NAGRAJENCI OBČINE SEŽANA
OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE SEŽANA
(od leta 1996 dalje – nova Občina Sežana)

24. JUNIJ 1996
(Odlok še ni sprejet)

PRIZNANJE OBČINE SEŽANA
JOLKA MILIČ - ob življenjskem jubileju za dosedanje literarno ustvarjanje
24. JUNIJ 1997
(Odlok še ni sprejet, sprejet na seji dne 30.6.1997)

PRIZNANJE OBČINE SEŽANA
• VIKTOR SAKSIDA - ob življenjskem jubileju za dolgoletno

aktivno in uspešno

delovanje v okviru Jamarskega društva Sežana
JAMARSKO DRUŠTVO SEŽANA - za dosedanje uspehe na področju
razvoja jamarstva in za požtvovalno delo v najstarejši turistični evropski jami
Vilenica

•

24. JUNIJ 1998
(priznanja po Odloku o priznanjih)

PRIZNANJE OBČINE SEŽANA
-

JAVNO PODJETJE KRAŠKI VODOVOD SEŽANA, d.o.o. - za uspešno 50.

letno izvajanje programa vodooskrbe na Krasu
- ALEKSANDER PERŠOLJA - za življenjsko delo na področju kulture
- TINCA VIDOVIČ - za požrtvovalno pomoč mladim, odvisnim od nedovoljenih
drog

NAGRADA OBČINE SEŽANA
- KRAJEVNA SKUPNOST LOKEV - za dosežke pri zadovoljevanju potreb
prebivalcev na področju infrastrukture, kulture, telesne kulture in turizma

- MOŠKA KOŠARKARSKA EKIPA SREDNJE ŠOLE SREČKA KOSOVELA
SEŽANA - za izjemen uspeh ob osvojitvi prvega mesta v državni šolski košarkarski
ligi

PLAKETA SREČKA KOSOVELA
- GLASBENA ŠOLA SEŽANA - za dosežke na področju glasbene kulture ob 45.
obletnici delovanja

- VOJAŠKI MUZEJ TABOR LOKEV - za ohranjanje kulturne in zgodovinske
dediščine

24. JUNIJ 1999
PRIZNANJE OBČINE SEŽANA
-

JOŽICA MUGOŠA - za uspešno dolgoletno delo na področju zdravstva, zlasti za
delo z otroki s posebnimi potrebami
PAVEL SKRINJAR - za dolgoletno vsestransko prizadevost in uspešno delo, ki je
prispevalo k razvoju in ugledu Občine Sežana
BARBARA ŠKRLJ - za vrhunske umetniške dosežke

NAGRADA OBČINE SEŽANA
-

TUJI SOVLAGATELJI - za odprtje novih delovnih mest in za nove naložbe v

Občini Sežana, in sicer:
- Roberto Lovatto- podjetje Damen Sežana

- Carlo Emanuele Melzi - podjetje Sloweiss Sežana
-Gianfranco in Tarcizio Destro - podjetje Prometal Sežana
- EKIPA PODEŽELJSKE MLADINE OBČINE SEŽANA - za osvojeno prvo mesto
na regijskem in državnem tekmovanju Mladi in kmetijstvo

PLAKETA SREČKA KOSOVELA
-

JANKO ŠAJNA - za ohranjanje kraške arhitekture

28. AVGUST 2000
(ODLOK sprememba – najvišje priznanje je NAGRADA OBČINE SEŽANA), praznik je
ponovno28. AVGUST 2000 (nov odlok o prazniku Občine Sežana)

NAZIV ČASTNI OBČAN
- CIRIL ZLOBEC - ob 75. letnici

rojstva, za neprecenljiv prispevek na področju
umetnosti, za razvoj in promocijo Krasa ter za zasluge za slovenski narod

NAGRADA OBČINE SEŽANA
- JOŽE GUSTINČIČ - za dolgoletno

uspešno delo na področju jamarstva in

jamskega turizma

PRIZNANJE OBČINE SEŽANA
- MARJAN MATETA, direktor MITOL-a Sežana in Edvard FONDA, direktor MPI
-

KRAS Sežana za uspešno gospodarjenje ter vodenje in razvoj podjetja
EDVIN ŠVAB - za uresničitev lastne pobude projekta »Odprte meje«

PLAKETA SREČKA KOSOVELA
- MARIJAN MIKLAVEC - za dolgoletno

delo na področju likovne umetnosti in

zborovskega petja

28. AVGUST 2001
PRIZNANJE OBČINE SEŽANA
•

DOM UPOKOJENCEV SEŽANA – ob 25. letnici uspešnega dela na svojem
področju

•

SREDNJA ŠOLA SREČKA KOSOVELA – ob 25. letnici uspešnega dela na svojem
področju

PLAKETA SREČKA KOSOVELA
IGOR ŠKRAP – za dolgoletno delo na področju kulture
• ALDO ŽERJAL – za jezikovne dimenzije v pesniških zbirkah
• LEOPOLD OBLAK – za likovno ustvarjalnost s kraškimi motivi
•

28. AVGUST 2002
NAGRADA OBČINE SEŽANA
• DRAGO MIROŠIČ – za dolgoletno mednarodno povezovanje Občine Sežana
• KRAJEVNA SKUPNOST VRABČE – za splošen razvoj krajevne skupnosti,

ki
temelji predvsem na lastnem trudu in vlaganjih ter veliki vnemi in aktivnostih njenih
krajanov

PRIZNANJE OBČINE SEŽANA
•

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE – za dobro in korektno

•

sodelovnje z občino pri urejanju cest na območju Občine Sežana
MAŽORETKE IZ POVIRJA – ob 10. obletnici delovanja

PLAKETA SREČKA KOSOVELA
• SANDI ČEVNJA – za ustvarjalnost na področju kamnoseštva
• MIRAN VODOPIVEC – za promocijo kraškega terana
• STANKO RENČELJ – za promocijo kraške kulinarike

28. AVGUST 2003
NAGRADA OBČINE SEŽANA
•

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD KRAŠKIH J’RT SEŽANA – za ponovno obnovo
taborništva na Krasu

•

KRAJEVNA SKUPNOST KAZLJE

– za splošen razvoj krajevne skupnosti

PRIZNANJE OBČINE SEŽANA
•

•
•

– za ohranjanje kulturne dediščine kot vzor mladim podjetnikom
RADOŠ LIPANJE – za razvoj na področju gospodarstva in podjetništva
OBČINA SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA – za dolgoletno medobčinsko
DAVID KOCJAN

sodelovanje na gospodarskem in kulturnem področju

PLAKETA SREČKA KOSOVELA
•

FRANČIŠKA ČEBRON – FANI

–

za dolgoletno ustvarjalnost na področju ženske

košarke

-

•

MILOJKA ŠIRCA

•

MIRJAM ŠTRUKELJ
predšolskih otrok

za ustvarjalnost na področju izraznega plesa

–

za uspešno vodenje in udejstvovanje folklorne skupine

28. AVGUST 2004
NAGRADA OBČINE SEŽANA
•

KRAŠKA PIHALNA GODBA – za prepoznavno in ustvarjalno povezovanje mladih
godbenikov

•

PLANINSKO DRUŠTVO SEŽANA – za dolgoletno aktivno delovanje in ohranjanje
vrednot planinstva

PRIZNANJE OBČINE SEŽANA
•

ALOJZ SLAVKO MILIČ – za dolgoletne aktivnosti na področju strelstva in osebni
prispevek za razvoj tega športa

•

GOSTILNA GRAHOR iz Dan pri Sežani – ob 30. obletnici delovanja in sodobni
ureditvi hotelskih zmogljivosti v kraškem okolju

•

OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA SEŽANA – ob 25. obletnici delovanja za
prispevek k pospeševanju razvoja obrtništva

28. AVGUST 2005
NAGRADA OBČINE SEŽANA
KRAJEVNA SKUPNOST PRLISKOVICA - zaradi izjemnih dosežkov na področju
razvoja podeželja

PRIZNANJE OBČINE SEŽANA
•

•

VARSTVENO-DELOVNI CENTER KOPER - ENOTA SEŽANA - za
dosedanje uspešno in ustvarjalno delo zaposlenih pri usposabljanju varovancev v
enoti Sežana
PRIMOŽ BREZEC – za izjemne športne dosežke v svetovnem merilu kot tudi za
promocijo Sežane in Slovenije v svetu

PLAKETA SREČKA KOSOVELA
•

IVO BAŠIĆ – za izjemne dosežke pri razvoju vzpona Kraške pihalne godbe in

•

poučevanje na Glasbeni šoli Sežana
JANKO SAMSA – za ohranjanje kulturnih značilnosti Krasa, ki jih oživlja z
izdelavo miniaturnih kopij starih kmečkih in furmanskih vozov

28. AVGUST 2006
NAGRADA OBČINE SEŽANA
KRAJEVNA SKUPNOST POVIR – za splošen razvoj krajevne skupnosti in
zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev

PRIZNANJE OBČINE SEŽANA
•

BORIS BERNETIČ – za številne pridobitve in razvoj skupnosti v času njegovega
predsedovanja takratni Občini Sežana

•

ČEBELARSKO DRUŠTVO SEŽANA – za dolgoletno aktivno delovanje in za
zasluge pri zaščiti blagovne znamke "Kraški med"

•

GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE PROIZVAJALCEV
KRAŠKEGA PRŠUTA – za zasluge pri zaščiti geografske označbe za kraški
pršut

PLAKETA SREČKA KOSOVELA
•

KOŠARKARSKI KLUB KRAŠKI ZIDAR JADRAN KRAS – ob 50. obletnici
uspešnega delovanja

28. AVGUST 2007
NAGRADA OBČINE SEŽANA
KRAJEVNA SKUPNOST DUTOVLJE – za splošen razvoj krajevne skupnosti in
zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev

KRAŠKI ZIDAR D.D. – ob 60. obletnici delovanja za dosežene gospodarske rezultate

PRIZNANJE OBČINE SEŽANA
•

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV – ob 20. obletnici uspešnega
delovanja

•
•

DRUŠTVO DIABETIKOV SEŽANA – ob 20. obletnici uspešnega delovanja
DRUŠTVO UPOKOJENCEV SEŽANA – ob 60. obletnici uspešnega delovanja

PLAKETA SREČKA KOSOVELA
•

KULTURNO DRUŠTVO TABOR LOKEV – za dolgoletno sooblikovanje
javnega in kulturnega življenja v krajevni skupnosti

•

KULTURNO DRUŠTVO ŠATOR ŠTORJE – za aktivno delovanje in bogat
prispevek k prepoznavnosti krajevne skupnosti

28. AVGUST 2008
PREJEMNIK
DRUŠTO SOŽITJE
SEŽANA
KRAJEVNA SKUPNOST
ŠTJAK
ZMAGO BARIČ

NAZIV PRIZNANJA
NAGRADA
OBČINE
SEŽANA
NAGRADA
OBČINE
SEŽANA
PRIZNANJE
OBČINE
SEŽANA

ALEKSIJ PREGARC

PLAKETA
KOSOVELA
PLAKETA
KOSOVELA

DRUŠTVO
LJUBITELJEV BALETA
KRASA IN BRKINOV
SEŽANA

NAMEN
ob 25. letnici uspešnega delovanja.

za prizadevanje in razvoj krajevne
skupnosti ter ohranitev podeželja.
za pomemben dolgoleten prispevek k
razvoju
Osnovne
šole
Srečka
Kosovela Sežana.
SREČKA za bogato kulturno udejstvovanje v
občini Sežana
SREČKA za več kot 10-letno uspešno delovanje

28. AVGUST 2009
PREJEMNIK
KRAJEVNA SKUPNOST
ŠTORJE
LEANDER PEGAN
JADRAN STERLE

NAZIV PRIZNANJA
NAMEN
NAGRADA
OBČINE za vsestranski razvoj vasi s
SEŽANA
poudarkom na ureditvi prostorov za
vse generacije
PRIZNANJE
OBČINE za razvoj glasbene kulture
SEŽANA
PLAKETA
SREČKA za opus dokumentarnih filmov o Krasu
KOSOVELA

28. AVGUST 2010
PREJEMNIK
KRAJEVNA SKUPNOST
AVBER
KLUB ŠTUDENTOV SEŽANA
DRUŠTVO ZA DUŠEVNO
ZDRAVJE IN KREATIVNO
PREŽIVLJANJE PROSTEGA
ČASA "VEZI"
DRAGICA SOSIČ

NAZIV PRIZNANJA
NAGRADA OBČINE
SEŽANA
PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA
PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA

NAMEN
za vsestranski razvoj krajevne
skupnosti
ob 45. obletnici uspešnega
delovanja
za opravljanje dragocene
človekoljubne dejavnosti v lokalni
skupnosti

PLAKETA SREČKA
KOSOVELA

za dolgoletno požrtvovalno skrb za
Kosovelovo domačijo v Tomaju

28. AVGUST 2011
PREJEMNIK
VIKTOR SAKSIDA

NAZIV PRIZNANJA
ČASTNI OBČAN

RAZVOJNO DRUŠTVO
MERIŠČE MERČE

NAGRADA OBČINE
SEŽANA

ZDENKA FURLAN

PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA

ZDRUŽENJE
SLOVENSKIH
KATOLIŠKIH
SKAVTINJ IN
SKAVTOV, STEG
(LOKALNA ENOTA)
SEŽANA 1

PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA

NAMEN
za bogat, neprecenljiv prispevek in pečat,
ki ga je vtisnil v gospodarsko družbeni
razvoj občine Sežana, s poudarkom na
jamarskem in arheološkem področju
za vsestransko prizadevno delovanje in
prispevek k širši prepoznavnosti vasi
Merče in celotne lokalne skupnosti
za dolgoletno prostovoljsko delo na
področju socialnega varstva ter dragocen
prispevek k izboljšanju kvalitete življenja
starejših občanov ter medgeneracijskega
sožitja
za več kot desetletno uspešno delovanje

28. AVGUST 2012
PREJEMNIK
SREČKO ROŽE

NAZIV PRIZNANJA
NAGRADA OBČINE
SEŽANA

BORISLAV LISJAK

PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA

NAMEN
za dolgoletno bogato ohranjanje kulturne
dediščine ter promocijo naše ožje in širše
okolice
za izjemno predanost in visoko
strokovnost pri pridelavi kraških vrhunskih
vin

28. AVGUST 2013
PREJEMNIK
MLADINSKO
NOGOMETNO
DRUŠTVO TABOR
SEŽANA
OSNOVNA ŠOLA
DUTOVLJE

NAZIV PRIZNANJA
NAGRADA OBČINE
SEŽANA

NAMEN
ob 90. obletnici organiziranega delovanja

PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA

GOJMIR LEŠNJAK

PLAKETA SREČKA
KOSOVELA

za dolgoletno prizadevno opravljanje
vzgojno-izobraževalnega poslanstva in
zgledno sodelovanje s subjekti v lokalni
skupnosti
za prispevek ter prizadevnost in
ustvarjalno delo na področju kulture

28. AVGUST 2014
PREJEMNIK
MEDŽUPNIJSKA
KARITAS SEŽANA,
MEDŽUPNIJSKA
KARITAS DUTOVLJE IN
MEDŽUPNIJSKA
KARITAS LOKEV
TURISTIČNO DRUŠTVO
»KRAS« DUTOVLJE
STANISLAVA KNEZ
MILOJKOVIĆ

NAZIV PRIZNANJA
NAGRADA OBČINE
SEŽANA

NAMEN
za plemenito in nesebično pomoč ljudem v
stiski

PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA
PLAKETA SREČKA
KOSOVELA

za večletno aktivno delovanje in vpetost v
lokalno okolje
za vrhunske dosežke na področju likovne
umetnosti

28. AVGUST 2015
PREJEMNIK
ZDRUŽENJE
KONZORCIJ KRAŠKIH
PRIDELOVALCEV
TERANA
JOŽE VOLOVEC

NAZIV PRIZNANJA
NAGRADA OBČINE
SEŽANA

NAMEN
za bogat prispevek k razvoju
vinogradništva in vinarstva ter turistični
promociji Krasa

PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA

JOSIP OSTI

PLAKETA SREČKA
KOSOVELA

za dolgoletno izjemno predanost ter skrb
za delovanje in razvoj Društva diabetikov
Sežana
ob njegovi 70. letnici za prizadevno
kulturno udejstvovanje v Tomaju ter
promocijo slovenske literature in literature
Krasa v domačem in evropskem prostoru

28. AVGUST 2016
PREJEMNIK
JOLKA MILIČ

NAZIV PRIZNANJA
NAZIV ČASTNA
OBČANKA

DORIS OREL

NAGRADA OBČINE
SEŽANA
PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA

NAMEN
za zasluge na področju prevajalske,
literarne in publicistične ustvarjalnosti v
slovenskem in evropskem prostoru
za dolgoletno izjemno predanost
pedagoškemu poklicu
za ohranjanje kamnite kulturne dediščine v
naravi na celotnem matičnem Krasu

PLAKETA SREČKA
KOSOVELA

za neprecenljivo zbirko kamnin in
ohranjanje kamnoseške tradicije

VOJKO RAŽEM in
BORIS ČOK
GABRIJEL JERAM

28. AVGUST 2017
PREJEMNIK
INES PAHOR

NAZIV PRIZNANJA
NAGRADA OBČINE
SEŽANA

BOŽIDAR PREMRL

PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA

BERT PRIBAC

PLAKETA SREČKA
KOSOVELA

NAMEN
za odmevno postavitev razstave
»Holokavst« ter izrazit čut za ustvarjanje
skupnega dobrega
za izjemno raziskovalno delo na področju
kamnite dediščine in njenih ustvarjalcev
na Krasu, zbrano v številnih knjižnih
zapisih
za prevod Kosovelove poezije v angleški
jezik in širjenje kraške kulture v svetovni
prostor

28. AVGUST 2018
PREJEMNIK
JANKO IN SIMON
KASTELIC

NAZIV PRIZNANJA
NAGRADA OBČINE
SEŽANA

NAMEN
za neizbrisen pečat na področju likovnega
ustvarjanja

LUDVIK HUSU

PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA
PLAKETA SREČKA
KOSOVELA

za več kot 40 letno odmevno in ugledno
delo na področju jamarstva in gasilstva
za dolgoletno spremljanje lokalnih
dogodkov in izčrpno poročanje v medijih

OLGA KNEZ

28. AVGUST 2019
PREJEMNIK
JASNA MAJDA
PERŠOLJA
dr. STANISLAV
RENČELJ

NAZIV PRIZNANJA
NAGRADA OBČINE
SEŽANA
PRIZNANJE OBČINE
SEŽANA

NAMEN
za dolgoletno predano skrb pri ohranjanju
ljudskega izročila v lokalnem okolju
za neizbrisen pečat pri promociji ter zaščiti
naravne in kulturne dediščine Krasa

JELICA GRMEK

PLAKETA SREČKA
KOSOVELA

za izjemno predanost in nesebično
dolgoletno delovanje v Medobčinskem
društvu invalidov Sežana

NAZIV “ČASTNI OBČAN”

V sedanji občini Sežana:
LETO 2000
Ciril ZLOBEC ob njegovi 75. letnici rojstva, za neprecenljiv prispevek na področju
umetnosti, za razvoj in promocijo Krasa ter za zasluge za slovenski narod

LETO 2011
Viktor SAKSIDA za bogat, neprecenljiv prispevek in pečat, ki ga je vtisnil v
gospodarsko družbeni razvoj občine Sežana, s poudarkom na jamarskem in
arheološkem področju

LETO 2016
Jolka MILIČ za zasluge na področju prevajalske, literarne in publicistične
ustvarjalnosti v slovenskem in evropskem prostoru

V bivši občini Sežana:
LETO 1989
-

Janez ZEMLJARIČ zaradi velikih in trajnih zaslug za razvoj občine Sežana,
zlasti pri izgradnji »Brestoviškega vodovoda«, carinske cone pri Sežani in
drugih infrastrukturnih objektov (Odlok o proglasitvi častnega občana 28- 06.
1989, Uradne objave št. 26/89)

- Lojze SPACAL zaradi velikih zaslug za razvoj občine Sežana, izjemno
pomembno in tvorno predstavitev in upodobitev Krasa v umetniških delih ter
poklonitev svojega življenjskega opusa Občini Sežana (Odlok o proglasitvi
častnega občana 28- 06. 1989, Uradne objave št. 26/89)

