Na temelju članka 15. Statuta Općine Sveta Marija («Službeni glasnik Meñimurske županije»
br. 9/09., 5/13.) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima i počastima koju je donijelo
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija na svojoj 14. sjednici održanoj 26.05.2010. godine,
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija na svojoj 10. sjednici održanoj 21.07.2014. godine
donosi

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja i počasti
Općine Sveta Marija u 2014. godini

Članak 1.
U 2014. godini Plaketa Općine Sveta Marija neće se dodjeljivati.
Članak 2.
U 2014. godini Zahvalnica Općine Sveta Marija dodijelit će se sljedećim pojedincima
i udrugama:
-

Emiliji Janković, Sveta Marija – članica je Društav Žena od samog početka njegovog
obnoviteljskog djelovanja.Uključuje se nesebično i požrtvovno u sve aktivnosti Društva,
a najviše se ističe u humanitarnim aktivnostima. Inicijator je mnogih dogañanja u
Društvu, osoba na koju se Društvo može osloniti te odgovorno izvršava sve povjerene
joj zadatke.
- Ekipi seniorki ŠRD Klen Sveta Marija – (Ivanka Škoda, Paula Pongrac, Mirela
Mutak,) -ekipa seniorki je u srpnju 2014. godine na Završnici KUP-a HŠRS-a u Belom
Manastiru osvojila 2. mjesto U ekipi su nastupile Ivanka Škoda, Paula Pongrac i Mirela
Mutak , dok su im kapetani bili Miroslav Škoda, Stjepan Pongraci Marijan Mutak
-Ekipi kadeta ŠRD Drava – (Ema Višnjić, Marko Golubić, Dario Bartolić) – za
osvojeno 2. mjesto na 60-tom kadetskom kupu HŠRS-a.
- Robertu Karlociju, članu DVD Donji Mihaljevec-član je DVD-a od 2000. godine,
2007. godine položio je za vatrogasca, 2008. godine za vatrogasca I. klase. Izrazio je
želju za daljnje doškolovanje za viši čin (vatrogasni dočasnik). Uz konstantno
usavršavanje (2010. godine bio je na usavršavanju za akcidente s opasnim tvarima),
neprestano se zalaže za što bolje rezultate na natjecanjima u županiji i izvan
nje(nekoliko godina član je A ekipe).

-

Mariu Pavlicu, članu DVD Sveta Marija – član je DVD-a više od 30 godina. Posebnu
sposobnost Mario je pokazao prilikom organizacije brojnih dogañanja koje organizira
DVD i druge udruge, kao što su natjecanje sa zaprežnim špricama, druženja i izleta
djece i mladeži, brojne vježbe. Posebno je zapažena njegova vedrina prilikom primanja
gostiju iz drugih sredina, gdje on vodi brigu i o najsitnijem detalju kako bi se svi koji
koji su došli u naše mjesto osjećali dobrodošli.

Valentini Horvat Pavčec, članici KUD-a „Ivan Mustač Kantor“ – Valentina se
odmah po doseljenju u Svetu Mariju aktivno se uključila u rad društva. Sudjelovala je kao
plesačica u folklornoj sekciji, kao glumica u dramskoj sekciji, a zadnje dvije godine
obnašala je dužnost tajnika.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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