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Številka/Ikt. sz.: 030-0001/2019-3/2020 

Datum/Kelt: 15.10.2020 

 

Na podlagi 6. in 12. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Dobrovnik (Uradne objave št. 4/02, Ur. 

list št. 119/2008 in Uradne objave št. 7/2010) Komisija za nagrade in priznanja  objavlja 

Dobronak Község elismeréseiről és díjairól szóló szabályrendelet 6. és 12. cikkelyének (Dobronak Község 

közlönye 4/02, Ur.list 119/2008. sz. és Dobronak Község közlönye 7/2010) alapján Az elismerések és 

díjázások odaítéléséért felelős bizottság meghirdeti 

 

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Občine Dobrovnik 

A Dobronak Község elismerései és díjai pályázatot 

za/a következő kategóriákra: 

 

• Plaketa Občine Dobrovnik/Dobronak Község plakettje 
(Vsako leto se lahko podeli največ tri plakete, od tega največ dve posameznikom in ena kolektivno. 

Évente legtöbb három plakett osztható ki, ebből legtöbb kettő egyéneknek és egy közösségeknek). 

 

Obvezne sestavine predloga za priznanja so:  

A pályázatnak a következő kötelező elemeket kell tartalmaznia: 

 

1. Ime in priimek oz. naziv predlagatelja/A jelölő nevét és utónevét 

2. Ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata za priznanje, če gre za fizično osebo/A jelölt nevét, 

utónevét, születési adatait és lakcímét – fizikai személy esetében,  

3. Naziv in sedež kandidata za priznanje, če gre za organizacijo/A jelölt nevét és székhelyét – szervezet 

esetében, 

4. Pisna obrazložitev dosežkov oz. uspehov, zaradi katerih se kandidat predlaga za priznanje občine 

Dobrovnik/Fel kell sorolni a jelölt eredményeit és sikereit, valamint a jelölés indoklását,  

5. Podpis predlagatelja oz. žig organizacije/A jelölő személy aláírását, illetve a jelölő szervezet 

pecsétjét. 

 

Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani v zaprti ovojnici na naslov Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 

9223 Dobrovnik, Za Komisijo za nagrade in priznanja s pripisom "Ne odpiraj" in sicer vključno do 

15.11.2020. Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, ki bodo poslani v skladu s pogoji iz 

tega razpisa. Predlogi se štejejo za pravočasne tudi v primeru, če so bili zadnji dan predpisanega roka oddani 

priporočeno na pošti. 

Az irásbeli javaslatokat borítékba zárva kell elküldeni az alábbi címre: Dobronak Község, Dobronak 297, 

9223 Dobronak, Az elismerések és díjázások odaítéléséért felelős bizottság 

"Ne nyisd ki" utóirattal, legkésőbb 2020.11.15. A javaslókat értesítjük, hogy csak azokat a javaslatokat 

vesszük figyelembe, amelyek megegyeznek a kiírás feltételeivel. Figyelembe vesszük azokat a javaslatokat is, 

amelyek az előirt határídő utolsó napján ajáltan voltak feladva postán. 

 

        Predsednica Komisije/A Bízottság elnöke:  

                         Simona Glavač, l.r. 
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