnim znanstvenim skupovima. Kao član Zrinske 
garde i predsjednik Povijesnog povjerenstva zaslužan je za organizaciju tri znanstvena skupa na 
temu Zrinskih i Frankopana i izdavanje zbornika radova sa ovih skupova. Također je zaslužan što 
je Hrvatskih sabor prije pet godina 30. travnja, u spomen mučeničke smrti Petra Zrinskog i Frana 
Krste Frankopana, kojim se obilježava i Dan Međimurske županije, proglasio Spomendanom 
Zrinskih i Frankopana. 

 
 

2. FRANJO BUKAL, Podbrest 
- predlagatelji: NK Budućnost Podbrest, DVD Podbrest i Vijeće Mjesnog odbora Podbrest 
 
Osnovni podaci: Rođen je 1954. godine u Podbrestu. Osnovnu školu je završio u 

Orehovici, srednju školu za trgovca u Čakovcu. Najveći dio radnog vijeka proveo je u GK 
„Međimurju“ u kojem je ostao do stečaja. Danas obnaša dužnost načelnika Općine Orehovica. 

 
Iz obrazloženja: Franjo Bukal nositelj je i organizator društvenog razvoja Podbresta i 

okolnih naselja, čovjek koji svojom upornošću u svoje slobodno vrijeme doprinosi dobrobiti svoje 
sredine. Svojim angažmanom pomogao je realizaciji svih većih projekata građenih na području 
Podbresta. Također svojom marljivošću, poznanstvima i prijateljskim odnosima povezivao je 
lokalne zajednice i šire sredine u cijeloj zemlji.  

Od mladosti aktivno je igrao nogomet. Godine 1987. postao je prvi čovjek NK „Budućnost“ 
iz Podbresta. Njegovim dolaskom na čelo kluba započinje izgradnja svlačionica i DVD spremišta. 
Godine 1995. ponovno je izabran za predsjednika Kluba. Svojom svestranošću organizira 
amaterski klub. Za postignute rezultate na sportskom polju Franjo Bukal dobitnik je priznanja za 
njegov desetogodišnji rad i doprinos u razvoju sporta u Međimurju. 

Godine 1990. postaje predsjednik Mjesne zajednice Podbrest, a na prvim općinskim 
izborima 1993. godine izabran je za zamjenika načelnika Općine Mala Subotica. Konstituiranjem 
Općine Orehovica Franjo Bukal je bio četiri godine član Općinskog vijeća. Tijekom tih godina 
sustavno je radio na poboljšanju uvjeta života u sva tri naselja Općine Orehovica. Takav trud i 
zalaganje prepoznali su birači na izborima 2001. godine dajući mu podršku u izboru za načelnika 



Općine Orehovica, na kojoj dužnosti je i danas. Franji Bukalu je to četvrti mandat što itekako 
govori o njegovim rezultatima rada te ugledu koji uživa u lokalnoj sredili ali i šire. 

Franjo Bukal dobitnik je nagrade za naj lokalnog i regionalnog lidera ALDA grupe za 
2011. godinu i to u kategoriji najučinkovitijeg EU ambasadora. 

 
 

3. MARIJAN VUGRINČIĆ, Čakovec 
- predlagatelj: Međimurski savez rekreacije „Sport za sve“ Čakovec 
 
Osnovni podaci: Rođen je 25. kolovoza 1953. godine u Čakovcu. Po zvanju je pravnik-

kriminalist (VŠS) u mirovini. Kontinuiranu sportsku aktivnost započeo je 1968. godine u društvu 
za tjelesni odgoj „Partizan“Čakovec. Od 1972. godine trener je juda i učitelj plivanja. 1980. godine 
formirao je plivački klub „Drava“ u Varaždinu.1991. godine započeo je intenzivni rad na formiranju 
udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ Inicijator je tehnički organizator „I. i III. Hrvatskog 
savjetovanja o obuci neplivača 1994. i 2000. godine. Volonterski je obnašao mnoge dužnosti bilo 
kao član ili predsjednik niza sportskih udruga. Inicijator je i organizator niza sportskih natjecanja i 
sportsko-rekreacijskih aktivnosti osoba s invaliditetom, Romima, osobama starije dobi, ženama, 
djecom predškolskog uzrasta i slično. 

Trenutno obnaša dužnost tajnika gimnastičkog kluba „Marijan Zadravec Macan“ i 
predsjednika Skupštine Hrvatskog gimnastičkog saveza , tajnika Međimurskog saveza sportske 
rekreacije „Sport za sve“ i člana Upravnog odbora društva distrofičara, invalida cerebralne i 
djelčje paralize i ostalih tjelesnih invalida. Predsjednik je odbora za dodjelu priznanja HSSR 
„Sport za sve“. 

Za svoju aktivnost i svoj rad nagrađen je brojnim sportskim i državnim nagradama. 
 
Iz obrazloženja: Marijan Vugrinčić se nakon završetka školovanja i aktivnog treniranja i 

natjecanja u gimnastici, plivanju i judu posvetio pedagoškom djelovanju, odgoju i osposobljavanju 
voditelja sportsko-rekreacijskih aktivnosti i gimnastici. Organizator je i sudionik mnogih seminara, 
tečajeva, savjetovanja i stručnih konferencija. Osmislio je i proveo mnoge specifične programe u 
sportskoj rekreaciji za obitelj, osobe s invaliditetom, žene, djecu i mlade, osobe starije životne 
dobi te romsku populaciju. Pisao je i proveo brojne projekte od kojih je dobio i realizirao projekt 
„ROMA“ koji je financiran iz predpristupnog fonda EU. Organizator je velikih sportsko-
rekreacijskih manifestacija u Međimurju: biciklima međimurskim putovima, Međimurski festival 
sportske rekreacije žena, Festival sportske rekreacije obitelji, sportsko-rekreacijski susret ekipa 
općina i gradova Međimurske županije, odbojkaški turniri žena i obitelji u dvorani i na pijesku, 
boćanju, igri belot i dr. Inicijator je i organizator obilježavanja Svjetskog dana sporta, Svjetskog 
dana obitelji, Svjetskog dana zdravlja, Svjetskog dana pješačenja, Hrvatskog festivala sportske 
rekreacije žena, Međimurskog i hrvatskog festivala sportske rekreacije na selu i dr. Permanentno 
se stručno usavršava i pozivan je na razne stručne skupove gdje prezentira razne teme iz 
područja sportske rekreacije vezano uz prevenciju i unapređenje zdravlja stanovnika Međimurske 
županije.  

Napisao je knjige „Iz života Roma“ i „Glavogol“. Brojni radovi i članci iz područja sportske 
rekreacije objavljeni su  mu u zbornicima s različitih stručnih skupova.  

Dobitnik je brojnih sportskih nagrada i priznanja. Posebno se ističe da je odlukom 
Predsjednika države odlikovan Spomenicom domovinskog rata 1990-1992., Spomenicom 
domovinske zahvalnosti (1996.) te da je 2002. godine dobitnik državne nagrade športa „Franjo 
Bučar“ za dostignuća i doprinos od izuzetnog značaja za razvoj športa u Republici Hrvatskoj. 

 
 

4. DRUŠTVO DISTROFIČARA, INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE I 
OSTALIH TJELESNIH INVALIDA 
- predlagatelj: predsjednica Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i 

ostalih tjelesnih invalida 
 
Osnovni podaci: Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih 

invalida osnovano je 1986. godine s ciljem razvijanja humanih odnosa, uzajamnosti i solidarnosti 
na rješavanju pitanja društvene brige, zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom te na stvaraju 



uvjeta za njihovo neposredno sudjelovanje u društvenom životu i radu. Društvo okuplja i zastupa 
osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih mišićnih oboljenja, osobe oboljele od cerebralne i 
dječje paralize, osobe s plegijama te ostale tjelesno invalidne osobe s invaliditetom od najmanje 
30%. Trenutno broji 645 člana i djeluje na području Međimurske županije. 

Društvo je osnovalo poduzeće pod nazivom „Naš izvor“ d.o.o. U poduzeću su zaposlene 
3 osobe s invaliditetom. Poduzeće se bavi proizvodnjom kožne galanterije. 

 
Iz obrazloženja: Tijekom 2015. godine u Društvu su se provodila 3 programa, 8 projekata 

te je Društvu financirana institucionalna podrška. Već 2011. godine Društvo uvodi uslugu pomoći 
u kući kojom je bilo obuhvaćeno 13 članova i koja se provodi i danas. U 2015. godini Društvo je 
zaposlilo 26 osoba koje su pružale uslugu pomoći u kući za 44 člana.  

Uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta osigurana su tri pomoćnika u 
nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. U suradnji s HZZ – Područni ured Čakovec osigurani su 
pomoćnici u nastavi za djecu za koju se nisu uspjeli osigurati pomoćnici preko Ministarstva. 
Također u suradnji s HZZ – Područnim uredom Čakovec, putem mjera javnih radova  osigurana 
su 9 pomoćnika u vrtićima. U 2015. godini posebna pažnja posvećena je osnovnoškolskoj djeci s 
teškoćama u razvoju koji žive u socijalno ugroženim obiteljima. Osim djece posebna pažnja 
posvećena je osobama s invaliditetom starije životne dobi. Osmišljene su posebne dnevne 
aktivnosti i socijalne usluge koje doprinose prvenstveno socijalizaciji, unapređenju psihičkog i 
fizičkog zdravlja te poboljšanja kvalitete života starijih osoba.  

Društvo, nadalje u svojim prostorijama pruža uslugu poludnevnog boravka za svoje 
članove. Grupu korisnika poludnevnog boravka čini 15 odraslih osoba s invaliditetom.  

Iz sredstava Europskog socijalnog fonda Društvu je odobren projekt pod nazivom 
„Suradnjom do novih mogućnosti“ putem kojeg su osigurane nove socijalne usluge za članove, 
poput usluga fizioterapeuta i logopeda. Za četiri člana s najtežim stupnjem invaliditeta Društvo 
osigurava četiri osobna asistenta u okviru programa koje financira Ministarstvo socijalne politike i 
mladih. 

Jedna od vrlo važnih usluga koju Društvo pruža je usluga prijevoza što također doprinosi 
deinstitucionalizaciji jer na području Međimurske županije nema prilagođenog prijevoza za osobe 
s invaliditetom. 

Tijekom 2015. godine pruženo je ukupno 354 različite vrste socijalnih usluga osobama s 
invaliditetom. 

Društvo je osnovalo poduzeće pod nazivom „Naš izvor“ d.o.o.. Poduzeće se bavi 
proizvodnjom kožne galanterije i ima zaposlena tri djelatnika. 

Društvo je tijekom 2015. godine provodilo različite programe i projekte financirane od 
različitih ministarstava, Europskog socijalnog fonda i različitih donatora. Ukupni prihodi u 2015. 
godini iznosili su 3.285.660,00 kuna, a u Društvu je bilo ukupno zaposleno 78 osoba. 

 
 

5. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ČAKOVEC 
- predlagatelj: gradonačelnik Grada Čakovca 
 
Osnovni podaci: Pučko otvoreno učilište Čakovec osnovano je 1950. godine kao 

Radničko sveučilište, a 1960. godine dolazi do spajanja Radničkog sveučilišta i Narodnog 
sveučilišta pod jedinstvenim nazivom Radničko sveučilište. Tijekom godina iz Radničkog 
sveučilišta izdvojili su se Muzej, Centar za kulturu i Glazbena škola. Godine 1997. od strane 
Grada Čakovca osniva se kao ustanova i dobiva naziv Pučko otvoreno učilište Čakovec, od kada 
svoju djelatnost temelji isključivo na vlastitim prihodima. Djelatnost je podijeljena na Odjel za 
odgojnu-obrazovnu djelatnost, Školu stranih jezika i Odjel za opće, financijske i tehničke poslove. 

 
Iz obrazloženja: Pučko otvoreno učilište Čakovec najstarija je obrazovna ustanova 

cjeloživotnog obrazovanja u Međimurskoj županiji. U Učilištu se do 1993. godine do uvođenja 
formalnih programa obrazovalo više od 30.000 polaznika.  Osposobljavanje se vršilo za potrebe 
međimurskih tvrtki (Union, MTČ, Čateks, Modeks GK Međimurje).  Od osamdesetih godina 
oformljena je i Škola stranih jezika koja djeluje i danas. Od 1993. godine Učilište provodi 
programe osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije gotovo za sve obrazovne sektore 



(graditeljstvo, metalurgija, ekonomija, poljoprivreda, turizam, ugostiteljstvo, računarstvo, 
elektrotehnika, promet i logistika).  

Do 2016. godine ima verificirano više od 100 programa. Osim programa srednjoškolskog 
obrazovanja, provodi i osnovno obrazovanje odraslih kroz koje je prošlo više od 1500 polaznika i 
to većim dijelom pripadnika romske nacionalne manjine.  

Kroz razne programe kroz Učilište je prošlo više od 40.000 polaznika s područja cijele 
Hrvatske. Praćenjem potreba za obrazovanjem, osim programa formalnog obrazovanja provodi i 
neformalne programe. To su program održive upotrebe i sigurno rukovanje pesticida, izobrazbu o 
gospodarenju otpadom, tečajeve sviranja, informatike, šivanja i druge. 

Učilište je sudjelovalo u projektima Europske unije kojima su informatičkom opremom 
opremljen tri učionice i dio unutrašnjosti. 

Svojim djelovanjem Učilište je najzaslužnija andragoška ustanova na području 
Međimurske županije za povećanje stručno osposobljenih i konkurentnih polaznika na tržištu 
rada.  

 
 
 

Predlaže se Skupštini Međimurske županije da nakon rasprave usvoji predložene odluke. 
 
 
 
Čakovec, ožujak 2016.g.                                                                            PREDSJEDNIK 
                                                                                                    ODBORA ZA DODJELU JAVNIH 
                                                                                                                     PRIZNANJA  

 
                                                                                                             Matija Posavec, mag.ing. 
 
 
 
 
 
 


