Na temelju članka 29. Statuta Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/20), 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 2020. godini (KLASA:061-01/20-01/01, URBROJ:2109/24-20-5) od 15.07.2020., Općinsko vijeće Općine Sveta Marija na svojoj 24. sjednici održanoj 07.08.2020. godine, donosi


ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja  
Općine Sveta Marija u 2020. godini 


Članak 1.
 	
 	U 2020. godini Plaketa Općine Sveta Marija dodijelit će se:

	Josipu Frančiću iz Svete Marije, Glavna 17-od završetka srednje škole uključen je u društveno politički život Svete Marije. Cilj mu je bio da se poboljšaju uvjeti života na selu i da se mladi uključe u kulturni i sportski život. Sam je bi aktivno uključen u rad NK Mladosti kao predsjednik i kasnije tajnik kluba, a kao trener potiče  među mladima ljubav prema sportu. U Mjesnoj zajednici angažiran je dugi niz godina te je učestvovao u realizaciji bitnih projekata kao što su: izgradnja mrtvačnice, asfaltiranje ulica, izgradnja zdravstvene ambulante, rekonstrukciji električne mreže, uvođenju telefona  itd. Tokom domovinskog rat bio je angažiran na zbrinjavanju izbjeglica, a posljednjih 18 godina tajnik je najbrojnije udruge u općini-Podružnice umirovljenika Sveta Marija. Uglavnom radi se o vrlo osebujnoj osobi-poštenoj, realnoj i dosljednoj koja dugi niz godina radi za boljitak Općine.


Članak 2.

	U 2020. godini Priznanje Općine Sveta Marija dodijelit će se:

	Božidaru Vlahu iz Donjeg Mihaljevca-voditelju mladeži i pomlatka DVD Donji Mihaljevec.
Zahvaljujući njegovom neprekidnom i nesebičnom radu s podmlatkom te zajedničkim zalaganjem za postizanje što boljih rezultata, u protekloj godini je s ekipom vatrogasnog pomlatka nastupio na 12 natjecanja sa ukupno 28 odjeljenja gdje su osvojili 20 prvih mjesta, 3 druga mjesta i 1 treće mjesto. 

Članak 3.

	U 2020. godini Zahvalnica Općine Sveta Marija dodijelit će se:

 
	SRD Drava-ekipa seniora u sastavu: Ervin Škoda, Miroslav Škoda, Josip Orehovec, Darko Orehovec i Kristijan Komorski – za osvojeno 1. mjesto u II ligi Hrvatskog športsko ribolovnog saveza i ulazak u prvu ligu Hrvatskog športsko ribolovnog saveza
	SRD Drava-ekipa juniorki u sastavu: Ana Strbad, Natalija Kvakan i Adriana Komorski – za osvojeno 3. mjesto na Kupu Hrvatske na jezeru Šoderica kod Koprivnice.



Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA
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