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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: 4.6.2019 
 
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 2019 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Veliko plaketo Občine Radovljica prejme:  

- AVGUŠTIN ALOJZIJ MENCINGER, za delovanje na področju kulture in turizma, 
ohranjanje sakralne dediščine in prispevek k prepoznavnosti Radovljica. 

2. Plakete Občine Radovljica prejmejo:  
- dr. SABINA ŠEGULA, za širjenje znanja in razvoj floristike v lokalni skupnosti in 

mednarodnem prostoru,  
- KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA RADOVLJICA, ob 80-

letnici delovanja,  
- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZJE, ob 70-letnici delovanja.   

3. Plaketo Antona Tomaža Linharta prejmejo: 
- LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA, ob 60-letnici delovanja,  
- SUZANA ADŽIĆ, za dolgoletno udejstvovanje v ljubiteljski kulturi, mentorstvo 

otroške gledališke skupine Linhartovi čuki in prenašanje znanja na mlade, 
- MESTNI MUZEJ RADOVLJICA, za izvedbo evropskega projekta di Story,  

 
         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: 4.6.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 
 
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 2019 je bil objavljen v Deželnih novicah št. 
5 dne 26.4.2019 ter na spletni strani Občine Radovljica in je bil odprt do 30.5.2019. KMVI je na 
6. redni seji dne 3.6.2019 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:  
Avguštin Alojzij Mencinger, predlagatelji: NSI, Lista za šport in prostovoljstvo, SDS in župan 
Ciril Globočnik; za delovanje na področju kulture in turizma, ohranjanje sakralne dediščine in 
prispevek k prepoznavnosti Radovljica. 
 
PREJETI PREDLOGI ZA PLAKETE OBČINE RADOVLJICA:  

1. dr. Sabina Šegula,  predlagateljica Nevenka Kolman; za širjenje znanja in razvoj floristike v 
lokalni skupnosti in mednarodnem prostoru,  
2. Krajevna organizacija Rdečega križa Radovljica, predlagatelj Rdeči križ Slovenije – 
območno združenje Radovljica; ob 80-letnici delovanja,  
3. Prostovoljno gasilsko društvo Brezje, predlagatelj župan Ciril Globočnik, ob 70-letnici 
delovanja.   
  

PREJETI PREDLOGI ZA PLAKETE ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA:  
1. Ljudska univerza Radovljica, predlagatelja Lili Kozinc s skupino udeležencev in župan Ciril 
Globočnik; ob 60-letnici delovanja,  
2. Mestni muzej Radovljica, predlagatelj Muzeji radovljiške občine; za izvedbo evropskega 
projekta di Story.  
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PREJETI PREDLOGI ZA PEČATE OBČINE RADOVLJICA:  

1. Matej Šparovec, predlagateljica Ribiška družina Radovljica; za dolgoletno ribiško 
upravljanje in vodenje ter ohranjanje narave,   

2. Suzana Adžić, predlagatelj Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Radovljica; za 
dolgoletno sodelovanje na kulturnem področju, za mentorstvo v otroškem gledališču 
Linhartovi čuki in prenašanje voditeljskega znanja na mlade, 

3. Atletski klub Radovljica, predlagatelj župan Ciril Globočnik; ob 10-letnici športnega 
delovanja,  

4. Ervin Bec, predlagateljica NSI; za prostovoljno sodelovanje v lokalni skupnosti,  
5. Marija Hudovernik, predlagatelj župan Ciril Globočnik, za prispevek na področju 

podjetništva ter uspešno vodenje Območne obrtne zbornice Radovljica,  
6. Sodelujoči v projektu »Oživimo srce«; predlagatelj župan Ciril Globočnik; za 

vključevanje v projekt in izjemno prizadevnost pri povečevanju možnosti preživetja 
občank in občanov ob srčnem zastoju. 

 
PREJETI PREDLOGI ZA MEDALJE OBČINE RADOVLJICA:  

1. Jože Bešter, predlagateljica Krajevna skupnost Otok; za aktivnosti in prizadevnost k 
napredku Krajevne skupnosti Otok, 

2. Uršula Kavar, predlagatelj Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Radovljica in župan Ciril 
Globočnik; za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila in prenašanja na mlade,  

3. Vladimir – Mirko Oblak, predlagatelj Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Radovljica; za 
vzorno skrb za stavbo Radovljiške graščine in njene dediščine.  

 
KMVI Občinskemu svetu Občine Radovljica predlaga, da potrdi naslednje predloge prejemnikov 
priznanj za plakete za leto 2019:  
 
VELIKA PLAKETA OBČINE RADOVLJICA:  

- AVGUŠTIN ALOJZIJ MENCINGER, za delovanje na področju kulture in turizma, 
ohranjanje sakralne dediščine in prispevek k prepoznavnosti Radovljica. 

 
PLAKETE OBČINE RADOVLJICA:  

- DR. SABINA ŠEGULA, za širjenje znanja in razvoj floristike v lokalni skupnosti in 
mednarodnem prostoru,  

- KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA RADOVLJICA, ob 80-letnici 
delovanja, 

- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZJE, ob 70-letnici delovanja. 
 
PLAKETE ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA:  

- LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA, ob 60-letnici delovanja,  
- SUZANA ADŽIĆ, za dolgoletno udejstvovanje v ljubiteljski kulturi, mentorstvo 

otroške gledališke skupine Linhartovi čuki in prenašanje znanja na mlade, 
- MESTNI MUZEJ RADOVLJICA, za izvedbo evropskega projekta di Story,  

 
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. Matej Šparovec, za dolgoletno ribiško upravljanje in vodenje ter ohranjanje narave,   
2. Atletski klub Radovljica, ob 10-letnici športnega delovanja,  
3. Marija Hudovernik, za prispevek na področju podjetništva ter uspešno vodenje Območne 
obrtne zbornice Radovljica,  
4. Jože Bešter, za aktivnosti in prispevek k napredku Krajevne skupnosti Otok. 
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MEDALJE OBČINE RADOVLJICA:  
1. Sodelujoči v projektu »Oživimo srce«, za vključevanje v projekt in izjemno prizadevnost pri 
povečevanju možnosti preživetja občank in občanov ob srčnem zastoju. 
2. Uršula Kavar, za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila in prenašanja znanja na mlade,  
3. Vladimir – Mirko Oblak, za vzorno skrb za stavbo Radovljiške graščine in njene dediščine.  
 
Predloga predlagateljice NSi, ki je predlagal Ervina Beca za pečat, KMVI ni podprla.  
 
Zapisniki sej KMVI s prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
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 

https://www.radovljica.si/objava/62104

