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Številka: 030-0001/2018-1 

Datum: 15. januar 2018 

Na podlagi 20. člena Odloka o podeljevanju nagrad Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2010) 
Komisija za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Tolmin objavlja  

 

 
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD OBČINE TOLMIN V LETU 2018 

 
 

A) VRSTE NAGRAD  
 

1. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE TOLMIN 

Naziv »častni občan Občine Tolmin« je najvišje priznanje Občine Tolmin, ki se podeli posamezniku, 
katerega delo in aktivnosti na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti predstavljajo izjemne 

zasluge in imajo trajen pomen za razvoj, blaginjo ali ugled občine Tolmin in njeno prepoznavnost. 
 

2. PLAKETA OBČINE TOLMIN 

»Plaketo Občine Tolmin« se podeli posameznikom, gospodarskim družbam in samostojnim 
podjetnikom, zavodom, društvom, skupinam, združenjem in drugim organizacijam ter skupnostim za 

življenjsko delo oziroma za pomembne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo 
k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine Tolmin. 

 

3. PRIZNANJE OBČINE TOLMIN 
»Priznanje Občine Tolmin« se podeli posameznikom, gospodarskim družbam, samostojnim 

podjetnikom, zavodom, društvom, skupinam, združenjem, drugim organizacijam in skupnostim za delo 
in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih, oziroma ki s svojo izredno požrtvovalnostjo, 

nesebičnostjo, hrabrostjo, človekoljubnostjo in delom povečujejo ugled občine Tolmin. 
 

4. ZAHVALA OBČINE TOLMIN 

»Zahvalo Občine Tolmin« se podeli posameznikom, gospodarskim družbam, samostojnim 
podjetnikom, zavodom, društvom, skupinam, združenjem, drugim organizacijam in skupnostim za 

vidne dosežke pri razvoju kraja ali ožjega dela občine ter za izkazano požrtvovalnost, nesebičnost, 
hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih. 

 

 
B) PREDLAGATELJI  

 
Predlagatelji za podelitev nagrad Občine Tolmin so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, druge organizacije in skupnosti, ki imajo stalno 
prebivališče ali sedež v občini Tolmin. 

 

 
C) OSTALI POGOJI 

 
Naziv »častni občan Občine Tolmin« se podeljuje izjemoma. 



Občina Tolmin, Urad župana, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin 
T: (05)381 95 00 – F: (05)381 95 23 – W: www.tolmin.si – E: info@tolmin.si 

Stran 2 od 2 

 

Vsako leto se lahko podeli največ: 
a) eno plaketo Občine Tolmin 

b) dve priznanji Občine Tolmin 

c) tri zahvale Občine Tolmin 
 

Predlog za podelitev nagrade mora biti obvezno napisan in utemeljen na obrazcu, ki je sestavni del 
Odloka o podeljevanju nagrad Občine Tolmin in ga je mogoče prevzeti na sedežu Občine Tolmin ali na 

spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si). 
 

Komisija za priznanja in nagrade bo obravnavala izključno predloge, ki bodo na naslov Občina 

Tolmin, Komisija za priznanja in nagrade, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin prispeli na 
pravilno izpolnjenem obrazcu do vključno srede, 28. februarja 2018, do 12. ure. 

 
Komisija za priznanja in nagrade bo na podlagi prispelih predlogov pripravila predlog nagrajencev in 

ga posredovala v sprejem Občinskemu svetu Občine Tolmin. Nagrade bodo podeljene ob občinskem 

prazniku v mesecu maju. 
 

 
 

 
 Friderik Lapanja, 

 predsednik komisije, l. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.tolmin.si/podatkiobrazca/3164
http://www.tolmin.si/act/14512

