Na temelju članka 6. Odluke o nagradama i priznanjima Grada Vrbovca («Glasnik
Zagrebačke županije» broj 10/14), a na Prijedlog Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada
Vrbovca od 28. svibnja 2021., Gradsko vijeće Grada Vrbovca na Konstituirajućoj sjednici
održanoj 28. svibnja 2021. godine d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K
O DODJELI GODIŠNJIH NAGRADA GRADA VRBOVCA
ZA 2020. GODINU
I
U znak priznanja za uspjehe u radu iz područja gospodarstva, znanosti, kulture,
obrazovanja, umjetnosti, športa, humanitarnog rada i drugih područja društvenog života,
Godišnje nagrade Grada Vrbovca za 2020. godinu d o d j e l j u j u s e:
1. Mati Jeliću – za izrazit uspjeh u poslovanju tvrtke Komunalac Vrbovec d.o.o., za razvoj
sportskog i kulturnog života te općenito promicanje društvenog i humanitarnog života na
području grada Vrbovca.
2. Anici Hrlec - za izrazit doprinos u poticanju planinarstva u gradu Vrbovcu, poticanju svijesti
o zaštiti okoliša, razvoju i promidžbi kulturne baštine grada Vrbovca te općenito promicanje
društvenog i znanstvenog života na području grada Vrbovca.
3. DVD-u Brčevec - za izrazit doprinos u pružanju humanitarnih djelatnosti i spašavanju tuđih
života i imovine, a povodom 80 godina postojanja i neprekidnog rada.
4. DVD-u Lonjica - za izrazit doprinos u pružanju humanitarnih djelatnosti i spašavanju tuđih
života i imovine, za aktivno sudjelovanje u sportskom i crkvenom životu te promicanje
sportskog, društvenog i humanitarnog života na području grada Vrbovca, a povodom 90
godina postojanja i neprekidnog rada.
5. Franji Poturičeku – za izrazit doprinos i sudjelovanje u Nogometnom klubu „Lonja“, Lonjica
te općenito promicanje sportskog i društvenog života na području grada Vrbovca.
6. Jeleni Mucko – za izrazit doprinos u pružanju humanitarnih djelatnosti, projektima iz
područja zdravstvene i socijalne skrbi, građanima Grada Vrbovca i okolnih općina, te općenito
za promicanje društvenog života te niz dobrotvornih i volonterskih akcija na području grada
Vrbovca.

II
Godišnje nagrade i priznanja Grada Vrbovca za 2020. godinu uručit će se nagrađenima
na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vrbovca povodom Dana Grada, koja će se održati
15. lipnja 2021 . godine.
III
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.
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