Na temelju članka 6. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br.
3/13) i članka 14. Odluke o javnim priznanjima („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/07 i
13/10), a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine, Općinsko vijeće Općine
Kotoriba na 3. sjednici održanoj 321. kolovoza 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KOTORIBA
I.
Povodom “Dana Kotoribe”, O P Ć I N A KOTORIBA
pravnim osobama, d o d j e lj u j e javna priznanja, i to:

zaslužnim

pojedincima i

1. ZAHVALNICA OPĆINE d o d j e lj u j e s e:
Dolenec Franji, za postignuti uspjeh u natjecanju za najspremnijeg pripadnika
oružanih snaga RH „Prvi za hrvatsku 2017.“
Franjo Dolenec je policijski službenik Interventne jedinice policije PU Međimurske. Ove
godine sudjelovao je na iznimno zahtjevnom natjecanju za najspremnijeg pripadnika oružanih
snaga RH „Prvi za hrvatsku 2017.“ Na ovom natjecanju uz pripadnike oružanih snaga i MUP-a
RH sudjelovali su i pripadnici oružanih snaga iz Austrije, Albanije, Slovačke, Poljske, Italije, Litve
Njemačke Slovenije, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a.
Na natjecanju je učestvovalo 156 natjecatelja, a Franjo Dolenec je zauzeo 63 mjesto te
tako osvijetlio obraz kako međimurske policije tako i rodne Kotoribe. Franjo Dolenec je 2015.
godine proglašen za najpolicajca PU Međimurske. Član je NK Graničar.
2. MEDALJA OPĆINE d o d j e lj u j e s e:
prof. dr.sc. Jembrih Alojzu, za angažman kod pripreme za tisak i predstavljanje
„Kotoripskih protokola“.
Prof. Jembrih prvi je javnosti predstavio „Kotoripske protokole“ 18.lipnja 1999. godine u
Knjižnici i čitaonici Kotoriba. Dijelovi „Kotoripskih protokola“ zahvaljujući prof. Jembrihu bili su
objavljivani u „Kotoripskom vjesniku“ u nekoliko nastavaka. Prof. Jembrih osobno se angažirao i
bio je od velike pomoći Povijesnoj grupi osnovne škole koja je na Državnom natjecanju iz
povijesti 2009. godine osvojila 2. mjesto s temom „Kotoripski protokoli“. Zahvaljujući radu i
osobnom zalaganju prof. dr.sc. Jembriha „Kotoripski protokoli“ su prevedeni s kajkavskog jezika
na standardni književni jezik i na taj način su postali dostupni široj javnosti, a prije svega
današnjim, a i budućim generacijama Kotoribe.
3. PLAKETA OPĆINE d o d j e lj u j e s e:
Župnom pjevačkom zboru Župe Kotoriba, za pedeset godina djelovanja.
Na poticaj mladog župnika Ignacija Zadravca 1967. godine obnavlja se mješoviti pjevački
zbor koji djeluje već pedeset godina. Zbor su vodili Vinko Balog, Rafael Balog, Prečasni Blaž
Horvat , a već više od dvadeset godina zbor vodi orguljaš Damir Kadija. Zbor osim na misama
nastupa na raznim manifestacijama za potrebe mjesta i župe Kotoriba, ali često i izvan Kotoribe.
Nastupali su tako u prvostolnici u Zagrebu, u Krašiću, u crkvi sv Katarine u Zagrebu u sklopu
pasijske baštine, u Čakovcu za proštenje Gospe od Anđela, na Trsatu u Svetoj Mariji, Mlinarcima
itd. Zbor svake godine nastupa na festivalu Svete Cecilije Varaždinske biskupije. Osim crkvenoliturgijskog pjevanja zbor gaji i međimursku popijevku, nastupaju na raznim priredbama, te na
priredbama humanitarnog karaktera.
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Rado u svoju sredinu primaju i druge zborove. Ugostili su tako muški katedralni zbor iz Zagreba,
svjetski poznatog orguljaša Anđelka Klobučara, Bogoslovni oktet, Zbor liječnika iz Zagreba i
mnoge druge. Danas zbor broji oko 40 članova.

II.
Priznanja zaslužnim uručit će Općinski načelnik na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća 15.
rujna 2017. godine.
KLASA: 061-01/17-01/01
URBROJ: 2109/9-17-6
Kotoriba, 31. kolovoza 2017.
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Stanko Vugrinčić
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