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OBVESTILA OBČANOM OBČINE DOBROVNIK 

ÉRTESÍTÉSEK DOBRONAK KÖZSÉG POLGÁRAINAK 
Obveščamo Vas o dogajanjih v naši občini in Občinski upravi 

Községünkben és a Községi Hivatalban az alábbi események várhatók 

________________________________________________________________________________________________________  

JAVNA PREDSTAVITEV MODELOV VREDNOTENJA 

ÉRTÉKBECSLÉSI MODELLEK NYILVÁNOS BEMUTATÁSA 

 

Geodetska uprava Republike Slovenije bo izvedla javno predstavitev modelov vrednotenja 

SzK Geodéziai Igazgatósága  értékbecslési modellek nyilvános bemutatását fogja kivitelezni, 

 

v sredo 16. oktober 2019, od  10.00 do 13.00 ure 

szerdán 2019. október 16-án, 10 – 13 óráig 

 

v prostorih Mestne občine Murska Sobota (velika sejna dvorana), 

Kardoševa 2, Murska Sobota 

Murska Sobota Községi Hivatalába (nagy ülésterem), Kardoševa 2, Murska Sobota 

za občine na območju OGU Murska Sobota: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja 

Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, 

Murska Sobota,  Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Šalovci, Tišina Turnišče, Velika Polana, 

Veržej in  Sveti Jurij ob Ščavnici. 

 

Murska Sobota OGU területre vonatkozóan: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobronak, Gornja 

Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodos, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendva, Ljutomer, Moravske Toplice, 

Murska Sobota,  Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Šalovci, Tišina Turnišče, Velika Polana, 

Veržej in  Sveti Jurij ob Ščavnici. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin 
Nyilvános vita szervezés az ingatlanok értékbecslési modellek javaslatáról 

 

Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 na Občini Dobrovnik, Dobrovnik 297, 

9223 Dobrovnik potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je 

pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.  

Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja 

nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno 

izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v 

registru nepremičnin na dan 27.6.2019.  

Javna predstavitev modelov vrednotenja s strani Geodetske uprave Republike Slovenije bo potekala v 

sredo dne 16. oktobra 2019, od 10.00 do 13.00 ure, v prostorih Mestne občine Murska Sobota (velika 

sejna dvorana), Kardoševa 2, Murska Sobota.  

http://www.mvn.e-prostor.gov.si/


Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu 

modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:  

 pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na 

območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 

9223 Dobrovnik, ali skeniranega na elektronski naslov obcina@dobrovnik.si 

ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni občine, 

 vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov 

Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov 

vrednotenje@gov.si. 

 
Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je 

pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za 

objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo 

imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.  

 
 

Dobronak Község polgárait értesítjük, hogy 2019.10.1-től 2019.10.30-ig Dobronak Község székhelyén, 

Dobronak 297, 9223 Dobronak nyilvános vita lesz folyamatban az ingatlanok értékbecslési modellek 

javaslatáról, amelyet SzK Geodéziai Igazgatósága készített el. 

Az ingatlanok értékbecslési modellek javaslata 2019.10.1-től hozzáférhető lesz a Tömeges ingatlan 

értékbecslési portálon (szlovénul: MVN) a www.mvn.e-prostor.gov.si linken, ahol megjelentett a kísérleti 

kiszámított érték a már megjelentetett ingatlanok értékbecslési modellek javaslatai alapján 2019.6.27-i 

dátummal. 

Az ÉRTÉKBECSLÉSI MODELLEK NYILVÁNOS BEMUTATÁSA, amelyet SzK Geodéziai Igazgatósága 

fog kivitelezni, szerdán 2019. október 16-án, 10 – 13 óráig kerül megrendezésre, Murska Sobota Községi 

Hivatalában (nagy ülésterem), Kardoševa 2, Murska Sobota 

Minden érdekelt fél 2019. október 1-től 2019. november 15-ig leadhatja véleményét és hozzászólását az 

ingatlan értékbecslési modellek javaslataihoz, amelyeket következőképpen kell indokolni: 

 javaslatok, hozzászólások, amelyek az értékelt zónák vázlatára vonatkoznak és az ingatlan 

magassági szintjére Dobronak Község területén, azokat küldjék a JR.MV-1 formanyomtatvánnyal 

Dobronak Község, Dobronak 297, 9223 Dobronak címre, vagy beszkennelve az 

obcina@dobrovnik.si email címre vagy a formanyomtatványt fizikai formában kitöltheti és leadhatja 

Dobronak Község Hivatalába. 

 

 Egyéb ingatlan becslési modellek javaslatait a JR.MV-2 formanyomtatvánnyal küldjék a SzK 

Geodéziai Igazgatóság – Értékbecslés, p.p. 35, 1001 Ljubljana címre, vagy beszkennelve a 

vrednotenje@gov.si email címre. 

 

A JR.MV-1 ÉS JR-MV-2 formanyomtatványok a nyilvános vita helyszínén és a MVN Portal honlapján 

lesznek elérhetőek. A hozzászólások a nevet és vezetéknevet és egyéb személyi adatokat megadván lesznek 

érvényes. Azok a személyek, akik névtelenek kívánnak maradni, azok külön jegyezzék be a 

formanyomtatványokon. 
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Kurjenje odpadkov-smeti /Hulladék-szemét égetése 

Kljub vsem možnostim za organiziran odvoz odpadkov, brezplačen odvoz kosovnih odpadkov in delujočemu 

Zbirnemu centru, je na širšem območju Občine Dobrovnik  vse pogosteje opaziti kurjenje raznih odpadkov-smeti pri 

posameznih gospodinjstvih. 

Obveščamo vas, da je kurjenje tovrstnih odpadkov (plastika, razni gradbeni materiali, tekstil, gume..) 

prepovedano in se lahko sankcionira z denarno globo pristojnih inšpekcijskih služb in Policije. 

Iz tega razloga se bodo na območju celotne Občine odslej opravljali poostreni nadzori s strani Medobčinskega 

inšpektorata in Policije.   

A hulladék szervezett szállítása különféle lehetőségei, a darabhulladék ingyenes szállítása és a Gyűjtő Központ 

működése ellenére Dobronak Község szélesebb területén egyre gyakrabban tapasztalható a különböző hulladék-

szemét égetése az egyes háztartásokban. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladék (műanyag, különböző építőanyagok, textil, gumi ...) égetése tilos, és az 

illetékes felügyeleti szervek és a rendőrség pénzbírsággal is büntethetik. 

Emiatt a Községközi Felügyelőség és a rendőrség Dobronak Község egész területén ezentúl szigorúbb ellenőrzést fog 

végezni. 

 

ODLAGANJE VEJEVJA IN LISTJA/A GALLYAK ÉS A LEVÉL LERAKÁSA 
 

Obveščamo vas, da je za občane od 1.11.2019 zaradi pogostega odlaganja nedovoljenih odpadkov 

na deponiji, namenjeni za odlaganje vejevja,  dovoljen dovoz SAMO v delovnem času Zbirnega 

centra, ki je:  

Értesítjük Önöket, hogy Dobronak Község polgárai számára 2019.11.1-től a gyakori nem 

engedélyezett hulladék lerakása a hulladéklerakó központjában a gallyak lerakása engedélyezett, 

CSAKIS a Gyűjtőközpont nyitvatartási ideje alatt, amely: 

torek/kedden: 14.00 – 15.30                              

petek/pénteken: 12.00 – 13.30 

vsaka četrta sobota v mesecu/minden negyedik szombat: 8.30 – 10.00 

 

Dovoljeno je izključno ločeno odlaganje vejevja in listja, ki ne sme vsebovati nobenih drugih 

odpadkov.  

Na deponiji za odlaganje bioloških odpadkov je izrecno prepovedano odlaganje odpadkov kot so: 

plastika, steklo, kovine, drevesni panji, gradbeni odpad in kosovni odpad. 

Odlaganje izven območja je strogo prepovedano, na celotnem območju je vzpostavljen videonadzor, 

vse kršitelje pa bomo prijavili pristojnim organom pregona.   

Az ezen kívüli területre a gallyak lerakása szigorúan tilos, a területeken videokamerák vanna 

elhelyezve, minden sabálysértőt a megfelelő hatóságnál feljelentsük.  
 

         
Kizárólag csak a gallyakat és a levelet engedélyezett itt lerakni, semmilyen egyéb hulladékot.  

A biológiai hulladéknak szánt depón tilos az egyéb hulladék lerakása, mint pl. a műanyag, üveg, 

fémfélék, fatörzsek, építőanyag és darabhulladék.   
 



                                            
ZBIRNA TOČKA DOBROVNIK- DOBRONAKI KÖZPONT  

Obveščamo vas, da bo zaradi zlorabe in odlaganja nedovoljenih odpadkov na ZC pri deponiji Dobrovnik, le- 

ta ukinjen in prestavljen na novo lokacijo. Zbirna točka  je bila namenjena zgolj odlaganju ločenih odpadkov 

za lastnike vinskih kleti, ki so vključeni v sistem organiziranega odvoza. O novi lokaciji bodo vsi vključeni 

pravočasno obveščeni. 

Értesítjük Önöket, hogy a mázsánál való hulladékgyűjtő visszaélése miatt meg lesz szüntetve, és új területre 

lesz helyezve. Ez a központ csakis szelektív hulladékokra volt kiszabva a hegyekben élő tulajdonosok 

számára.Az új kiszabott helyről minden tulajdonos értesítve lesz. 
 

 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VABILO - MEGHÍVÓ 

v sklopu operacije sodelovanja LAS z nazivom Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, ki je sofinancirana s strani 

Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa 

razvoja podeželja 2014–2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 organizira BREZPLAČNA RAČUNALNIŠKA 

IZOBRAŽEVANJA.  

Izobraževanje se bo izvajalo v manjši skupini (do 12 oseb). 

Način izvedbe: 1 sklop po 4 šolske ure. 

Tema: Uporaba interneta in e-storitev (e-naročanje, eDavki ipd.). 

Časovni obseg enega sklopa: 180 min. 

Izobraževanje bo potekalo v torek, 15. 10. 2019, s pričetkom ob 17.00, v sejni sobi Občine Dobrovnik,  

Dobrovnik 297. 

Vse zainteresirane prosimo, da se prijavite do 11. 10. 2019 na občini ali preko maila jasmina@las-pdl.si ali telefona 

02 538 16 63. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Računalnike zagotovi organizator.  

 

A DIGITALNE REŠITVE ZA IZZIVE PODEŽELJA cimű  helyi akciócsoportok együttműködő művelet keretében, 

melyet társfinanszírozza az EU az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Álapból és a Szlovén köztársaság a 

vidékfejlesztési program 2014-2020 keretében, a helyi akciócsoport LAS Pri dobrih ljudeh 2020 ingyenes 

számítógépes oktatást szervez.  

Az oktatás kisebb csoportokban lesz szervezve (12 személy). 

Megvalósitás: 4 iskolai óra 

Téma: Az internet használata és e-szolgáltatás (e-rendelés, e-adók stb.) 

Időtartama: 180 perc 

Az oktatás kedden, 2019. október 15-én 17. órákor lesz a Dobronaki község targyalótermében (Dobronak 297). 

Minden érdekelt kérjük, hogy jelentkezzenek 2019. október 11-dikig a jasmina@las-pdl.si email címre vagy telefonon 

keresztül a 02 538 1663 számra. Á számitógépeket a szervező biztosítja.  
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, v sodelovanju z občinsko upravo Občine Dobrovnik 

LAS Pri dobrih ljudeh 2020,a dobronaki önkormányzatal együttműködve 
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