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RAZPISUJE ZBIRANJE PREDLOGOV PREJEMNIKOV PRIZNANJ OBČINE 

TABOR 

 

Kriteriji 

Občani posamezniki oz. skupina občanov lahko predlaga posameznika ali skupino po 

naslednjih kriterijih: 

 

1. Častni občan oz. častna občanka ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika. 

Priznanje častni občan oz. častna občanka je najvišje častno priznanje Občine Tabor, ki se 

podeljuje posameznikom oz. posameznicam (v nadaljevanju: posameznik) za njihovo 

življenjsko vlogo v razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Tabor. Življenjska vloga 

posameznika, ki prejme to najvišje občinsko priznanje, je vezana na izjemne osebno-

spominsko-trajnostne dosežke na področjih kulture, prosvete, znanosti, gospodarstva, športa 

in rekreacije, naravovarstva, humanitarnih dejavnosti ter na vseh tistih področjih, kjer se 

dosežek posameznika lahko izkazuje z namenom podeljevanja najvišjega občinskega 

priznanja.  

 

Priznanje častni občan oz. častna občanka se lahko podeli občanu oziroma prebivalcu Občine 

Tabor ali od drugod, vendar največ en primer na leto. 

 

Imenovano najvišje priznanje obsega listino v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, kovinski 

grb Občine Tabor v šatulji ter kovinsko priponko, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega 

grba še naziv priznanja častni občan oz. častna občanka ter ime in priimek dobitnika tega 

častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki 

so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 

 

2. Priznanje Občine Tabor ima pomen priznanja za dosežke v zadnjem letu in preteklem 

obdobju. Priznanje Občine Tabor je po rangu drugo najvišje občinsko priznanje. To priznanje 

se podeljuje posameznikom ali skupinam oziroma organizacijam, ki so dosegle velike uspehe 

in dosežke v zadnjem letu ali preteklem obdobju na različnih področjih življenja in bivanja v 

Občini Tabor. S temi dejanji so utrdili medsebojno razumevanje in vplivali na splošen razvoj, 

blaginjo in ugled Občine Tabor.  

 

Priznanje Občine Tabor se podeljuje izjemoma največ v treh primerih letno, občanom in 

prebivalcem oziroma organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod. 

 

Imenovano drugo najvišje priznanje obsega listino v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, 

kovinski grb Občine Tabor v šatulji ter kovinsko priponko, na kateri je poleg odtisnjenega 

občinskega grba še naziv priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega častnega 



naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki so 

značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 

 

3. Plaketa Občine Tabor ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih 

področjih ustvarjalnosti ali panogah v zadnjem letu ali preteklem obdobju. Tretje najvišje 

občinsko priznanje predstavlja zlata plaketa Občine Tabor, srebrna plaketa Občine Tabor ali 

bronasta plaketa Občine Tabor, ki se podeljuje glede na rangiranje dosežkov v smislu 

olimpijskega zaporedja žlahtnosti odličja. To priznanje je namenjeno posameznikom, 

skupinam ali organizacijam, ki so v zadnjem letu in krajšem preteklem obdobju dosegli na 

različnih področjih in panogah uspehe, ki imajo značaj ponovljivosti in stopnjevanja in 

priznanje plakete omogoča nagrajevanje preteklih uspehov in spodbudo za prihodnost.  

  

Priznanje zlata plaketa Občine Tabor, srebrna plaketa Občine Tabor in bronasta plaketa 

Občine Tabor se podeljuje največ v treh primerih letno, ne glede na vrsto plakete, občanom in 

prebivalcem oziroma organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod. 

 

Imenovano tretje najvišje priznanje obsega listino v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, 

kovinski grb Občine Tabor v šatulji ter kovinsko priponko, na kateri je poleg odtisnjenega 

občinskega grba še naziv priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega občinskega 

priznanja. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki so 

značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 

 

Oblika vloge 

Obrazec predloga za podelitev občinskega priznanja Občine Tabor najdete na spletni strani 

Občine Tabor: http://www.obcina-tabor.si/. 

 

Predložitev vloge 

Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na Občino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti 

kuverti s pripisom »OBČINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok za oddajo je petek, 15. marec 

2019, do 12. ure. 

 

Predlogi, ki bodo prispeli po navedenem datumu, ne bodo upoštevani. 

 

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 

Mihael Centrih, l.r., predsednik 

 


