
 

Apače, 04.07.2018      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 
 

 

INFORMACIJE IZ OBČINE APAČE 
 

 
 

Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas o pomembnih informacijah in prihajajočih dogodkih.  
 

            Župan Občine Apače, Franc Pižmoht l.r. 
 
 

 

OBVESTILO O POLETNEM DELOVNEM ČASU KRAJEVNE KNJIŽNICE APAČE  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

VABILO NA OGLED RAZSTAVE  
 
 
 

 

 

 
VLJUDNO VABLJENI NA OGLED 

 

RAZSTAVE O STRPNOSTI DO KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE 
(EXHIBITION ON THE TOLERANCE OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE),  

 

v neposredni bližini Kulturnega doma Apače.  

V primeru dežja si razstavo lahko ogledate v Večnamenski sobi Kulturnega doma Apače. 
 

Ogled le te je možen v času uradnih ur občinske uprave občine Apače, vse do 19. julija 2018. 
 

Prisrčno vabljeni! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VABILO NA VRTNO VESELICO V PODGORJE – 14.07.2018 
 

Prostovoljno gasilsko društvo Podgorje  

vabi na  

Vrtno veselico s srečelovom,  
ki bo v soboto, 14. julija 2018 od 20. ure naprej. 

 

Glasbeni gostje: ANSAMBEL EKART.  
  

Vljudno vabljeni.  
 

VABILO NA VAŠKO-ŠALJIVE IGRE V LUTVERCE – 14.07.2018 
 

Krajevno vaški odbor Lutverci organizira  

v soboto, 14. julija 2018 od 14. ure naprej Vaško - šaljive igre,  
in sicer na nogometnem igrišču v Lutvercih. 

 

Prisotne bodo ekipe iz območja občine Apače in prijateljska društva ter  

EKIPA POP TV KMETIJE 2017.  
 

Na samih igrah se pripravlja obilo dobre volje - smeha, srečelov ter streljanje s fračo. 
 

Vljudno vabljeni! 



 

Apače, 04.07.2018      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 
 

RAZPIS  

ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE APAČE ZA LETO 2018 
 

 

1. PREDMET RAZPISA:  
 

Občina Apače podeljuje zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, 

skupinam in drugim organizacijam za dosežke, ki imajo velik pomen za razvoj in ugled občine na 

gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, vzgojno-izobraževalnih, športnih in drugih področjih. 
 

V letu 2018 se bodo podeljevala naslednja priznanja (po ena plaketa): 

1. plaketa -zlati grb, 

2. plaketa- srebrni grb, 

3. plaketa- bronasti grb. 
 

2. VLAGATELJI:  
 

Priznanja se podeljujejo posameznikom, skupinam ljudi, podjetjem ter društvom. Vsi našteti lahko dajejo tudi 

pobude za podeljevanje priznanj. Pravico dajati pobude imajo tudi politične stranke in državni organi. 
 

3. KRITERIJI 
 

Plaketa - Zlati grb se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so 

pomembni za razvoj in ugled občine in se podeljuje praviloma vsako leto ob občinskem prazniku na 
slavnostni seji občinskega sveta. 
 

Plaketa - Srebrni grb se podeljuje za pomembno življenjsko delo ali velike uspehe in dosežke, ki so 

pomembni za ugled občine oziroma za zelo pomembne enkratne dosežke v zadnjem obdobju.  

 

Plaketa - Bronasti grb se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje 

ustvarjalno delo. 
 

Priznanja se podeljuje za enkratne uspehe na posameznih področjih oziroma za trajno in uspešno 

udejstvovanje na kulturnih, športnih in drugih področjih. 
 

4. VSEBINA POBUDE 
 

Pobudo za podelitev priznanj mora vsebovati: 

 naslov kandidata za podelitev priznanj, 

 obvezno naziv pričakovanega priznanja in, 

 podrobno ter  v skladu  z razpisom in v 3. točki navedenimi kriteriji argumentirano utemeljitev, ki 

ustreza posameznim kriterijem; in sicer za predlog : 

 Zlati grb, da gre izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj 

in ugled občine; 

 Srebrni grb, da gre za pomembno življenjsko delo ali velike uspehe in dosežke, ki so pomembni za 

ugled občine oziroma za zelo pomembne enkratne dosežke v zadnjem obdobju; 

 Bronasti grb, da gre dejansko za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje 

ustvarjalno delo. 

Pobuda mora vsebovati tudi privolitev predlaganega kandidata, v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih 

podatkov. 
 

5. ROK ZA ODDAJO POBUD 
 

Pobudo je potrebno poslati na naslov: Občina APAČE, Apače 42 b, 9253 Apače; do vključno z 14.8.2018, 
do konca delovnega dne. 

Zaprta kuverta mora biti označena: z naslovom Občine Apače ter z označbo »NE ODPIRAJ«- JAVNI RAZPIS 

ZA PODELITEV PRIZNANJ, na hrbtni strani pa mora biti naveden naslov predlagatelja. Nepravočasne 

vloge  (torej prejete po zahtevanem datumu) komisija ne bo obravnavala; in jih bo neodprte  vrnila 

predlagatelju.  

Nepopolne vloge bo komisija obravnavala in posledično, po potrebi pozvala k dopolnitvi. 
 

6. OBJAVA RAZPISA 
 

Razpis se objavi 02.07. 2018 na spletni strani http://www.obcina-apace.si  in v prvem julijskem Informatorju 

občine Apače. 
 

Predsednik komisije: Žunkovič Viljem, l.r. 


