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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 12.6.2018 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA  
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 89. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2018 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Branko Fajfar, namestnik predsednika KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Veliko plaketo Občine Radovljica prejme:  

- JANEZ PRETNAR, za dolgoletno delovanje v Planinskem društvu Radovljica. 
2. Plakete Občine Radovljica prejmejo:  

- DOMEN MARINČIČ, za kakovostno umetniško vodenje in prispevek k izjemnosti 
Festivala Radovljica v slovenskem in mednarodnem prostoru, 

- DOMEN ŠKOFIC,  za izjemne dosežke v športnem plezanju,  
- TOMAŽ ROTAR, za vzpon na Mount Everest.  

3. Plaketo Antona Tomaža Linharta prejmejo: 
- FRANCI ČERNE, za dolgoletno uspešno kulturno udejstvovanje,  
- LINHARTOV ODER, za 40-letno ustvarjalno sooblikovanje in bogatenje kulturne 

podobe občine Radovljica na področju gledališča in umetniške besede,  
- MATJAŽ ARNOL, za spodbujanje in umetniško usmerjanje varovancev CUDV 

Radovljica. 
 
 
 
         Ciril Globočnik l.r. 
              ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 13.6.2018 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 
1. Zakonska podlaga 
Odlok o priznanjih občine Radovljica (DN UO, št. 3/00 in 99/08 – v nadaljevanju Odlok)  
 
2. Obrazložitev 
Odlok v 12. členu določa, da predloge za podelitev priznanj Občine Radovljica lahko podajo 
občani, skupine občanov, stranke, krajevne skupnosti, podjetja ter druge organizacije in skupnosti. 
Vsako leto se podeli največ ena velika plaketa Občine Radovljica, tri plakete Občine Radovljica 
in tri plakete A. T. Linharta. V 13. členu Odloka je opredeljeno, da se plakete Občine Radovljica 
in plakete A. T. Linharta praviloma podeljuje na podlagi razpisa, ki ga objavi Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI). Sklep o podelitvi plaket sprejme občinski 
svet na predlog KMVI. Župan podeli pečat ali medaljo s sklepom skladno z Odlokom.  
 
Razpis za podelitev priznanj Občine Radovljica v letu 2018 je bil objavljen v Deželnih novicah št. 
5 dne 26.4.2018 ter na spletni strani Občine Radovljica in je bil odprt do 31.5.2018. KMVI je na 
31. redni seji dne 11.6.2018 pregledala in preučila prispele predloge, pri oblikovanju predloga 
občinskemu svetu pa je poleg obrazložitev upoštevala tudi dejstvo, ali je predlagani kandidat 
priznanje Občine Radovljica že prejel, kdaj in katero priznanje. Če KMVI predloga za priznanje 
ni predlagala občinskemu svetu oziroma ga ni potrdila, bodo predlagatelji o tem ustrezno 
obveščeni. 
 
PREJETI PREDLOGI ZA VELIKO PLAKETO OBČINE RADOVLJICA:  

1. Janez Pretnar, predlagatelj PD Radovljica; za aktivno in dolgoletno planinsko in turistično 
delovanje v društvu,  

2. Domen Škofic, predlagatelj LKS – Lista krajevnih skupnosti; za izjemne športne dosežke 
v profesionalnem plezanju (predlagatelj predlagal tudi možnost podelitve plakete Občine 
Radovljica). 

 
PREJETI PREDLOGI ZA PLAKETE OBČINE RADOVLJICA:  

1. Klemen Bohinc, predlagatelj Simon Resman, NSi Radovljica; za ohranjanje kulturne 
dediščine ter vrednote v okviru društva Sotočje, 

2. Domen Škofic, predlagatelj LKS – Lista krajevnih skupnosti; za izjemne športne dosežke 
v profesionalnem plezanju (predlagatelj predlagal podelitev velike plakete), 

3. Nadja Jere, predlagatelj Turistično društvo Radovljica; za spodbujanje turistične 
dejavnosti, organizacijo in nepogrešljiv prispevek pri pripravah  prireditev v Radovljici, 

4. Tomaž Rotar, predlagatelj župan; za vzpon na Mount Everest,  
5. Domen Škofic, predlagatelj župan; za izjemne dosežke v športnem plezanju.  
  

PREJETI PREDLOGI ZA PLAKETE ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA:  
1. Matjaž Arnol, predlagatelj Simon Resman, NSi; za spodbujanje in usmerjanje varovancev 

CUDV Radovljica,  
2. Branka Konc, predlagatelj JSKD, OO Radovljica; za dolgoletno vlogo voditeljice na odru 

v Podnartu na področju ljubiteljske kulture,  
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3. Franci Černe, predlagatelj Kulturno umetniško društvo – KUD Radovljica; za izjemno 
bogat prispevek in dolgoletno delo na področju kulture,  

4. Barbara Pfajfar, predlagatelji učitelji OŠ F.S. Finžgarja Lesce; dolgoletna učiteljica - 
profesorica matematike, za predanost pedagoškemu delu,  

5. Marjana Vidic, predlagatelji učitelji OŠ F.S. Finžgarja Lesce; dolgoletna učiteljica - 
profesorica razrednega pouka, za predanost pedagoškemu delu,  

6. Linhartov oder, predlagateljica Božena Kolman Finžgar; za 40-letno ustvarjalno 
sooblikovanje in bogatenje kulturne podobe občine Radovljica in širše na področju 
gledališča in umetniške besede.  

7. Domen Marinčič, predlagatelj župan; za kakovostno umetniško vodenje in prispevek k 
izjemnosti Festivala Radovljica v slovenskem in mednarodnem prostoru.  

 
PREJETI PREDLOGI ZA PEČATE OBČINE RADOVLJICA:  

1. Andrej Golčman, predlagatelj Lista za šport in rekreacijo; za 40-letno aktivno sodelovanje 
in delo na področju prostorskega razvoja občine Radovljica,   

2. Klemen Dolenc, predlagatelj župan; za športne dosežke in prostovoljstvo.   
 

PREJETI PREDLOGI ZA MEDALJE OBČINE RADOVLJICA:  
1. Pavel Potočnik, predlagatelj podjetje Albastar Zapuže; za dolgoletno delo na področju 

letalstva, za prenos znanja za izdelovanje ultra lahkih letal, 
2. Tekmovalna ekipa TKD kluba Begunje (skupina otrok od 6-12 let), predlagatelj Taekwon-

do klub Begunje; za uspešne športne dosežke,  
3. Peter Ravnihar, predlagatelj Društvo upokojencev Radovljica; za uspešno organizacijsko 

delovanje kot predsednik društva, 
4. Društvo upokojencev Kamna Gorica, predlagatelj župan; za 20-letno delovanje društva.   

 
PREJETI PREDLOGI ZA PRIZNANJE BREZ NAVEDBE PRIZNANJA:  

1. Gabrijela Humerca, predlagatelj Mladinski center KamRa; za organizacijo projekta 
»Božiček za en dan« in prostovoljstvo.  

 
KMVI Občinskemu svetu Občine Radovljica predlaga, da potrdi naslednje predloge 
prejemnikov priznanj za plakete za leto 2018:  
 
VELIKA PLAKETA OBČINE RADOVLJICA:  

- JANEZ PRETNAR, za dolgoletno delovanje v Planinskem društvu Radovljica 
 
PLAKETE OBČINE RADOVLJICA:  

- DOMEN MARINČIČ, za kakovostno umetniško vodenje in prispevek k izjemnosti 
Festivala Radovljica v slovenskem in mednarodnem prostoru, 

- DOMEN ŠKOFIC, za izjemne dosežke v športnem plezanju, 
- TOMAŽ ROTAR, za vzpon na Mount Everest, 

 
PLAKETE ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA:  

- FRANCI ČERNE, za dolgoletno uspešno kulturno udejstvovanje, 
- LINHARTOV ODER, za 40-letno ustvarjalno sooblikovanje in bogatenje kulturne 

podobe občine Radovljica na področju gledališča in umetniške besede,  
- MATJAŽ ARNOL, za spodbujanje in umetniško usmerjanje varovancev CUDV 

Radovljica. 
 
Sklep o podelitvi pečatov in medalj sprejme župan. KMVI je županu predlagala tudi predloge za 
podelitev pečatov in medalj Občine Radovljica:   
 
PEČATI OBČINE RADOVLJICA:  
1. Andrej Golčman, za 40-letno aktivno sodelovanje in delo na področju prostorskega razvoja 
občine Radovljica,   
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2. Klemen Dolenc, za športne dosežke in prostovoljstvo,    
3. Nadja Jere, za spodbujanje turistične dejavnosti, organizacijo in nepogrešljiv prispevek pri 
pripravah za razne prireditve v Radovljici, 
4. Pavel Potočnik, za dolgoletno delo na področju letalstva, za prenos znanja in dediščine za 
izdelovanje ultra lahkih letal, 
5. Klemen Bohinc, za inovativen znanstveni razvoj in za ohranjanje kulturne dediščine ter 
vrednote v okviru društva Sotočje, 
6. Branka Konc, predlagatelj JSKD, OO Radovljica; za dolgoletno delo kot voditeljica na odru v 
Podnartu na področju ljubiteljske kulture.  
 
MEDALJE OBČINE RADOVLJICA:  
1. Peter Ravnihar, za uspešno organizacijsko delovanje kot predsednik društva, 
2. Društvo upokojencev Kamna Gorica, za 20-letno delovanje društva.   
3. Gabrijela Humerca, za organizacijo projekta »Božiček za en dan« in prostovoljstvo. 
 
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
http://www.radovljica.si/commission/19  
 
Vse obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
 
3. Finančne posledice 
 
Sklep o podelitvi priznanj za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/commission/19

