
PREDLOGI ZA PODELITEV NAGRAD OBČINE TOLMIN V LETU 2018

zap. št. predlagani
predlagana 

nagrada
predlagatelj in podporniki utemeljitev

druga 

nagrada

1. Samo Kutin, Čadrg plaketa

Dušan Mijanović in doc. dr. Miha 

Kozorog, Slovenski 

glasbenoinformacijski center

za izjemne dosežke na področju sodobne kreativne glasbe in njeno 

uveljavljanje na Tolminskem
ne

2.
Ivan Leban, Kukč d.o.o., 

Volče
zahvala Bogdan Volarič in vaščani Selc

za pomoč pri opravljanju različnih del v vasi Selce  (zimska cestna služba, 

košnja, urejanje vaških poti in odvodnjavanja)
da

3.
Matej Koglot, Šempeter pri 

Gorici
priznanje

Občinska organizacija ZZP Tolmin, 

Zoran Škrlj

za revitalizacijo podjetja Gostol TST , ki ga je v nekaj letih izvlekel iz težav ter 

ustvarilk rast prodaje in dobiček
da

priznanje KS Most na Soči, Dušan Jermol
za dolgoletno delo na področju kulturne dediščine in razvoj kulturnega 

turizma v občini
ne

priznanje TD Most na Soči, Rajko Leban
za dolgoletno delo na področju kulturne dediščine in razvoj kulturnega 

turizma v občini
ne

5. Miloš Leban, Poljubinj priznanje ZKD Tolmin, Erik Vrčon
za pomembno vlogo med nosilci in oblikovalci glasbenega in kulturnega 

življenja v občini
da

6.
Športno-kulturno-turistično 

društvo Lom
zahvala KS Tolminski Lom, Žiga Kovačič

za 15 let delovanja ter skrbi za športno, kulturno, turistično in drugo družbeno 

dogajanje na območju in v okolici KS Tolminski Lom
da

7. Ivan Brovč, Koritnica priznanje

Društvo Baška dediščina, Alenka 

Zgaga in KS Grahovo ob Bači s 

podporo ZOTK Posočja Tolmin

za več kot 40-letno uspešno prostovoljno delo v zmajarstvu ter za promocijo 

Baške grape, občine Tolmin in Slovenije
da

8. Majda Luznik, Poljubinj plaketa
Glasbena šola Tolmin, Maja 

Klanjšček

kot ambasadorka Tolminskega, Posočja in Slovenije je z ljubeznijo do glasbe in 

ljudske pesmi le-ti prenašala v lokalnem okolju in tudi zunaj meja

novo: za dolgoletni prenos ljubezni do ljudske pesmi in glasbe tako v lokalnem 

okolju kot širše

da

Javni razpis za podelitev nagrad Občine Tolmin v letu 2017 je bil odprt od 15. 1. 2017 do 28. 2. 2017, pri čemer se upošteva predloge, ki so na pravilno izpolnjenem obrazcu na Občino 

Tolmin prispeli do 28. 2 2017 do vključno 12. ure.

4. Miha Mlinar, Most na Soči



9. Miljko Lesjak, Most na Soči plaketa
Janja Kragelj s podporo Postaje 

GRS Tolmin in PD Tolmin

za 39-letno požrtvovalno in uspešno prostovoljno delo v okviru Postaje GRS 

Tolmi , s katerim prispeva tudi k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine
da 

10.
Anka Lipušček Miklavič, 

Zatolmin
plaketa OO Nsi Tolmin, Matej Hrast

za pomembne uspehe na področju razvoja kmetijstva, gospodarstva, 

ohranjanja krajine in širjenje prepoznavnosti občine Tolmin

da, 

priznanje

11. Nevenka Iaria, Tolmin plaketa Vrtec Tolmin, Alenka Velušček

za dolgoletno delo na področju prehrane v Vrtcu Tolmin, ki je v slovenskem 

prostoru z več vidikov prepoznano kot primer dobre prakse

novo: za uspešno inovativno delo na področju prehrane predšolskih otrok in 

privzgajanje zdravih prehranskih navad v vrtcu

da, 

priznanje

12.

Društvo veteranov SEVER 

Severne Primorske, 

pododbor Tolmin

plaketa Dušan Komar

za življenjsko delo in pomembne uspehe članov društva - veteranov pri 

osamosvojitvi Slovenije, za dolgoletno delo pri ohranjanju spomina na 

osamosvojitveno vojno in pri promociji občine Tolmin

ne

13.
Skupina Vera in luč pri 

Župniji Tolmin
priznanje Darinka Pervanje

za več kot 30-letno delo z osebami s posebnimi potrebami in njihovimi 

bližnjimi ter za skrb za njihovo duhovno življenje in socialno vključenost
da, zahvala

Pripravila: Špela Kranjc

Tolmin, 2. 3. 2018


