
OBRAZLOŽENJE 

ODLUKE O DODJELI ZAHVALNICA  

OPĆINE SRAČINEC ZA 2013. GODINU 

 
 
I. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „SVIBOVEC PODRAVSKI“ 

 
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Svibovec Podravski“ zahvalnica kao priznanje dodjeljuje se 
povodom obilježavanja 75. godišnjice rada i djelovanja društva. 
 
 
II. NOGOMETNI KLUB „PODRAVAC“ IZ SVIBOVCA PODRAVSKOG 

 
Nogometnom klubu „Podravac“ iz Svibovca Podravskog, zahvalnica kao priznanje dodjeljuje se 
povodom obilježavanja 60. godišnjice rada i djelovanja društva. 
 
 
III. STANKA MIKO 

 
Stanki Miko, predsjednici Udruge žena „Preslica“ iz Sračinca, vijećnici općinskog vijeća Općine 
Sračinec i dobitnici priznanja Varaždinske županije za „Žensku kreativnost u ruralnom rtazvoju“, 
zahvalnica kao priznanje dodjeljuje se za izniman doprinos u razvoju kulturnog života Općine 
Sračinec, promicanju aktivnog uključivanja žena u kulturni i politički život Općine Sračinec, očuvanju 
tradicijskih zanata i predmeta te organizaciju raznih kulturnih događanja i manifestacija u Općini 
Sračinec. 
 
 
IV. TEREZIJA VUKOVIĆ 

 
Tereziji Vukovović, članici dramske grupe Udruge žene „Preslica“ i „Naj kumici“ Varaždinskog placa, 
zahvalnica kao priznanje dodjeljuje se za izniman doprinos u razvoju kulturnog života Općine 
Sračinec, promicanje rada amaterskih dramskih skupina te doprinos u očuvanju izvornog srakarskog 
govora kroz održane mnogobrojne nastupe na raznim manifestacijama diljem varaždinske županije 
i šire. 
 
 
V. JOSIPI FAJFAR 

 
Josipi Fajfar, vlasnici Cvjećarnice „Orhideja“ iz Sračinca, članici skupštine Udruženja obrtnika 
Varaždina i članici stručnog povjerenstva međunarodnih natjecanja učenika cvjećara, povodom 30. 
godišnjice rada na području O0pćine Sračinec, zahvalnica kao priznanje dodjeljuje se za doprinos 
ukupnom hortikulturnom uređenju Općine Sračinec, aktivno uključivanje i doprinos u realizaciji 
mnogobrojnih manifestacija na području Općine Sračinec te promicanje Općine Sračinec na brojnim 
međunarodnim izložbama cvijeća diljem Republike Hrvatske. 
 
 
 
 
 



VI. MATO ŽIHER 

 
Mati Žiheru, nekadašnjem predsjedniku Savjeta Udruženih Mjesnih zajednica Hraščica, Sračinec i 
Svibovec, zahvalnica kao priznanje dodjeljuje se za izniman doprinos i zalaganje u razvoju 
gospodarskog, političkog i društvenog života u naseljima Sračinec i Svibovec Podravski kroz rad u 
ondašnjim zajednicama općina i mjesnim zajednicama, te doprinos u radu i djelovanju 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Svibovec Podravski“. 
 
 
VII. GABRIJELA PERHAJ 

 

Gabrijeli Perhaj, učenici četvrtog razreda Prve gimnazije Varaždin, zahvalnica kao priznanje 
dodjeljuje se za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju iz povijesti u Lovranu, u kategoriji 
samostalnih istraživačkih radova za rad pod nazivom“Urbarijalna regulacija u sučijama Majerje, 
Nova Ves i Sračinec u Donjopoljskom kotaru Varaždinske županije u razdoblju od 1773. do 1783. 
godine.  
 


