PREJEMNIKI NAGRAD OBČINE TOLMIN (1996-2018)
O dosedanjih častnih občanih: https://www.tolmin.si/objava/89493
obdobje
2019–2022

2015–2018

leto
2019

2018

nagrada
častni občan
plaketa

nagrajenec
Zdravko Duša
Milan Fratnik

priznanje

Samo Kutin

priznanje

KD likovnih ustvarjalcev Tolmin

zahvala

Nevenka Iaria

zahvala

Franci Peternelj

zahvala

skupina Krajanov Kamnega

plaketa

Anka Lipušček Miklavič

priznanje

Mijlko Lesjak

priznanje

Ivan Brovč

zahvala

Majda Luznik

zahvala

Miloš Leban

zahvala

Športno kulturno turistično društvo Lom

utemeljitev
za življenjsko delo na področju kulture
za življenjsko delo na podjetniškem in družbenem področju v občini
za spodbujanje kakovosti popularne glasbe na Tolminskem in promocijo
tolminske glasbene ustvarjalnosti v svetu
za dolgoletno kakovostno delo na področju likovne umetnosti
za dolgoletno delo na področju prehrane v Vrtcu Tolmin, ki je v slovenskem
prostoru z več vidikov prepoznano kot primer dobre prakse
za turistični razvoj krajevne skupnosti Stržišče, uspešno podjetništvo ter
dvig kakovosti in ugleda prostovoljskega dela v Baški grapi
za nesebično medsosedsko pomoč ob gašenju požara na Kamnem
za pomembne uspehe pri razvoju kmetijstva, gospodarstva in ohranjanja
krajine ter za širjenje prepoznavnosti občine Tolmin
za 39-letno požrtvovalno in uspešno prostovoljno delo v okviru Postaje GRS
Tolmin
za več kot 40-letno uspešno prostovoljno delo v zmajarstvu in za promocijo
Baške grape, občine Tolmin in Slovenije
za dolgoletni prenos ljubezni do ljudske pesmi in glasbe tako v lokalnem
okolju kot širše
za pomembno vlogo med nosilci in oblikovalci glasbenega in kulturnega
življenja v občini Tolmin
za 15 let delovanja ter skrbi za športno, kulturno, turistično in drugo
družbeno dogajanje na območju in v okolici KS Tolminski Lom

2017

častna občanka
plaketa
priznanje
priznanje
zahvala
zahvala
zahvala

2016

častni občan

plaketa
priznanje
priznanje
zahvala
zahvala
zahvala

Marta Filli

za življenjsko delo na področju kulturno-izobraževalne dejavnosti

Podružnična šola za izobraževanje in
za dolgoletno delo na področju izobraževanja in usposabljanja otrok s
usposabljanje otrok s posebnimi
posebnimi potrebami
potrebami pri OŠ Franceta Bevka Tolmin
za velik prispevek njenega raziskovalnega dela k prepoznavnosti in ugledu
mag. Damjana Fortunat Černilogar
občine na evropski ravni
Andrej Dobravec
za pomemben prispevek k razvoju gospodarstva v občini
za pomembno vlogo pri izgradnji ceste Volče–Solarji ter povezavah med
Mario Zufferli
prebivalci Tolminske in Benečije
za ohranjanje in prenašanje ljudskega običaja pisanja šempavskih pirhov na
Danica Krivec
prihodnje rodove
Tomaž Štenkler
za dolgoletno zavzeto vodenje Planinskega društva Podbrdo
za dolgoletno delo in skrb pri ohranjanju kulturne dediščine ter
angažiranost in nesebično strokovno pomoč pri popotresni obnovi profane
Silvester Gaberšček
in sakralne arhitekture, ki ima trajen pomen za občino Tolmin, njeno
kulturno in turistično prepoznavnost
za pomembne uspehe na področju planinstva in publicistike, s katerimi
Žarko Rovšček
prispeva k ugledu občine Tolmin
za izjemen dosežek na področju umetniškega ustvarjanja, ki prispeva k
Petra Kovačič
ugledu in prepoznavnosti občine Tolmin
Narčiza Vogrič
za dolgoletno prostovoljno delo v občini Tolmin
za 11-letno delovanje na področju ohranjanja kulturne dediščine in
Društvo Baška dediščina
osvojeno priznanje za tematsko pot Na svoji zemlji
Kulturno društvo Komorni zbor Musica za 10-letno delovanje, soorganizacijo prireditve Pesem na vasi in vidne
Viva Tolmin
uspehe na področju zborovske glasbe
Prostovoljno gasilsko društvo Podbrdo ob 110. obletnici delovanja in organiziranega gasilstva v Podbrdu

2015

plaketa
priznanje
priznanje
zahvala
zahvala
zahvala

2011–2014

2014

plaketa
priznanje
priznanje
zahvala
zahvala

Ekipa Kanu C2, Sašo Taljat in Luka Božič za izjemne uspehe na področju vrhunskega športa
ob 25-letnici delovanja za vztrajno raziskovanje in varovanje kulturne
Mešani pevski zbor Zdravko Munih Most
dediščine, negovanje in ohranjanje ljudske in umetne pesmi ter kulturno
na Soči
oživitev Mosta na Soči in okolice
Košarkarski klub Tolmin
ob 65-letnici kluba in pionirstvu na področju košarke v Tolminu
za desetletno vodenje dobrodelnega festivala GorA RockA, večletno
Jernej Kenda
vodenje športnega društva Šentviška Gora ter delovanje za razvoj Šentviške
Planote
za vsestranski prispevek k izboljšanju kvalitete življenja prebivalcev
Doroteja Dakskobler
Podbrda in Baške grape
ob 10-letnici zasedbe za aktivno delovanje v tolminskem kulturnem
Jazz Punt Big Band, sekcija Pihalnega
prostoru, promocijo Tolminske in zlato priznanje na tekmovanju na
orkestra Tolmin
Madžarskem
za dolgoletno delo na področju prostovoljstva in človekoljubnih dejavnosti
mag. Žarko Trušnovec
pri vzgoji otrok in mladine, dejavnosti gorske reševalne službe in civilne
zaščite
za dolgoletno strokovno in srčno delo z mladimi pevci ter za pomembne
Barbara Kovačič
uspehe na področju vokalne glasbe
za predanost, strokovnost, odgovornost in srčnost pri uspešnem delovanju
Rafael Šuligoj
javnih zavodov ter vzdrževanju objektov za njihovo delovanje
za dolgoletno delo na področju raziskovanja in publiciranja o
Borut Rutar
protifašističnem gibanju TIGR
za dolgoletno udejstvovanje na kulturnem področju na območju Baške
Marta Volf Trojer
grape in občine Tolmin

2013

plaketa
priznanje
priznanje
zahvala
zahvala

2012

plaketa
priznanje
priznanje
zahvala

2011

častni občan
plaketa
priznanje
priznanje
zahvala

2007–2010

2010

Prosvetno društvo Justin Kogoj Dolenja
za več kot stoletno neprekinjeno delovanje na području ljubiteljske kulture
Trebuša
dr. Štefko Miklavič
za znanstveno raziskovalne dosežke na področju matematike
za dolgoletno vzgojno-izobraževalno delo in delovanje na kulturnem
OŠ Simona Kosa Podbrdo
področju v Podbrdu
za delo v krajevni skupnosti, Folklorni skupini ˝Ivan Laharnar - Planota˝ in
Ladislav Črv
drugih društvih
za delo pri popotresni obnovi v župnijah, sodelovanje s krajevnimi
Slavko Obed
skupnostmi ter delo na karitativnem in pastoralnem področju
OŠ Dušana Muniha Most na Soči
za dolgoletno vzgojno-izobraževalno in projektno delo
Valerij Bizjak
za življenjsko delo na področju humanitarnih dejavnosti
Jožef Dakskobler
za dolgoletno delo na področju športa in prostovoljstva
za uspešno delo na področju razvoja in ohranjanja znanja na lokalnem
Hidria AET d.o.o.
nivoju
Marko Munih
za življenjsko delo na področju glasbenega ustvarjanja
Območno združenje veteranov vojne za
ob 20-letnici osamosvojitve Republike Slovenije
Slovenijo Gornje Posočje
Društvo "Peski 1915–1917"
za ohranjanje spomina na žrtve 1. svetovne vojne
Župnija Tolmin
za dolgoletno prostovoljno delo z otroki in mladimi
Igor Leban
za požrtvovalno delo v Krajevni skupnosti Dolje

zahvala

Sebastjan Leban

zahvala
plaketa
priznanje
priznanje
priznanje
denarna nagrada
denarna nagrada
denarna nagrada

Cveto, Olga in Alenka Zgaga
Lovro Leban
Mojca Rutar
Karmen Beguš
Boris Laharnar
Turistično društvo Sopota – Kneža
Turistično društvo Šentviška planota
Kulturno društvo ŽPZ Znamenje Volče

za posebne dosežke pri delovanju v Enoti reševalnih psov Slovenije
za prispevek k razvoju Baške grape
za vrhunski športni dosežek
za delo na področju turizma
za dolgoletno humanitarno delo
za ohranjanje kulturne dediščine
za delo na področju turizma
za delo na področju turizma
za dosežek na področju zborovskega petja

2009

častna občanka

plaketa

Vera Clemente Kojić
Župnija Volče, župnik Milan Sirk in
odgovorna iniciativna skupina
Marjan Klavora

priznanje

Majda Maglica

priznanje
priznanje
denarna nagrada
denarna nagrada
plaketa
priznanje
priznanje
priznanje

Rafaela Dolenc
Jože Mežnar
Folklorna skupina Razor
Turistično društvo Most na Soči
Tomaž Poljak
Franc Kranjc
Dejan Testen
Janez Leban

denarna nagrada

Vokalna skupina Snežet

denarna nagrada

Društvo KMN Amazonka

častni občan

mag. Vasja Klavora

plaketa

Zvonimir Mrak

priznanje

Vladimir Kosmač - Latko

priznanje

Andrej Metod Leban

priznanje

Območna Karitas Tolmin

denarna nagrada

Planinsko društvo Podbrdo

denarna nagrada

Folklorno društvo Ivan Laharnar Planota

plaketa

2008

2007

za življenjsko delo pri širjenju glasbene kulture v občini in izven nje
za postavitev novega križevega pota na Mengore
za življenjsko delo pri razvoju in širjenju športnih dejavnosti
za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok ter
na področju razvoja vrtcev v Sloveniji
za dolgoletno delo pri ohranjanju kulturne dediščine njenega kraja
za prizadevno delo na področju planinstva
za uspešno gojitev in prezentacijo ljudskih plesov
za dolgoletno delovanje pri razvoju turizma in uveljavljanju kraja
za prispevek k razvoju Šentviške planote
za vsestransko delo na Šentviški planoti
za vsestransko delo na športnem področju
za vsestransko delo na kulturnem področju
za ohranjanje tradicije fantovskega zborovskega petja in širjenja
zborovskega petja doma in v tujini
za delo na športnem in humanitarnem področju
dr. medicine, pisec odmevnih zgodovinskih knjig, strokovni gorski
reševalec, politik, poslanec državnega zbora Republike Slovenije
za 50-letno delo z mladimi na področju športa
za priznano pevovodstvo in gojitev ljudske pesmi v najhujših časih
slovenskega naroda in tudi pozneje
za zasluge pri organiziranju dolgoročno naravnanega razvoja tolminskega
obrtništva
za učinkovito in širokogrudno 15-letno delo v celotnem Zgornjem Posočju
za 50-letnico delovanja in razvoj potencialov planinstva v Baški grapi
za 50-letnico samorastniškega, kvalitetnega in odmevnega delovanja v
Občini Tolmin in izven nje

2003–2006

2006

2005

2004

2003

plaketa
priznanje
priznanje
priznanje
denarna nagrada
plaketa
plaketa
priznanje
priznanje

Milena Brešan
Franc Gruden
Angela Brešan in Ludvik Janež
Viljem Leban
Športno društvo Lom
Ivan Božič
Renzo Sirk
Mafalda Lipušček
Josip Smolnikar

denarna nagrada

Gasilska zveza Gornje Posočje Tolmin

denarna nagrada

Šahovsko društvo AET Tolmin

častni občan

Janez Dolenc

plaketa

Marija Levpušček

priznanje

Tera d.o.o. Tolmin

priznanje
priznanje
denarna nagrada
denarna nagrada
plaketa
priznanje
priznanje

Ludvik Janež
Klub tolminskih študentov
Športno društvo Šentviška Gora
Rekreativno društvo Slap ob Idrijci
Julijan Šorli
Ana Kodranov
Dominik Brus

priznanje

Rudolf Rauh

denarna nagrada
denarna nagrada

Atletsko društvo Posočje
Agencija Maya

za dolgoletno požrtvovalno delo v Planinskem društvu Tolmin
za razvoj in napredek šaha v občini Tolmin
za ohranjanje ljudskega izročila
za pestro in uspešno knjižnično dejavnost na Tolminskem
za vsestransko delo na športnem področju
za prispevek k razvoju občine Tolmin
za dolgoletno delo v prid občanov občine Tolmin
za dolgoletno humanitarno poslanstvo
za dolgoletno prostovoljno delo na področju športa
za enakomeren razvoj organiziranosti in strokovne usposobljenosti
prostovoljnih gasilskih društev v občini Tolmin
za dolgoletno uspešno delo
za tri desetletja poučevanja na tolminskem učiteljišču in gimnaziji, kjer je
pustil neizbrisno pedagoško sled, ter za zbiranje in ohranjanje ljudskega
izročila
za življenjsko delo na humanitarnem in vzgojno-izobraževalnem področju
za uspehe na gospodarskem področju in pomoč pri razvoju športne
dejavnosti
za vsestransko delo v Čadrgu
ob 35-letnici delovanja
za prispevek k razvoju športa v kraju
za spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa
za celovit prispevek k razvoju občine Tolmin
priznanje za predanost kraju in poklicu
za pastoralno delo in obnovo cerkva v župniji
za neumorno delo v Planinskem društvu Tolmin in Društvu upokojencev
Občine Tolmin
za dolgoletno uspešno delo
za vlogo pionirja v razvoju športnega turizma na Tolminskem

1999–2002

2002

plaketa
priznanje
priznanje
priznanje
denarna nagrada
denarna nagrada

Jan Cvitkovič
Boženka Istenič
Emil Lovrenc Prezelj
Anton Bičič
PGD Kneža
Smučarski skakalni klub Ponikve

2001

plaketa

Viktor Kavčič

plaketa

Janko Koren

priznanje

Glasbena šola Tolmin

priznanje

EMOK

priznanje
denarna nagrada
denarna nagrada
2000

1999

Jožef Ilinčič
OŠ Dušana Muniha Most na Soči
PGD Dolenja Trebuša
Krajevna organizacija Rdečega križa Most
plaketa
na Soči
priznanje
Ivan Stavanja
priznanje
Stanko Kovačič
priznanje
Maja Jerman Bratec
denarna nagrada
Stanka Golob
plaketa
Marjan Fratnik
priznanje
Ivan Medved
priznanje
Gimnazija Tolmin
priznanje
Nevenka Janež
priznanje
Radko Kovačič
denarna nagrada
Smučarski klub Matajur
OŠ Franceta Bevka Tolmin, Otroška
denarna nagrada
folklorna skupina Razor

za velik umetniški dosežek
za požrtvovalno delo na področju preventive
za pedagoško in kulturno delo
za požrtvovalno delo in človekoljubnost
za prizadevno delo in naravnanost v napredek
za delovanje na športnem področju
delo na področju zaščite in reševanja, za izkazano požrtvovalnost, hrabrost,
človekoljubnost ob izjemnih dogodkih in požrtvovalnem opravljanju javnih
zadolžitev
za uspešno in dolgotrajneo vodenje človekoljubne organizacije ter aktivno
družbeno delovanje v korist razvoja in ugleda občine Tolmin
ob 50-letnici delovanja
za prispevek h gospodarskemu razvoju širšega območja Dolenje Trebuše
za humanitarno dejavnost v KS Zatolmin
za projekt Kosmačeva učna pot
ob 20-letnici delovanja
za nesebično vložen trud pomoči potrebnim
za pionirsko delo in izjemno uspešnost v stroki
za uspešno delo na področju ribištva
za delo na področju ljubiteljske kulture
za slikarsko in vsestransko javno delo v korist občanov
za uspešno predstavljanje rojstne dežele v tujini
za dolgoletno delo v turističnem društvu
ob 35-letnici uspešnega pedagoškega dela
za uspešno delo na področju kulture
za prizadevno delo pri razvoju Šentviške planote
ob 50-letnici delovanja
za ohranjanje etnografske dediščine med mladimi

1995–1998

1998

plaketa
priznanje
priznanje
priznanje
priznanje
denarna nagrada
denarna nagrada

1997

plaketa
plaketa
priznanje
priznanje
priznanje

1996

denarna nagrada
denarna nagrada
plaketa
plaketa
priznanje
priznanje
priznanje
priznanje
priznanje
denarna nagrada
denarna nagrada

1995

Gorska reševalna služba, Postaja GRS
Tolmin
Simon Krivec
Vinko Leban
Vaška skupnost Čadrg
Zavarovalnica Triglav, Predstavništvo
Tolmin
Otroški PZ Volče pod vodstvom Klavdije
Rot
PGD Ponikve - Planota

ob 50-letnici reševalnega dela
za prizadevno delo v krajevni skupnosti Most na soči
za uspešno delo na športnem področju
za opravljeno delo pri razvoju in ohranjanju vasi
za dolgoletno in učinkovito opravljanje zavarovalniške dejavnosti na
območju občine Tolmin
za dosežene uspehe na področju otroškega zborovskega petja

za veliko požrtvovalnost pri njihovem delu
za dolgoletno kulturno in duhovno poslanstvo med Slovenci z obeh strani
msgr. Pasquale Gujon
meje
Ribiška družina Tolmin
ob 50-letnici uspešnega delovanja
Komunala Tolmin d.o.o.
za uspešno delo v občini Tolmin
Silvester Gaberšček
za prispevek h kulturi in rasti občine Tolmin
za dolgoletno uspešno delo v gospodarskem in javnem življenju v občini
Srečko Brešan
Tolmin
Oktet Bača
za prizadevno delo pri ohranjanju pevske kulture v občini Tolmin
MNK Puntar
za uspešno športno delovanje
Marko Munih
za poustvarjalnost na orkestralnem in zborovskem področju
Rafaela Dolenc
za dolgoletno delo na področju vzgoje in kulturnega delovanja
Živko Kavs
za uspešno vodenje podjetja Iskra AET Tolmin
Darij Vouk
za prispevek pri urejanju in turističnem razvoju kraja
OŠ Dušana Muniha Most na Soči,
za šolsko glasilo Planotarček (zbiranje prispevkov in opisovanje življenja in
Podružnična šola Šentviška Gora
dela na Šentviški planoti)
za požrtvovalno delo in prizadevnost pri razvijanju dejavnosti na področju
Marija Gruden
skrbstva za osebe z motnjo v razvoju
za aktivno delo na vasi in vodenje del pri obnovi cerkve sv. Lucije na
Danko Leban
Logarščah
PGD Rut - Grant
za uspešno dolgoletno delo
Aktiv kmečkih žena
za prispevek pri združevanju in izobraževanju kmečkih žena
Nagrade niso bile podeljene.

