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Z A P I S N I K 
4. seje Komisije za priznanja in nagrade, ki je bila v ponedeljek,  

12. marca 2018, ob 15.30 v pisarni direktorja uprave Občine Tolmin  
 

Prisotni člani komisije: Friderik Lapanja (predsednik), Jasna Rot, Mojca Dobravec, Branka Hrast 
Debeljak  

Opravičeno odsotni člani komisije: Maša Klavora (vnaprej seznanila z odsotnostjo, o prejemnikih 

nagrad glasovala telefonsko) 
Ostali prisotni: Špela Kranjc (skrbnica) 

 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 2. seje komisije 
3. Razprava in sklepanje o predlogu za podelitev nagrad Občine Tolmin v letu 2018 

4. Vprašanja in predlogi 
 

K 1) 
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

Skrbnica komisije Špela Kranjc je povedala, da jo je članica Maša Klavora vnaprej seznanila s svojo 

odsotnostjo na seji, ki se je ne more udeležiti zaradi družinskih obveznosti, ter predlagala, da se na 
sejo pri odločanju o podelitvi nagrad vključi prek telefona. Komisija je bila kljub temu sklepčna, saj so 

bili prisotni preostali štirje člani, ki so se strinjali s pobudo Maše Klavora, da se na sejo ob glasovanju 
vključi telefonsko, zato so v 3. točki tega zapisnika pri glasovanju o posameznih nagradah upoštevani 

glasovi vseh 5 članov komisije (samo v tej točki). 

 
Prisotni člani Komisije za priznanja in nagrade so s 4 glasovi ZA in nobenim PROTI sprejeli 

 
S K L E P  

Sprejme se predlagan dnevni red.  

DNEVNI RED 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 3. seje komisije  
3. Razprava in sklepanje o predlogu za podelitev nagrad Občine Tolmin v letu 2018 

4. Vprašanja in predlogi 
 

K 2) 

Razprava in sklepanje o zapisniku 3. seje komisije 
Predsednik komisije Friderik Lapanja je izpostavil, da je Občinski svet Občine Tolmin v letu 2017 v 

celoti sprejel predlog komisije in nagrade Občine Tolmin podelil kandidatom, ki jih je ta predlagala. 
Nihče od članov na zapisnik 3. seje komisije ni imel pripomb. 

 

Člani komisije so po razpravi s 4 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli  



 

 
S K L E P  

Sprejme se zapisnik 3. seje komisije.  

 
K 3) 

 
Razprava in sklepanje o predlogu za podelitev nagrad Občine Tolmin v letu 2018 

 
Predsednik komisije Friderik Lapanja je iz gradiva povzel, da je na javni razpis za podelitev nagrad 

Občine Tolmin v letu 2017 prispelo veliko predlogov – kar trinajst (13), vsi od njih pravočasno. 

Komisija je nato pregledala prispele predloge in ugotovila, da so bili vloženi naslednji: 
 

 
I. PREDLOGI ZA PODELITEV (1) PLAKETE: 

 

ŠT. PREDLAGANI PREDLAGATELJ in 
podpora 

RAZLOG  OPOMBA 

1. SAMO KUTIN, 

Čadrg 21, Tolmin 

DUŠAN MIJANOVIĆ, 

Tumov drevored 16, 
Tolmin  

- podpora doc. dr. Miha 
Kozorog, Univerza v 

Ljubljani/ZRC 

SAZU/Slovenski 
glasbenoinformacijski 

center 

Samo Kutin velja za enega 

najbolj kreativnih in 
inovativnih glasbenikov-

skladateljev v Slo., ugled 
njegovega dela seže v 

tujino, pomembno vplival 

na razvoj tolminske 
glasbene ustvarjalnosti; 

organizator nekdanjega 
glasbeno-umetniško-

ekološkega festivala Čadrg 
Records, že od začetkov 

sodeluje s Kreativnim 

taborom Sajeta; s triom 
Širom je kot multiinstru-

mentalist izdal 2 albuma in 
nastopil na festivalih in 

turnejah po vsej Evropi, 

sodeloval je s številnimi 
izvajalci svetovnega 

formata 

 

 
NE soglašajo 

s podelitvijo 
druge nagrade  

2. MAJDA LUZNIK, 
Poljubinj 4, Tolmin 

GLASBENA ŠOLA 
TOLMIN,  

Prešernova 4, Tolmin 

kot ambasadorka 
Tolminskega, Posočja in 

Slovenije je z ljubeznijo do 
glasbe in ljudske pesmi le-ti 

prenašala v lokalnem okolju 
in tudi zunaj meja; do leta 

2009 profesorica petja, z 

učenci prirejala celovečerne 
koncerte, sodelovala na 

srečanjih in tekmovanjih, 
mnogi so uspešno 

nadaljevali glasbeno pot, 

sama še vedno vodi 
delavnice, sodeluje z 

mnogimi skupinami in zbori 

 
 

soglašajo s 
podelitvijo 

druge nagrade 
– brez 

omejitev 

3.  MILJKO LESJAK,  

Most na Soči 40, Most na 

Soči  

JANJA KRAGELJ,  

Žabče 11A, Tolmin  

- podpora Postaja GRS 
Tolmin 

podpora PD Tolmin 

za 39-letno požrtvovalno in 

uspešno prostovoljno delo 

v okviru Postaje GRS 
Tolmin, s katerim prispeva 

tudi k nadaljnjemu razvoju 

soglašajo s 

podelitvijo 

druge nagrade 
– brez 

omejitev 



 

in ugledu občine 

4.  ANKA LIPUŠČEK 
MIKLAVIČ,  

Zatolmin 2, Tolmin 

OO NSI TOLMIN,  
Ul. Petra Skalarja 4, 

Tolmin 

za pomembne uspehe na 
področju razvoja 

kmetijstva, gospodarstva, 
ohranjanja krajine in 

širjenje prepoznavnosti 

občine Tolmin; tudi po 
njeni zaslugi je bila planina 

Mederje deležna temeljite 
popotresne obnove in sedaj 

zgledno deluje; direktorica 

uspešne Mlekarne Planika 
Kobarid, ki zaposluje skoraj 

70 ljudi in je pomembna za 
dolgoročno perspektivo 

celotne Tolminske 

 
 

soglašajo s 
podelitvijo 

druge nagrade 

– najmanj 
priznanje 

5.  NEVENKA IARIA, 
Prekomorskih brigad 14, 

Tolmin 

VVZ ILKE DEVETAK 
BIGNAMI TOLMIN, 

Prekomorskih brigad 1, 
Tolmin 

 

za dolgoletno delo na 
področju prehrane v Vrtcu 

Tolmin, ki je v slovenskem 
prostoru z več vidikov 

prepoznano kot primer 

dobre prakse; predlog 
vodstva vrtca so podprli 

otroci, starši in osebje, svet 
staršev, ZD Tolmin, NIJZ 

OE Nova Gorica, Biotehniški 
izobraževalni center, 

dobavitelji 

 
 

soglašajo s 
podelitvijo 

druge nagrade 

– najmanj 
priznanje 

6. Društvo veteranov 
SEVER Severne 

Primorske, pododbor 

Tolmin, Prešernova 2, 
Tolmin 

DUŠAN KOMAR,  
Trg 1. maja 4A, Tolmin 

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 soglašajo 

s podelitvijo 
druge nagrade 

 
 

II. PREDLOGI ZA PODELITEV (2) PRIZNANJ: 
 

ŠT.  PREDLAGANI PREDLAGATELJ in 

podpora 

RAZLOG  OPOMBA 

1. MATEJ KOGLOT,  
Ulica 9. septembra 147, 

Šempeter pri Gorici 

OBČINSKA 
ORGANIZACIJA ZZP 

TOLMIN,  
Volče 54J, Tolmin 

revitalizacija podjetja 
Gostol TST, ki ga je v nekaj 

letih izvlekel iz težav ter 
ustvaril rast prodaje in 

dobiček 

soglašajo s 
podelitvijo 

druge nagrade 
– brez 

omejitev 

2. MIHA MLINAR,  
Most na Soči 60A, Most 

na Soči 

TURISTIČNO DRUŠTVO 
MOST NA SOČI, Most na 

Soči 29, Most na Soči 
KRAJEVNA SKUPNOST 

MOST NA SOČI, Most na 

Soči 3 , Most na Soči 

z dolgoletnim delom na 
področju kulturne dediščine 

in njene promocije je 
pozitivno vplival na razvoj 

kulturnega turizma v občini 

 
NE soglašajo 

s podelitvijo 
druge nagrade 

3. MILOŠ LEBAN,  

Poljubinj 21B, Tolmin 

ZKD TOLMIN, 

Trg maršala Tita 8, 
Tolmin 

skoraj od začetka umetniški 

vodja in član VS Kresn, VS 
Snežet in kvarteta Karik; s 

Kresnom ob lanskem 

jubileju koncert in izdaja 

soglašajo s 

podelitvijo 
druge nagrade 

– brez 

omejitev 



 

zgoščenke, v začetku 2018 

tudi prva zgoščenka Karika 

4. IVAN BROVČ,  

Koritnica 59, Grahovo ob 
Bači 

DRUŠTVO BAŠKA 

DEDIŠČINA,  
Stržišče 28, Podbrdo 

med začetniki zmajarstva 

na Tolminskem in v 
Sloveniji (pred 40 leti), 

vrhunski tekmovalni uspehi 

na državni ravni, dobri 
rezultati na mednarodnih 

tekmovanjih, nekatera je 
tudi organiziral, nenehno se 

je samoizobraževal, danes 

učitelj letenja z jadralnimi 
zmaji, prenos izkušenj v 

BiH 

 

 
soglašajo s 

podelitvijo 

druge nagrade 
– brez 

omejitev 

5. SKUPINA VERA IN 

LUČ PRI ŽUPNIJI 

TOLMIN, 
Brunov drevored 9, 

Tolmin 

DARINKA PERVANJE, 

Pod Gradom 3, Tolmin 

za več kot 30-letno delo z 

osebami s posebnimi 

potrebami, z njihovimi 
starši in prijatelji ter za skrb 

za njihovo duhovno 
življenje in socialno 

vključenost 

 

 

soglašajo s 
podelitvijo 

druge nagrade 
– zahvala 

 
 

III. PREDLOGI ZA PODELITEV (3) ZAHVAL: 
 

ŠT.  PREDLAGANI PREDLAGATELJ in 

podpora 

RAZLOG  OPOMBA 

1. IVAN LEBAN, Kukč 
d.o.o.,  

Volče 94, Tolmin 

BOGDAN VOLARIČ, 
Selce 8, Tolmin 

pomoč pri opravljanju 
različnih del na območju 

naselja Selce: zimska 
cestna služba, košnja, 

urejanje vaških poti in 

odvodnjavanja 

 
soglašajo s 

podelitvijo 
druge nagrade 

– brez 

omejitev 

2. ŠPORTNO-KULT.-TUR. 

DRUŠTVO LOM, 
Kanalski Lom 17A, Most 

na Soči 

KS TOLMINSKI LOM, 

Kanalski Lom 17A, Most 
na Soči 

15 let delovanja ter skrbi za 

športno, kulturno, turistično 
in drugo družbeno 

dogajanje na območju in v 

okolici KS Tolminski Lom; 
prej ŠD Lom '99' 

 

soglašajo s 
podelitvijo 

druge nagrade 

– brez 
omejitev 

 

 
Člani komisije so nato pregledali prispele predloge in odločali o oblikovanju predloga za podelitev 

posamezne nagrade.  
 

 
1. PLAKETA OBČINE TOLMIN 

 

Za podelitev plakete Občine Tolmin je bilo vloženih šest predlogov. Pri dveh predlogih predlagatelji ne 
soglašajo, da se kandidatu podeli druga nagrada (Samo Kutin in Društvo veteranov SEVER Severne 

Primorske, pododbor Tolmin), pri dveh predlogih predlagatelji soglašajo, da se kandidatu lahko podeli 
tudi priznanje Občine Tolmin (Anka Lipušček Miklavič in Nevenka Iaria), pri dveh predlogih pa 

predlagatelji soglašajo, da se lahko kandidatu brez omejitev podeli tudi druga nagrada (Majda Luznik, 

in Miljko Lesjak).  
 

Predsednik komisije je poudaril, da gre pri prejemnikih plakete za tiste, ki so pri svojem delovanju 
široko prepoznavni, tudi zunaj občinskih meja – oz. kot določa razpis, se plakete podeljuje za 

»življenjsko delo oziroma za pomembne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, ki 
prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine Tolmin«. Člani komisije so v razpravi podali svoje 



 

predloge glede podelitve te nagrade. Med predlogi so izpostavili dva kandidata – Anko Miklavič 
Lipušček in Miljka Lesjaka, pri čemer so ugotavljali, da je predlog za Miljka Lesjaka bolj dodelan in bolj 

celovito pripravljen, medtem ko je predlog za Anko Miklavič Lipušček pripravljen skromneje in bi lahko 

vseboval še več dosežkov kandidatke, s katerimi so sicer člani komisije seznanjeni iz drugih virov. 
 

Člani komisije so po razpravi s 3 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI sprejeli  
 

S K L E P 
 

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

Občine Tolmin v letu 2018 podeli ANKI LIPUŠČEK MIKLAVIČ za pomembne uspehe pri 
razvoju kmetijstva, gospodarstva in ohranjanja krajine ter za širjenje prepoznavnosti 

občine Tolmin.  
 

 

2. PRIZNANJE OBČINE TOLMIN 
 

Za podelitev priznanja Občine Tolmin je bilo vloženih pet predlogov: Matej Koglot, Miha Mlinar, Miloš 
Leban, Ivan Brovč, Skupina Vera in luč pri Župniji Tolmin. Poleg teh je komisija pri odločanju 

upoštevala tudi predlog za podelitev plakete Nevenki Iaria (predlagatelji se strinjajo, da se kandidatki 
lahko podeli tudi priznanje) ter Majdi Luznik in Miljku Lesjaku, pri katerih predlagatelji soglašajo, da se 

lahko kandidatu brez omejitev podeli tudi druga nagrada. 

 
Po pregledu zgoraj navedenih predlogov in razpravi so člani komisije izpostavili tri predlagane 

kandidate: Miljka Lesjaka, Miho Mlinarja in Ivana Brovča. Ker se o prejemnikih dveh priznanj niso 
mogli poenotiti, so glasovali o vsakem kandidatu posebej. Predlog za Miljka Lesjaka je podprlo vseh 5 

članov komisije, predlog za Ivana Brovča 3 člani in predlog za Miho Mlinarja 2 člana. 

 
Člani komisije so s 3 glasovi ZA in 2 PROTI sprejeli  

 
S K L E P 

 

Komisija za priznanja in nagrade Občinskemu svetu Občine Tolmin predlaga, da priznanje 
Občine Tolmin v letu 2018 podeli: 

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

GRS Tolmin; 
 

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

promocijo Baške grape, občine Tolmin in Slovenije. 
 

 
4. ZAHVALA OBČINE TOLMIN 

 

Za podelitev zahvale Občine Tolmin sta bila vložena dva predloga, in sicer kandidatov Ivana Lebana 
(Kukč d.o.o.) in Športno-kulturno turističnega društva Lom. Slednje je leta 2006 takrat še kot ŠD Lom 

’99' prejelo denarno nagrado Občine Tolmin. Komisija je pri odločanju upoštevala tudi predloge, 
katerih predlagatelji soglašajo, da se kandidatom podeli ta nagrada (Majda Luznik – predlagana za 

plaketo, Matej Koglot, Miloš Leban in Skupina Vera in luč pri Župniji Tolmin – predlagani za priznanje) 
 

Po pregledu zgoraj navedenih predlogov in razpravi so člani komisije izpostavili štiri predlagane 

kandidate: Mateja Koglota, Miloša Lebana, Majdo Luznik in Športno-kulturno-turistično društvo Lom. 
Ker se o prejemnikih treh zahval niso mogli poenotiti, so glasovali o vsakem kandidatu posebej. 

Predlog za Mateja Koglota sta podprla 2 člana, predlog za Miloša Lebano so podprli 3 člani, predlog za 
Majdo Luznik je podprlo vseh 5 članov in prav tako predlog za Športno-kulturno-turistično društvo Lom 

vseh 5 članov. 

 
Člani komisije so s 3 glasovi ZA in 2 PROTI sprejeli  

 



 

S K L E P 
 

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

Občine Tolmin v letu 2018 podeli:  
 

- MILOŠU LEBANU za pomembno vlogo med nosilci in oblikovalci glasbenega in 
kulturnega življenja v občini; 

 
- ŠPORTNO-KULTURNO-TURISTIČNEMU DRUŠTVU LOM za 15 let delovanja ter skrbi za 

športno, kulturno, turistično in drugo družbeno dogajanje na območju in v okolici KS 

Tolminski Lom; 
 

- MAJDI LUZNIK za dolgoletni prenos ljubezni do ljudske pesmi in glasbe tako v lokalnem 
okolju kot širše. 

 

 
K 4) 

4. Vprašanja in predlogi.  
 

Predsednik komisije se je ob skorajšnjem zaključku mandata zahvalil vsem članicam komisije za dobro 
delo v tem mandatnem obdobju in občinski upravi za tehnično pomoč pri delovanju komisije. 

 

Kljub nekaterim drugačnim mnenjem v občinskem svetu je predsednik predlagal, da komisija enako 
kot v predhodnih letih občinskem svetu predlaga, da se pri obravnavi te točke dnevnega reda s seje 

izključi javnost.  
 

Člani komisije so s 4 glasovi ZA in nobenim PROTI sprejeli  

 
 

S K L E P 
 

Komisija Občinskemu svetu Občine Tolmin na podlagi 34. člena Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Tolmin predlaga, da je pri obravnavi točke dnevnega reda Obravnava in 
sklepanje o predlogu za podelitev nagrad Občine Tolmin v letu 2018 seja zaprta za 

javnost. 
 

  
Ker ni bilo drugih vprašanj in predlogov, je bila seja komisije zaključena ob 16.40.  

 

 
 

Zapisala: Predsednik komisije: 

 
 

Špela Kranjc 

 
 

Friderik Lapanja 

 


