
 

   

Številka:410-32/2020 
Datum:08. 10. 2020
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007) in 10. člena 
Odloka o priznanjih Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2009) objavlja Komisija za 
priznanja in nagrade Občine Makole: 
 

RAZPIS 
za podelitev občinskih priznanj v letu 2020 

 
I. 

Občina Makole razpisuje za l. 2020 zbiranje predlogov za podelitev naslednjih občinskih priznanj: 
 
 Plaketa Občine Makole – podeli se ena plaketa  
 Priznanje Občine Makole – podeli se dve priznanji 
 

II. 
Plaketa Občine Makole (kovinska plošča z reliefno podobo grba Občine Makole) se podeli zaslužnim 
posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki dosežejo izredne uspehe na 
področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.  
 

III. 
Priznanje Občine Makole ima pomen osebnega priznanja in pohvale in se podeljuje posameznikom, 
družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano prizadevnost na 
različnih področjih delovanja. 
 

IV. 
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Makole so lahko občani, politične 
stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti v občini Makole. 
 

V. 
Pobuda oziroma predlog za občinsko priznanje mora biti posredovan v pisni obliki in vsebovati: 
 
- naziv in ime pobudnika,  
- ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke,  
- obrazložitev pobude,  
- dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi. 
 

VI. 
Predlog oziroma pobudo za podelitev občinskih priznanj je potrebno dostaviti na sedež Občine Makole 
najkasneje do 30. oktobra 2020, Makole 35, 2321 Makole v zaprti ovojnici z oznako » NE ODPIRAJ – 
Pobuda oziroma predlog za občinsko priznanje«. 
 

VII. 
Priznanja bodo podeljena po zmožnostih glede na aktualno stanje in priporočila NIJZ. 
 

VIII. 
Za vse informacije v zvezi z razpisom vam je na voljo uslužbenec Matjaž Kopše, telefonska številka: 
02/80 29 203, e-pošta: matjaz.kopse@obcina-makole.si . 
   
                                                                             Predsednik komisije za priznanja 

          in nagrade Občine Makole 
             Marjan Dovar, l. r. 


