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O dodjeli nagrada na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Cestica 16. 09. 2022.  

 Na sjednici Općinskog vijeća općine Cestica održanoj 06. rujna 2022. godine Općinsko 

vijeće Općine Cestica donijelo je Odluku o dodijeli javnih priznanja općine Cestica za 2022. 

godinu. 

1. Nagradu Općine Cestica dobivaju:  

 

1.1. HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. - ELEKTRA VARAŽDIN  

Elektra Varaždin je sastavni dio HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o. te obavlja 

djelatnost distribucije električne energije na području dijela Varaždinske i dijela Krapinsko-

Zagorske županije. U svojem poslovanju bavi se izgradnjom i održavanjem distribucijske 

mreže, priključenjima novih korisnika te svim radovima vezanim uz mjerna mjesta. Terenski 

pokriva površinu od 1.003 km2 preko 4.260,6 km distribucijske mreže i 926 transformatorskih 

stanica. Trenutno zapošljava 201 radnika, a električnom energijom napaja 72.562 korisnika 

mreže. Vršna snaga distribucijske mreže Elektre Varaždin iznosi oko 90 MW, a interesantan 

podatak je da je na mrežu priključeno 376 mjernih mjesta s obnovljivim izvorima energije 

ukupne snage proizvodnje od 24,6 MW. Prosječna godišnja investicijska ulaganja na 

distribucijskom području iznose otprilike 20.000.000 kn. U proteklih pet godina na području 

Cestice izgrađena je jedna trafostanica i 14 kilometara mreže što značajno doprinosi kvaliteti 

opskrbe električnom energijom.“ 

 

1.2. Cvjećarsko – aranžerski obrt Krizantema, vl. Marina Levanič iz Cestice, Ljudevita Gaja 

25, obrt Krizantema ove godine slavi 25 g. postojanja, prvi vlasnik bila je Nadica Levanić 

koja je svojim radom i odricanjem postigla današnje postojanje obrta, a nakon nje preuzela 

je snaha Marina Levanić. Obrt se bavi uzgojem raznog balkonskog cvijeća, sadnice i gotove 

proizvode pelargonija koje krase mnoge balkone u našem lijepom kraju, a najveća 

proizvodnja su krizanteme od kojeg je obrt dobio naziv. 

 

2. Grb Općine Cestica dobivaju:  

 

2.1. Predrag Dobrotić prof. rođen je 16.07.1981. godine završio je Kineziološki fakultet i 

10 godina radi u OŠ Cestica. Ove godine je u radu sa učenicima viših razreda ostvario 

zapažene rezultate u ženskom futsalu, osvojivši na Državnom prvenstvu  u Poreču 

deveto mjesto u kategoriji 7-ih i 8-ih razreda te odlično treće mjesto  na 

Državnom prvenstvu u Vinkovcima u kategoriji 5-ih i 6-ih razreda, što je i povijesni 

uspjeh škole. Od ove godine je ponosni vlasnik najviše licence za nogometne trenere u 

našoj općini a to je UEFA - A licnca. Uz nogomet, odlične rezultate postiže u edukaciji 

učenika za sigurno upravljanje biciklom u sklopu projekta "Želim voziti bicikl" i na 

natjecanjima "Sigurno u prometu", te je prvi uveo u nastavni plan i program Školu 

skijanja koju svake godine polazi više od 90 učenika. 

 

2.2. Vlado Kumer  rođen u Velikom Lovrečanu 09. srpnja 1950. godine. Član DVD-a 

Lovrečan-Dubrava je od 4.02.1973. godine, te iste godine završio je osposobljavanje za 

zvanje VATROGASAC, 1991. za zvanje VATROGASAC 1. klase, 1996. DOČASNIK, 

1997. DOČASNIK 1. klase, 1998. ČASNIK, i 2000. godine postao je ČASNIK 1. klase. 

Od 1980. do 1982. vršio je dužnost Zapovjednika Društva. 1986. godine položio je ispit za 

strojara. Zamjenik predsjednika bio je između 1982. i 1993., kada preuzima dužnost 

Predsjednika Društva i vrši je do 2009., dakle punih 16 godina. Od 2009. do 2013. bio je član 

Nadzornog odbora, a od 2013. je član Upravnog odbora DVD-a Lovrečan-Dubrava. 

Jedan je od osnivača Vatrogasne zajednice Općine Cestica 1993. godine i bio je član 

Predsjedništva 4 mandata sve do 2009. godine. 
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Vršio je najodgovornije funkcije i član je Dobrovoljnog vatrogasnog društva već punih 49 

godina. Za vrijeme njegovog vođenja Društva izgrađena je garaža za navalno vatrogasno vozilo, 

spremište za opremu, uređena je društvena kuhinja, nabavljena su vatrogasna vozila, 1996. 

godine TAM 5500 i 2008. godine NAVALNO VOZILO – VOLVO FL 614. 

Vlado Kumer je dobar vođa, uvijek dobrog raspoloženja i vedrog duha i nadasve dobar 

organizator svih radnih akcija u kojima i sam vrlo rado sudjeluje. Njegova uzrečica uvijek je  

,,dajte mi kramp i lopatu, nisam vam ja za papirologiju.“ 

Za svoje djelovanje u Društvu i doprinos vatrogastvu primio je Brončanu i Srebrnu plamenicu, 

Brončanu i Srebrnu medalju, Vatrogasne spomenice za 10, 20, 30 i 40 godina djelovanja u 

Društvu, Zlatnu medalju HVZ-a i Diplomu Vatrogasni veteran. Od 2018. godine je Počasni 

član DVD-a Lovrečan-Dubrava. 

U njegovom mandatu vođenja Društva otvorena je suradnja s PGD Maribor-Pobrežje i društvo 

se pobratimilo s PGD Bukovci.  

Vlado Kumer je čovjek od riječi, spreman pomoći u svakom trenutku, uzoran primjer svim 

članovima Društva u svim segmentima vatrogastva.  

 

3. NAGRADE UČENICIMA OŠ Cestica  

Na temelju zaključka općinskog načelnika, a na prijedlog Osnovne škole Cestica 

dodjeljuje se nagrada od 1000 kuna učenicama koje su se posebno istaknule među svojim 

vršnjacima.  

 

3.1. Učenica Marija Kos, rođena 10. listopada 2007. godine, živi u Babincu, je  tijekom 

školovanja imala odličan uspjeh u svim razredima. 

Uzornog  je vladanja. Aktivna je u vannastavnim aktivnostima i ostvaruje izvrsne rezultate.  

Tijekom školovanja sudjelovala je i ostvarila zapažene rezultate na natjecanjima, smotrama, 

sportskim natjecanjima i drugim oblicima aktivnosti. Isticala se pomaganjem drugim učenicima 

u učenju i drugim aktivnostima. Dobar odnos prema učiteljima i drugim djelatnicima škole, te 

pravilan odnos prema imovini. 

Na dan svečane sjednice Općinskog vijeća Marija Kos je učenica prvog razreda 1. gimnazije 

Varaždin.  

 

3.2. Marija Brežni, rođena 08. svibnja 2007. godine, živi u Gornjem Vratnu. 

Od skromne, neprimjetne i samozatajne djevojčice radoznalih očiju Marija Brežni izrasla je u 

izvrsnu učenicu i izvanrednu djevojku u svakom smislu tih riječi.  Predstavlja moralnu vertikalu 

i uzor vršnjacima, a svojim roditeljima i učiteljima motivirajući ponos, te neiscrpni izvor 

poticaja i dokaza da ustraju u radu s mladima. Obogaćena je svim vrijednostima koje čovjek i 

učenik njezinih godina treba posjedovati. Svojim potencijalima, redovitim radom  te 

nepresušnom snagom volje za vlastiti rast i razvoj, živi je svjedok svima nama kao odličan 

primjer oblikovanja mladog čovjeka u kvalitetnu osobu toliko potrebnu današnjem svijetu. 

Nadamo se, da će Marijini potencijali biti prepoznati te njegovani i van granica naše škole. 

Marija Brežni na dan svečane sjednice Općinskog polaznica je prvog razreda Medicinske škole 

u Varaždinu.  
 

4. Nagrade ostalim učenicima  

 

Na temelju zaključka općinskog načelnika Karlo Levanić, rođen 21. travnja 2005. godine, 

iz Cestice primio je jednokratnu novčanu nagradu od 1500 kuna.  

4.1. Karlo Levanić je  završio drugi razred srednje Graditeljske, prirodoslovne, rudarske 

škole u Varaždinu sa 5.00 prosjekom. Sudjelovao je na školskom i županijskom 

natjecanju iz fizike. Također je sudjelovao na školskom i županijskom natjecanju iz 

matematike "B" kategorije gdje je osvojio prvo mjesto u županiji, te drugo mjesto i 

drugu nagradu na državnom natjecanju iz matematike u Vodicama. 


