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Na podlagi razpisa za podelitev nagrade Občine Tolmin  za leto       z dne       vlagamo naslednji 
 

 
PREDLOG ZA PODELITEV NAGRADE OBČINE TOLMIN 

I. PODATKI O PREDLAGATELJU 

Ime in priimek ali naziv:       

Naslov stalnega 
prebivališča ali sedeža: 

      

 
(ulica in hišna številka, poštna številka in pošta) 

Telefonska št. predlagatelja:       

Elektronski naslov predlagatelja:       

  

Odgovorna oseba predlagatelja:       

  

Kontaktna oseba predlagatelja:       

Telefonska št. kontaktne osebe:       

Elektronski naslov kontaktne osebe:       

II. PODATKI O KANDIDATU ZA NAGRADO     

Ime in priimek ali naziv 

kandidata: 
      

Naslov stalnega 
prebivališča ali sedeža: 

      

 (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta) 

Vrsta nagrade, za katero se kandidat predlaga: (označite samo eno vrsto nagrade) 

  NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE TOLMIN 

  PLAKETA OBČINE TOLMIN 

  PRIZNANJE OBČINE TOLMIN 

  ZAHVALA OBČINE TOLMIN 
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Razlogi, zaradi katerih predlagamo, da se kandidatu podeli nagrada: 

(vpišite npr: za življenjsko delo na področju športa, za dolgoletno delo pri ohranjanju kulturne 
dediščine, za izvedbo projekta XY …) 

      

 

Soglašamo, da Komisija za priznanja in nagrade predlaga Občinskemu svetu Občine Tolmin, da se 

kandidatu podeli tudi druga nagrada. 

 DA (označite VSE vrste nagrad, s katerimi soglašate) 

 častni občan Občine Tolmin 

 plaketa Občine Tolmin 

 priznanje Občine Tolmin 

 zahvala Občine Tolmin 

 NE 

III. UTEMELJITEV – OBVEZNA PRILOGA (priložite) 

Utemeljitev predloga za podelitev nagrade Občine Tolmin v približnem obsegu 2000 

znakov (skupaj s presledki) podajamo v prilogi. 

IV. DRUGE PRILOGE – DOKAZILA IN MNENJA K UTEMELJITVI PREDLOGA  

(navedite in priložite) 

–       

–       

–       

–       
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V. IZJAVA PREDLAGATELJA 

Podpisani predlagatelj        

 (ime in priimek predlagatelja ali njegove kontaktne osebe) 

izjavljam, da se lahko moje osebne podatke uporablja za potrebe postopka izbora za podelitev 
nagrad Občine Tolmin za tekoče koledarsko leto. 

 

V/Na       
 

dne       
 

 

      (podpis predlagatelja ali 
odgovorne osebe) 

VI. IZJAVA KANDIDATA 

Podpisani kandidat        

 (ime in priimek kandidata ali njegovega zastopnika) 

izjavljam, da v celoti soglašam s kandidaturo na javnem razpisu za podelitev nagrad Občine Tolmin 
v tekočem letu in da se lahko moje osebne podatke uporablja za potrebe tega postopka. 

 

V/Na       
 

dne       
 

 

      (podpis kandidata ali 
njegovega zastopnika) 

 


