Na temelju članka 29. Statuta Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 4/21), članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/18) i Konačnog prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Marija u 2021. godini (KLASA:061-01/21-01/01, URBROJ:2109/24-21-7) od 06.07.2021. godine, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija na svojoj 2. sjednici održanoj 02.08.2021. godine, donosi


ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja  
Općine Sveta Marija u 2021. godini 


Članak 1.
 	
 	U 2021. godini Plaketa Općine Sveta Marija  neće se dodijeliti.

Članak 2.

	U 2021. godini Priznanje Općine Sveta Marija dodijelit će se:

	Ivanu Perliću iz Svete Marije - tokom dugogodišnjeg članstva u DVD Sveta Marija (22 godine), proteklih je deset godina obnašao dužnost člana Upravnog odbora DVD-a  Sveta Marija.  Spremno je preuzimao ključne uloge u organizaciji tradicionalnog natjecanja sa zaprežnim špricama te sudjelovao u mnogim manifestacijama i radnim akcijama. Svojom požrtvovnošću prilikom pomaganja ljudima u spašavanju imovine i ljudskih života uzor je mnogim članovima DVD-a kao i  mještanima Svete Marije.

	Josipu Mihalacu iz Donjeg Mihaljevca – za dugogodišnji rad u LD Patka na funkciji predsjednika  što iziskuje veliko znanje, odricanje iskustvo i odgovornost, a  tokom kojeg se istaknuo svojim stručnim i požrtvovnim radom na razvoju i napretku Lovačkog društva..
 Kao akter mnogih društvenih zbivanja, akcija, društvenih skupova, sportskih manifestacija primjer je svima da se predanim radom može postići puno na opće dobro svih nas. 


Članak 3.

	U 2021. godini Zahvalnica Općine Sveta Marija dodijelit će se:
 
	SRD Drava-ekipa seniorki u sastavu: Sara Strbad, Natalija Žganec i Marijana Mutak – za osvojeno 2. mjesto na međužupanijskom natjecanju zone-Regija Međimurje, Varaždin i Koprivnica 
	SRD Drava-ekipa juniorki u sastavu: Adriana Komorski, Stela Horvat i Nina Horvat  – za osvojeno 1. mjesto na međužupanijskom natjecanju zone-Regija Međimurje, Varaždin i Koprivnica 
	Katarini Kostel-za osvojeno 3. mjesto na Sportskim igrama mladih 2021. u organizaciji Šahovskog saveza Međimurske županije u kategoriji  U15 (djevojčice od 11 do 15 godina) održanim u Strahonincu. 
	Obiteljima iz Svete Marije i to: obitelji  Sabol, I. Žbulja 22, obitelji Gašparić, I. Žbulja 9, obitelji Gašparić, I. Žbulja 11, obitelji Kanižaj, Zelengaj 32, obitelji Mustač, I. Žbulja 24 i obitelji Peter, I. Žbulja 20, obitelji Brljak, I. Žbulja 11, obitelji Fundak, Ivana Žbulja 26 – za zajednički  nesebični angažman prilikom  hortikulturnog  uređenja, a naročito održavanja  parka „Vrtuljak“ u ulici Ivana Žbulja u Svetoj Mariji, na veliku radost djece iz cijelog naselja koja rado dolaze na igrala u tom parku koji je na ponos cijelom mjestu. Njihova briga i održavanje parka mogu biti uzor svima nama kako se voli svoj kraj i doprinosi ljepšem izgledu mjesta u kojem živimo.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA


KLASA: 061-01/21-01/01       					              PREDSJEDNIK
URBROJ: 2109/24-21-8						             Općinskog vijeća
Sveta Marija,02.08.2021.					                        Dražen Šulj

