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Na temelju članka 6. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 
2/18) 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 11. sjednici održanoj 23. kolovoza 2018. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
O  DODJELI  JAVNIH  PRIZNANJA  OPĆINE  KOTORIBA 

 
I. 

 Povodom    “Dana   Kotoribe”,    O P Ć I N A    KOTORIBA   zaslužnim   pojedincima  i  
pravnim osobama,   d o d j e lj u j e   javna priznanja,  i  to: 
 

1.  PLAKETA OPĆINE   d o d j e lj u j e   s e: 
 

 Pogorelec Dragutinu, za dugogodišnji uspješan rad u SRD Som i drugim udrugama 
na području Općine Kotoriba  

Dragutin Pogorelec član je sportsko-ribolovnog društva od 1967. godine, dakle 51. godinu. Nakon 
učlanjenja, postaje natjecatelj u kadetskoj kategoriji. Početkom devedesetih godina uključuje se u 
Upravni odbor i sudjeluje u realizaciji izgradnje Ribičkog doma. Neprekidni je član Upravnog 
odbora do današnjeg dana te aktivno sudjeluje u društvu kod organizacije natjecanja i drugih 
manifestacija od društvenog i mjesnog značaja. Aktivni je član i drugih udruga na području 
Općine Kotoriba te konstantno pridonosi napretku društvenog i sportskog života Općine.  
 

 Siladi Nikoli, za dugogodišnji uspješan rad  u NK Graničaru Kotoriba i razvoj 
poduzetništva na području Općine Kotoriba 

Nikola Siladi član je veteranske ekipe NK Graničar-a i bivši igrač seniorskog sastava. 
Dopredsjednik je kluba, a trenutno je na funkciji predsjednika Nadzornog odbora. Svojim 
angažmanom znatno je doprinio boljem radu i razvoju kluba. Uz članstvo u NK Graničaru, Nikola 
Siladi aktivno sudjeluje i u radu drugih udruga, prvenstveno KUD-a Kotoriba. uspješni je 
poduzetnik i vlasnik jedne od najuspješnijih privatnih tvrtki na području Općine Kotoriba.  
  

 2.  MEDALJA OPĆINE  d o d j e lj u j e   s e: 
 

 Dražen Hertelendi, za dugogodišnji uspješan rad  u NK Graničaru 
Dražen Hertelendi igrač je seniorske ekipe NK Graničar i jedan od najdugovječnijih aktivnih 
igrača u klubu. Igračku karijeru započeo je u mlađim uzrastima, a aktivan je i danas. Iako ga je 
životni put odveo u drugu sredinu nikad nije napustio boje kluba te može poslužiti kao primjer 
mlađim generacijama. Sa svoje 42 godine aktivni je igrač seniorskog sastava i uključen u vođenje 
kluba. 
 

 Horvatić Josipu, za dugogodišnji uspješan rad na području Općine Kotoriba 
Horvatić Josip je dugogodišnji uspješan privrednik koji sudjeluje u svim akcijama koje provodi 
Općina Kotoriba, kako u obrani od poplava tako i u održavanju poljskih puteva i lokalnih cesta. 
Bio je politički aktivan te vijećnik Općinskog vijeća Općine Kotoriba u mandatu 1997. - 2001. 
godine. Njegova aktivnost posebno je istaknuta zimi čišćenjem snijega te je zaslužan što je 
Kotoriba najbolje očišćena Općina u okolici. Dugogodišnji je aktivan član Društva Josip Broz Tito i 
Udruge umirovljenika Kotoribe. 
 

 Malek Branko, za dugogodišnji uspješan rad u UDVDR-a ogranak Kotoriba 
Malek Branko je dugogodišnji član i sadašnji predsjednik UDVDR-a ogranka Kotoriba te je kao 
takav zadužen za zastupanje ogranka i njegovo uspješno djelovanje. Udruga je, pod njegovim 
vodstvom, aktivna i prisutna na svim manifestacijama i aktivnostima na području Općine 
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Kotoriba, a sudjeluje i na sportskim susretima Podružnice županije Međimurske i na natjecanjima 
na državnoj razini. 
 

 
II. 

 Priznanja zaslužnim uručit će Općinski načelnik na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća 14. 
rujna 2018. godine. 
 

III. 
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 
 

  
 KLASA:  061-01/18-01/02 
 URBROJ: 2109/9-18-4  
 Kotoriba,  23.kolovoza 2018. 
 
                       PREDSJEDNIK 
                                Općinskog  vijeća 
 
                       Stanko Vugrinčić 
 


