
OBRAZLOŽENJE 

ODLUKE O DODJELI ZAHVALNICA  

OPĆINE SRAČINEC ZA 2012. GODINU 

 
 
I. STOLNOTENISKI KLUB „SRAČINEC“ 

 
Stolnoteniskom klubu Sračinec, zahvalnica kao priznanje dodjeljuje se za ostvarene sportske 
rezultate i ulazak u I. Stolnotenisku ligu Hrvatske te doprinos u razvoju sporta u Općini Sračinec. 
 
 
II. ŠPORTSKO RIBOLOVNI KLUB „OPĆINE SRAČINEC“ 

 
Športsko ribolovnom klubu Općine Sračinec, zahvalnica ko priznanje dodjeljuje se za izniman 
doprinos i zalaganje u uređenju i sanaciji vodene površine u sklopu Poslovne zone Sračinec, 
organizaciju županijskih i lokalnih natjecanja te ostvarene rezultate na natjecanjima ribiča. 
 
 
III. UDRUGA „ČREPIČAR“ 

 
Udruzi „Črepičar“ iz Svibovca Podravskog, zahvalnica kao priznanje dodjeljuje se iznimno zalaganje 
u uređenju podrumskih prostorija Društvenog doma u Svibovcu Podravskom te zalaganje u 
očuvanju starih običaja (Fašnik, Sv. Benedikt, Božić i Nova godina). 
 
 
IV. TOMISLAV OSONJAČKI 

 
Tomislavu Osonjačkom, ravnatelju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, zahvalnica ko 
priznanje dodjeljuje se zbog zalaganja u realizaciji projekata na području Općine Sračinec, a prije 
svega na uređenju Županijske ceste Sračinec – Svibovec Podravski te dobivanja statusa županijske 
ceste za Ulicu Ljudevita Gaja i Zelendvorsku ulicu. 
 
 
V. LIDIJI VALEC 

 
Lidiji Valec, ravnateljici Osnovne škole Sračinec, zahvalnica kao priznanje dodjeljuje se za iznimno 
zalaganje na razvoju osnovnoškolskog obrazovanja na području Općine Sračinec te za zalaganje u 
realizaciji projekata dogradnje i uređenje objekta Osnovne škole i realizaciju programa 
jednosmjenske nastave. 
 
 
VI. VLADO GRAN 

 
Vladi Gran zahvalnica ko priznanje dodjeljuje se za izniman doprinos i zalaganje u izradi Monografije 
Općine Sračinec te predani istraživački rad o nastanku i povijesti nastanka naselja Sračinec i 
Svibovec Podravski. 
 
 
 



VII. NINO HUDOLETNJAK 

 

Ninu Hudoletnjaku, zahvalnica kao priznanje dodjeljuje se za ostvarene rezultate na 
srednjoškolskim natjecanjima kuhara i to za osvojeno I. mjesto na županijskom natjecanju „GASTRO 
2012“ u Zagrebu, osvojeno I. mjesto na natjecanju „ZLATNA JABUKA“ u Vinkovcima te sudjelovanju 
na natjecanju „VEGETA HRVATSKI KUHARSKI KUP MLADIH“ u Varaždinskim Toplicama. Ove godine, 
kao učenik završnog razreda srednje škole „Arboretum Opeka“ u Vinici osvojio je I. mjesto na 
državnom natjecanju kuhara „GASTRO 2012“ u Dubrovniku, a proglašen je i za „NAJ MUTARANTA“ 
škole. Navedena priznanja osvojena su pod vodstvom mentora Darka Aukera te voditelja stručne 
prakse u varaždinskom hotelu Turist, gospodina Damira Crleni.  
 
 
VIII. MARIJAN VIDEC 

 
Marijanu Videcu, predsjedniku DVD-a Svibovec Podravski, zahvalnica kao priznanje dodjeljuje se za 
zalaganje u ponovnom aktiviranju DVD-a Svibovec Podravski i njegovom opremanju interventnim i 
navalnim vozilom te ostalom potrebnom vatrogasnom opremom. Isto tako, zahvalnica se dodjeljuje  
za zalaganje i aktivno sudjelovanje u gotovo svim kulturno-umjetničkim manifestacijama te 
društvenim akcijama od općeg interesa za Općinu Sračinec. 
 


