
Javna priznanja Grada Ozlja za 2004.godinu 
Za osobite zasluge u svekolikom promicanju odnosa u oblastima društvenog i 

gospodarskog života i stvaralaštva  na području Grada Ozlja dodjeljuju se slijedeća javna 
priznanja za 2004.godinu:  
  

1.     IVANU VRBANEK, iz Vivodine, Gorniki Vivodinski 6, za poseban doprinos na 
području gospodarstva, 

2.     BRANKU BELANEK, iz Ozlja, Jaškovo 73, za poseban doprinos na području 
poljoprivrede 

3.     JOSIPU KADAK, vlasniku staklarskog obrta «Kadak»,iz Ozlja, Vrhovac 68 c, za 
poseban doprinos u razvoju obrtništva, 

4.     IVICI FRLAN, iz Vivodine, Vivodina 3, za poseban doprinos u razvoju 
obrtništva i poljoprivrede, 

5.     BRANKU BENKOVIĆ, iz Ozlja, Vrhovac 61 a, za poseban doprinos u športu, 
6.     DELTA DESIGN d.o.o. Ozalj, Podbrežje 59 a, vlasnika Ivana Jandri, za poseban 

doprinos u oblasti gospodarstva, 
7.     DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIKTOROVSKI, Vivodina 2 b, 

vlasnice Nade Viktorovski, za poseban doprinos na području društvenih 
djelatnosti, 

8.     DRAGICI ŽALAC, iz Ozlja, Kurilovac  4, za životno djelo. 
  

  

 

Javna priznanja Grada Ozlja za 2003. godinu 
Za osobite zasluge i uspjehe u svekolikom promicanju odnosa u oblastima društvenog i 

gospodarskog života i stvaralaštva na području Grada Ozlja dodjeljuju se javna priznanja 
slijedećim pojedincima i pravnim osobama: 
  

1.     DRAŽENU MIHALIĆU, Obrt «Mirage», Sopot 25, za poseban doprinos na 
području gospodarstva 

2.     MIRKU MRAKUŽIĆU, Trešćerovac 16, za poseban doprinos na području 
gospodarstva 

3.     ZLATKU STAREŠINČIĆU, «Metalplast» d.o.o. Podbrežje 59, za poseban 
doprinos na području gospodarstva 

4.     OBITELJSKOM GOSPODARSTVU MIKAN, Lović Gornji 10, za poseban 
doprinos na području poljoprivrede 

5.     OBITELJSKOM GOSPODARSTVU PUŠKARIĆ, Polje Ozaljsko 40, za 
poseban doprinos na području poljoprivrede 

6.     EDITH STERGAR, za životno djelo 
  

  

 

Javna priznanja Grada Ozlja za 2002.godinu 
Za osobite zasluge i uspjehe u svekolikom promicanju odnosa u oblastima društvenog i 

gospodarskog života i stvaralaštva na području Grada Ozlja dodjeljuju se javna priznanja 
slijedećim pojedincima i pravnim osobama: 
  

1.     LJUBICA JAKŠIĆ, Krojačko trgovački obrt «Santana», Police 24 – za osobit 
doprinos na području gospodarstva 

2.     VETERINARSKA STANICA OZALJ – za osobit doprinos na području 
gospodarstva 

  



3.     RESTORAN «ŽGANJER» - za osobit doprinos na području gospodarstva 
4.     OBITELJSKO GOSPODARSTVO ŠUTILA – za osobit doprinos na području 

poljoprivrede 
5.     Velečasni DRAGUTIN GORIČANEC – za osobit doprinos na području 

društvenih djelatnosti 
6.     Ravnateljica Dječjeg vrtića i jaslica «Zvončić» Ozalj VESNA NOVOSEL – za 

društvene djelatnosti 
7.     DJEČJI VRTIĆ I JASLICE «ZVONČIĆ» OZALJ – za osobit doprinos na 

području društvene djelatnosti 
8.     OSNOVNA ŠKOLA «SLAVA RAŠKAJ» OZALJ – za osobit doprinos na 

području društvene djelatnosti 
9.     TAE KWON DO KLUB OZALJ – za osobit doprinos na području sporta 
10.    dr.stom. ZLATKO KALČIĆ – za  životno djelo (posthumno) 

  
 

Jjavna priznanja Grada Ozlja za 2001.godinu 
Za naročite zasluge i uspjehe u svekolikom promicanju odnosa u oblastima društvenog i 

gospodarskog života i stvaralaštva na području Grada Ozlja dodjeljuju se javna priznanja 
slijedećim pojedincima i pravnim osobama: 
  

1.     "A.C.M." d.o.o. projektni biro Ozalj - za osobit doprinos na području arhitekture i 
urbanizma 

2.     "TAVERS" d.o.o. - za osobit doprinos na području gospodarstva, 
3.     "TEHNOPROMET" d.o.o. - za graditeljstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge - za 

osobit doprinos na području razvoja infrastrukture, 
4.     JOSIP KOSTELAC, obrt za građevinsko zanatstvo Vivodina - za osobit doprinos 

na razvoju obrtništva, 
5.     Udruga vinara, vinogradara i voćara - za osobit doprinos na području 

vinogradarstva, 
6.     NK "ZRINSKI" OZALJ - za osobit doprinos na području športa, 
7.     JOSIP LOVRAS, Grdun 38 - za osobit doprinos na području stočarstva, 
8.     LOVRO VRBANEK, Zorkovac Vivodinski 1 - za osobit doprinos na području 

poljoprivrede 
9.     LJUDEVIT STUPIĆ, Podgraj 16 - za osobit doprinos na području ekološke 

poljoprivrede, 
10. Dr. vet. MILAN RADMANOVIĆ, Kurilovac 11 - za životno djelo. 

  

  

 

Javna priznanja Grada Ozlja za 2000.godinu 
1.     Aquaestil Ozalj – za osobit doprinos na području gospodarstva 

2.     Društvo «Naša djeca» Grada Ozlja – za osobit doprinos u društvenim djelatnostima 
3.     Boris Brnardić – za osobit doprinos u zdravstvu 
4.     Stjepan Mihalić – za osobit doprinos na području poljoprivrede 
5.     Zlatko Cedilak – za osobit doprinos na području obrtništva 
6.     Zlatko Petruša – za osobit doprinos na području poljoprivrede 
7.     Mr. Stjepan Puljak – za inovatorstvo na području šumarstva 
8.     Ivica Benković – za osobit doprinos u razvoju mjesne samouprave 

  

 
 
 
 



Javna priznanja Grada Ozlja za 1999.godinu 
1.     Prof. Martin Vajdić – za životno djelo 

2.     Stjepan dr. Vinceković – za osobit doprinos na području zdravstva 
3.     Prof. Branka Stergar – za osobit doprinos na području kulture 
4.     AB Gradnja d.o.o. Ozalj – za osobit doprinos na području gospodarstva 
5.     33. Inženjerijska brigada – za osobit doprinos u izgradnji infrastrukture 
6.     Lovro Mužar – Vivodina 10a – za osobit doprinos na području poljoprivrede 
7.     Rudolf Šoštarić, Dojutrovica 19 – za osobit doprinos na području poljoprivrede 

  

 

Javna priznanja Grada Ozlja za 1998.godinu 
1.     Prof. dr. Stjepko Težak – za životno djelo 

2.     Zdenka Stupić – za osobit doprinos na području kulture 
3.     Ivica Puškarić – za osobit doprinos na području poljoprivrede 
4.     Vatrogasna zajednica Grada Ozlja – za osobit doprinos na području zaštite od požara 
5.     «Guštin» d.o.o. Ozalj – za osobit doprinos na području gospodarstva 

  

 

Javna priznanja Grada Ozlja za 1997.godinu 
1.     Kuglački klub «Kupa» Podbrežje 

2.     Športsko ribolovno društvo Ozalj 
3.     Dražen Guštin 
4.     Ivica Margarin 
5.     Walter Pingitzer 
6.     Jasenka Staničić 
7.     CRO Petrol «Rožić» Ozalj 

  

 

Javna priznanja Grada Ozlja za 1996.godinu 
1.     Hidroelektrana Ozalj 

2.     Narodno sveučilište Ozalj 
3.     Jakovčić Josip 
4.     Lipšinić Boris 
5.     Kambić Dragutin 
6.     Markač Andrija 
7.     Mataković Ivan 
8.     Centar za rehabilitaciju Ozalj 
9.     Ilsad Ozalj 
10.    Tomo Šoštar 

  

 


