
2. FORUM NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ 

Hoče, 8. 6. 2016 



  

        

                             PROTOKOL ZA  
DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE 
 

 

Pripravila: 

Neva Dolgoš, tajništvo župana 

 



 

 

 

 

 

 

Spoštovani,  

v želji, da bi se lahko župan Marko Soršak udeležil, čim 

več dogodkov na katerega ga vabite in, da  bi se mu 

lahko ob tem pridružile tudi obe podžupanji Anita 

Arzenšek in Andreja Kavaš, vam v vašo pomoč 

posredujemo nekatere informacije. 



              Vabilo 

 
 

V vabilu, prosim, navedite naslednje podatke: 

 

• Naslov prireditve. 

• Organizatorja prireditve. 

• Kraj in datum prireditve. 

• Kdo bo prireditev vodil in njeno/njegovo tel. številko. 

• Ali želite, da ima župan pozdravni govor ali daljši govor? 

 

 

 

 
 



                  Vabilo 

  Vabilo z navedenimi podatki pošljite na naslov: 

Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče ali 

po elektronski pošti neva.dolgos@hoce.slivnica.si. Če imate 

kakršnakoli vprašanja me, prosim, pokličite na številko 

02 616 53 29. 

V moji odsotnosti vam bo na vaša vprašanja odgovoril 

Domen Repa 02 616 53 25. 
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Glede na županov terminski koledar in njegovo druge 
obveznost vas bomo kontaktirali in se z vami dogovorili o 
udeležbi župana na posamezni prireditvi. 
 
Prav tako se bomo z vami dogovorili, če se bosta prireditve 
udeležili namesto njega ali skupaj z njim, podžupanji Anita 
Arzenšek in Andreja Kavaš. 



               Dodatni podatki 

 

 

Ob tem bomo od vas potrebovali še naslednje  
podatke v zvezi s posamezno prireditvijo in  
udeležbo župana ali podžupanji: 
 
• Kdo bo župana pričakal? 
• Kje bo župan sedel ali bodo sedeži imensko označeni, ali bo  
    sedež samo rezerviran? 
• Kdaj naj župan pride? 
• Kdaj se prireditev predvidoma konča? 
• Kdo bo fotografiral prireditev? 

 
•   
  



 
Vrstni red – pozdravni nagovor 

Prav tako bi vas želela še opozoriti na vrstni red, ko goste 
pozdravljate ob njihovem prihodu, se z njimi rokujete in jih 
nagovarjate v govorih, ki jih pripravljate.  

Po protokolu za občine velja, naslednji vrstni red – tudi pri govorih 
na prireditvah: 

župan, podžupan, člani OS, predsedniki KS, direktor Občinske 
uprave, župniki, direktorji podjetij in javnih zavodov. Pomembno 
je, da se v uradnem delu prireditve naslavlja tako župana kot 
podžupanji po njihovih funkcijah in ne po lastnih imenih. 

Če so na občinski dogodek vabljeni predstavniki iz državnega 
nivoja, se pred lokalnimi predstavniki pozdravi najprej njih. 



Potek dogodka 

 

Ob izvedbi same prireditve vas prosim, da tudi dejansko postopate 
tako kot ste navedli, saj bo samo tako možna uspešna udeležba 
župana in/ali podžupanj na posamezni prireditvi. 

 

Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi uspeli izvesti vsako 
prireditev v zadovoljstvo obiskovalcev in nastopajočih. 

 

Hvala za vaše razumevanje in vašo pomoč. 

 


