
PREDLOG 
Na podlagi 21. �lena Statuta Ob�ine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009) je Ob�inski svet 
Ob�ine Tolmin na ……….. seji dne ……………. sprejel 

ODLOK 
O PODELJEVANJU NAGRAD OB�INE TOLMIN 

1.  SPLOŠNE DOLO�BE 

1.  �len 

(1) Ta odlok dolo�a nagrade Ob�ine Tolmin in ureja postopek za njihovo podeljevanje. 
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovni�ni obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in za ženske. 

2.  �len 

Nagrade Ob�ine Tolmin so nagrade za dosežke: 
a) ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju ob�anov, 
b) ki imajo pomen za razvoj in ugled Ob�ine Tolmin, življenja v njej ter prispevajo k 

razvoju in podobi ob�ine oziroma posameznih krajev. 

3.  �len 

Nagrade se podeljujejo posameznikom, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, 
zavodom, društvom, skupinam, združenjem in drugim organizacijam ter skupnostim. 

4.  �len 

O podelitvi nagrad Ob�ine Tolmin odlo�a Ob�inski svet Ob�ine Tolmin na predlog Komisije 
za priznanja in nagrade. 

5.  �len 

(1) Nagrade se podeli na slavnostni seji Ob�inskega sveta ob prazniku Ob�ine Tolmin. 
(2) Nagrade praviloma izro�ata župan in predsednik Komisije za priznanja in nagrade. 

2.  NAGRADE 

6.  �len 

Nagrade Ob�ine Tolmin so: 
a) naziv »�astni ob�an ob�ine Tolmin«, 
b) »Plaketa ob�ine Tolmin«, 
c) »Priznanje ob�ine Tolmin«, 
d) »Zahvala ob�ine Tolmin«. 

7.  �len 

(1) Naziv »�astni ob�an ob�ine Tolmin« se podeljuje izjemoma. 



(2) Vsako leto se lahko podeli najve�: 
a) eno »Plaketo ob�ine Tolmin«, 
b) dve »Priznanji ob�ine Tolmin«,  
c) tri »Zahvale ob�ine Tolmin«. 

8.  �len 

(1) Naziv »�astni ob�an ob�ine Tolmin« se podeli posamezniku le enkrat. 
(2) »Plaketo ob�ine Tolmin« se podeli posamezniku, gospodarski družbi, samostojnemu 
podjetniku, zavodu, društvu, skupini, združenju in drugim le enkrat. 
(3) »Priznanje ob�ine Tolmin« in »Zahvalo ob�ine Tolmin« se za razli�ne dosežke lahko 
istemu prejemniku podeli ve�krat. 

a. Naziv »�astni ob�an ob�ine Tolmin« 

9.  �len 

Naziv »�astni ob�an ob�ine Tolmin« je najvišje priznanje Ob�ine Tolmin, ki se podeli 
posamezniku, katerega delo in aktivnosti na kateremkoli podro�ju �lovekove ustvarjalnosti 
predstavljajo izjemne zasluge in imajo trajen pomen za razvoj, blaginjo ali ugled ob�ine 
Tolmin in njeno prepoznavnost. 

10.  �len 

Naziv »�astni ob�an ob�ine Tolmin« se podeli z listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi naziva 
»�astnega ob�ana ob�ine Tolmin«, ter grb Ob�ine Tolmin. 

11.  �len 

(1) Naziv »�astni ob�an ob�ine Tolmin« se lahko odvzame: 
a) �e je prejemnik s pravnomo�no sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od 

6 mesecev, 
b) �e se ugotovijo okoliš�ine in dejstva ne�astne narave, ki so bila neznana ali 

zamol�ana ob podelitvi naslova »�astni ob�an ob�ine Tolmin«, bi pa odlo�ilno 
vplivale na podelitev, �e bi bile takrat znane. 

(2) Pobudo Ob�inskemu svetu Ob�ine Tolmin za odvzem naslova »�astni ob�an ob�ine 
Tolmin« lahko dajo organi in delovna telesa Ob�inskega sveta Ob�ine Tolmin, politi�ne 
stranke, gospodarske družbe in samostojni podjetniki, društva, krajevne skupnosti Ob�ine 
Tolmin, ob�ani ter druge organizacije in skupnosti. 
(3) O odvzemu naslova »�astni ob�an ob�ine Tolmin« odlo�a Ob�inski svet Ob�ine Tolmin 
na predlog Komisije za priznanja in nagrade. 

b. »Plaketa ob�ine Tolmin« 

12.  �len 

»Plaketo ob�ine 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 podro�jih 
življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu ob�ine. 



13.  �len 

»Plaketo ob�ine Tolmin« se podeli z listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi »Plakete ob�ine 
Tolmin« ter plaketo v obliki grba Ob�ine Tolmin. 

c. »Priznanje ob�ine Tolmin« 

14.  �len 

»Priznanje ob�ine 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 prilikah, oziroma ki s svojo 
izredno požrtvovalnostjo, nesebi�nostjo, hrabrostjo, �lovekoljubnostjo in delom pove�ujejo 
ugled ob�ine Tolmin. 

15.  �len 

»Priznanje ob�ine Tolmin« se podeli z listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi »Priznanja 
ob�ine Tolmin«. 

d. »Zahvala ob�ine Tolmin« 

16.  �len 

»Zahvala ob�ine Tolmin« se podeljuje posameznikom, gospodarskim družbam, samostojnim 
podjetnikom, zavodom, društvom, skupinam, združenjem, drugim organizacijam in 
skupnostim za vidne dosežke pri razvoju kraja ali ožjega dela ob�ine ter za izkazano 
požrtvovalnost, nesebi�nost, hrabrost in �lovekoljubnost ob izjemnih dogodkih. 

17.  �len 

»Zahvala ob�ine Tolmin« se podeli z listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi »Zahvale ob�ine 
Tolmin«. 

3.  POSTOPEK RAZPISA ZA PODELITEV NAGRAD OB�INE TOLMIN 

18.  �len 

Predlagatelji za podelitev nagrad Ob�ine Tolmin so lahko ob�ani, politi�ne stranke, krajevne 
skupnosti, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, druge organizacije in 
skupnosti, ki imajo stalno prebivališ�e ali sedež v ob�ini Tolmin. 

19.  �len 

(1) Predlog za podelitev nagrad Ob�ine Tolmin mora biti predložen v pisni obliki in mora 
vsebovati podatke o kandidatu z utemeljitvijo predloga na posebnem obrazcu, ki je priloga 
tega odloka. 
(2) Obrazec je del razpisne dokumentacije in vsebuje najmanj naslednje elemente: 

a) podatke o predlagatelju, 
b) podatke o kandidatu za nagrajenca, 
c) vrsto predlagane nagrade, 
d) utemeljitev nagrade, 
e) odlo�itev predlagatelja, da lahko o vrsti nagrade odlo�a tudi Komisija za priznanja in 



nagrade. 
(3) K utemeljitvi predloga so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo predlog. 

20.  �len 

(1) Predlogi za podelitev nagrad Ob�ine Tolmin se zberejo na podlagi javnega razpisa. 
Razpis objavi Komisija za priznanja in nagrade v sredstvih javnega obveš�anja in na ob�inski 
spletni strani najkasneje do 31. januarja za teko�e leto. V njem se dolo�ijo pogoji skladno s 
tem odlokom ter rok za predložitev predlogov. Ta rok mora biti najmanj 30 dni. 
(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj: 

a) kriterije za podelitev posameznega nagrade, 
b) vrsto in število posameznih nagrad, 
c) navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k predlogu, 
d) rok, do katerega je treba poslati predloge, 
e) naslov, na katerega je treba poslati predloge. 

21.  �len 

Komisija za priznanja in nagrade izmed pravo�asno prejetih predlogov oblikuje predlog 
nagrajencev, ki ga  posreduje v sprejem Ob�inskemu svetu Ob�ine Tolmin. 

4.  VODENJE EVIDENCE PODELJENIH NAGRAD  

22.  �len 

(1) Strokovna, organizacijska in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco 
nagrad opravlja urad župana. 
(2) Evidenca prejemnikov nagrad vsebuje: priimek, ime, in naslov prejemnika oziroma naziv 
in sedež, vrsto nagrade in datum seje Ob�inskega sveta Ob�ine Tolmin, na kateri je bila 
nagrada podeljena. 

23.  �len 

(1) Gradivo v zvezi s podelitvijo nagrade je javno in je na vpogled v uradu župana. 
(2) Evidenca prejemnikov priznanj se objavi na spletni strani Ob�ine Tolmin. 

5.  PREHODNE IN KON�NE DOLO�BE 

24.  �len 

»Plaketa ob�ine Tolmin«, podeljena pred letom 1995, ne šteje kot nagrada nove ob�ine 
Tolmin. 

25.  �len 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad 
Ob�ine Tolmin (Uradno glasilo, št. 19/1996). 



26.  �len 

Ta odlok za�ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Uroš Brežan, 
župan 

Številka: 
Datum: 

Priloge: Obrazec »Predlog za podelitev nagrade Ob�ine Tolmin« 

�



Na podlagi razpisa za podelitev nagrade Ob�ine Tolmin  za leto ……… z dne ………..… 
podajamo naslednji 

PREDLOG ZA PODELITEV NAGRADE OB�INE TOLMIN 

I. PODATKI PREDLAGATELJA 

Ime in priimek / Naziv:       

Naslov / Sedež:       

 
(ulica in hišna številka) 

              

 
(poštna številka)  (pošta) 

Telefonska številka 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 / Naziv:       

Sedež:       
 (ulica in hišna številka) 

              

 
(poštna številka)  (pošta) 

Vrsta nagrade, za katero se kandidat predlaga: (ozna�ite) 

  NAZIV »�ASTNI OB�AN OB�INE TOLMIN« 

  PLAKETA OB�INE TOLMIN 

  PRIZNANJE OB�INE TOLMIN 

  ZAHVALA OB�INE TOLMIN 



Razlogi, zaradi katerih predlagamo, da se kandidatu podeli nagrada: 
(vpišite npr: za življenjsko delo na podro�ju športa, za dolgoletno delo pri ohranjanju kulturne dediš�ine, za izvedbo 
projekta XY,…) 

      

 

Soglašam/o, da Komisija za priznanja in nagrade Ob�ine Tolmin predlaga, da se  
kandidatu namesto nagrade navedene pod to�ko II, podeli druga ob�inska nagrada: 
(ozna�ite) 
  DA 
  NE 
  DA, z naslednjimi omejitvami: (�e ste izbrali to možnost, obvezno vpišite omejitve) 
        
        
        

III. UTEMELJITEV – OBVEZNA PRILOGA (priložite) 

Utemeljitev predloga za podelitev nagrade Ob�ine Tolmin podajamo v prilogi. 

IV. NEOBVEZNE PRILOGE (navedite in priložite) 

–       

–       

–       

–       
 
 
 
 
 
 
 

V/Na       
 

dne       
 

 
      (podpis odgovorne osebe) 

 


