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_____  
 Številka:  094-1/2018-(51/05) 
 Datum:    11. 9. 2018        
 
 
 
 
Svetu Mestne občine Kranj 
 
 
Zadeva:  Predlogi za nagrade in priznanja za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2018 

  
 
I. 
Razpis za nagrade in priznanja Mestne občine Kranj za leto 2018 je bil objavljen 23. maja 2018 na spletni 
strani Mestne občine Kranj in v  majski številki Kranjskih novic, potekal je do 2. junija 2018. 
 
Komisija za nagrade in priznanja je obravnavala prispele pobude, in sicer: 
 
za naziv ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ  

1. gospod Andrej Babič, pobudnik Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Kranj,  
2. mag. Klavdij Tutta, pobudnik Gimnazija Franceta Prešerna, 
3. gospod Slavko Brinovec, pobudnika Akademski vaterpolski klub Triglav Kranj, Športna zveza 

Kranj, 
 

za NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ 

1. gospod Vili Breznik, pobudnik mestni svetnik Igor Velov,  
2. Kulturno društvo Pihalni orkester Mestne občine Kranj, pobudnik Krajevna skupnost Kranj 

Center, 
3. Turistično društvo Kokrica, pobudnik Zavod za turizem in kulturo Kranj, 
4. Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica, pobudnica Krajevna skupnost Besnica, 
5. RKS – Območje združenje Kranj, pobudnik Rdeči križ Slovenije, 
6. gospod Andrej Zalokar, pobudnik Zavod za turizem in kulturo Kranj, 
7. gospod Rudolf Zevnik, pobudnica mestna svetnica Barbara Gunčar, 

 
 
za LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ 

1. gospod Andraž Muljavec, pobudnica Krajevna skupnost Bratov Smuk, 
2. Prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče, pobudnica Krajevna skupnost Mavčiče, 
3. Dečve – pevke folklorne skupine Sava, pobudnik Društvo upokojencev Žabnica,  
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za VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ 

1. gospod Iztok Škofic, pobudnik Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945, 

 

za VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO  

1. Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj, pobudnik Lokalni odbor SMC Kranj, 
2. Dečve – pevke folklorne skupine Sava, pobudnica Krajevna skupnost Stražišče, Društvo Sorško 

polje – približajmo se naravi, 
3. gospod Rastislav Rastko Tepina, pobudnik Lista za razvoj Kranja. 

 
Obrazložitve vseh prispelih pobud so na vpogled v Službi za Mestni svet, informacije pri tajnici Komisije za 
nagrade in priznanja Tatjani Kocijančič, telefon 2372-112, tatjana.kocijancic@kranj.si. 
 
II. 
Komisija za nagrade in priznanja je v skladu s pristojnostmi na redni 15. seji sklenila, da se Svetu Mestne 
občine Kranj posreduje predlog sklepov za podelitev priznanj 2018, in sicer: 
 

1. Naziv častni občan  prejme gospod Andrej Babič 
Obrazložitev: Gospod Andrej Babič je poklicno delovanje pričel kot tajnik krajevnega odbora 
Britof-Suha (1945), leto kasneje je ustanovil trgovsko podjetje »Britof-Kokrica-Visoko«, kot 
predsednik okrajne zadružne zveze je bil najbolj zaslužen za izgradnjo devetnajstih zadružnih 
domov po Gorenjski (1948-1949), bil je tudi predsednik okraja Kranj (1950-1952) in direktor 
podjetja Central Kranj (predhodnica podjetja Živila, 1952-1982). Svoje poklicno življenje je v 
največjem delu požrtvovalno posvetil turistični dejavnosti na Gorenjskem in Sloveniji, kjer je tako 
na lokalnem in regijskem kot tudi republiškem nivoju dosegel vidne in zavidljive uspehe, ki so 
nedvomno pozitivno vplivali na razvoj slovenskega turizma. 
Postal je prvi predsednik Krajevne skupnosti Primskovo, v okviru KS Primskovo je bil več let 
predsednik komisije za urejanje kraja, je ustanovitelj turistične zveze občine Kranj (pred letom 
1957) in soustanovitelj Gorenjske turistične zveze, bil je dolgoletni odbornik občine Kranj. Prav 
tako je bil predsednik krajevne organizacije SZDL Primskovo, dva mandata podpredsednik in 
vodja več komisij in odborov Turistične zveze Slovenije, 20 let je vodil turistično patruljo 
Slovenije, bil je predsednik Nadzornega odbora Turistične zveze Jugoslavije, več zaporednih 
mandatov je bil predsednik ZB NOB Kranj. Kot ljubiteljski fotograf že več kot pol stoletja vestno 
dokumentira družbena dogajanja in motive domačega Kranja in Gorenjske, organiziral pa je tudi 
že več fotografskih razstav. 
Prejel je priznanje občine Kranj leti 1966 in 1997, je prejemnik dveh zlatih plaket Združenja 
gostinstva in turizma Slovenije, plakete Turistične zveze Jugoslavije, reda dela z zlatim vencem, 
častnega znaka svobode Slovenije (1999) in zahvalne listine KS Primskovo za aktivno delo (2002) 
ter še več drugih priznanj. 
Javnost ga pozna tudi kot izjemno lucidnega ljubiteljskega fotografa, ki že več kot pol stoletja 
vestno dokumentira dogajanja in motiviko njemu ljubega domačega Kranja z bližnjo okolico in 
Gorenjske ter tudi občasno organizira fotografske razstave, ki mlajšim generacijam omogočajo 
vpogled v narodov zgodovinski spomin. S svojim bogatim življenjskim opusom 
družbenopolitičnega in društvenega delovanja na različnih funkcijah je v daljšem časovnem 
obdobju pomembno prispeval k ugledu in napredku občine in širše družbene skupnosti ter ima 
velike zasluge za negovanje in ohranjanje zgodovinskega spomina na polpreteklo zgodovino ter 
pri krepitvi domoljubja. Tako predstavlja nedvomno enega najbolj žlahtnih promotorjev mesta 
Kranja oziroma Mestne občine Kranj. Poleg tega je lahko s svojim delovanjem nedvomno svetel 
primer mlajšim generacijam, kako lahko modrost starejših generacij prispeva k dvigu kakovosti 
življenja v tretjem življenjskem obdobju. 
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2. Nagrado Mestne občine Kranj prejme gospod Vili Breznik 
Obrazložitev: Gospod Breznik je s svojim delom in dejanji pomembno vplival in vpliva na boljšo 
storitev in uporabnikom prijazen Zdravstveni dom Kranj. Dela preko javnih del in že vrsto let 
nesebično ter s srcem pomaga z informacijami pacientom, predvsem starejšim in gibalno 
oviranim. 

 
3. Listino o priznanju prejmeta:   

gospod Andraž Muljavec 
Obrazložitev: Pred skoraj 10 leti je Kranjčan Andraž Muljavec ostal na invalidskem vozičku. Po 
dolgem okrevanju je nov poklic našel v fotografiranju, ki ga je iz ljubiteljstva razvil v profesionalno 
obrt. Njegovo delo je specializirano za fotografijo živali, izdelkov, portretov in 360° panoram. 
Predvsem so značilni njegovi živalski portreti. V okviru Društva Bulle za reševanje zapuščenih in 
trpinčenih živali s svojo živo fotografijo pomaga živalim, da le-te dobijo nov, lepši dom. Verjame, 
da je pravilno, da pomagaš s svojim znanjem, če lahko, in da s tem daje nekaj dobrega nazaj 
družbi. Je uradni fotograf Društva paraplegikov Gorenjske.  
Vsako fotografiranje mu zaradi lastnih omejitev vzame več časa kot komu na nogah, predvsem v 
smislu praktičnih reči, kot so premikanje luči in drugih instrumentov, z leti in izkušnjami pa se je 
naučil, kako si pomagati s pripomočki. 
Ima svoj slog, ki je pritegnil znane osebnosti, kot so Peter Slatnar, Anže Kopitar, Zlatko in drugi. 
Eden njegovih zadnjih projektov je fotografiranje lanskoletnih kranjskih občinskih nagrajencev, 
kateri portreti so bili v začetku leta razstavljeni v galeriji na prostem v centru Kranja pred Mestno 
knjižnico Kranj. Zaradi Andraža Muljavca je mogoče Kranj turistom predstaviti tudi z 360° 
panoramami, ki bodo v kratkem nadgrajene za 3D-očala in tudi v angleščini. Veliko 
prostovoljnega dela je vložil tudi v podobo KS Bratov Smuk, pomagal soustvarjati lokalni časopis 
in v fotografijo ujel mnogo krajevnih dogodkov.  
 
Prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče 
Obrazložitev: PGD Mavčiče je bilo ustanovljeno pred 110-imi leti in združuje 140 članov, od tega 
kar 80 mladih od 6 do 16 let in več kot 20 veteranov. Za operativno pripravljenost skrbi 56 
strokovno usposobljenih operativcev z raznih področij tehničnega reševanja, med njimi jih ima 
16 opravljen izpit za prvega posredovalca. Operativna enota sodeluje tudi na intervencijah izven 
Mestne občine Kranj, predvsem pri odpravljanju posledic elementarnih nesreč. Na pomoč 
priskočijo tudi ostalim društvom v Krajevni skupnosti Mavčiče.  
So najboljše društvo po točkovanju v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj že zadnjih 16 let. Imajo 
skrbno vzdrževan vozni park in opremo, so izredno dejavni na izobraževalnem in preventivnem 
področju. Sami so kupili AED, vzorno skrbijo za starejše člane kot tudi za gasilsko mladino. 

 
4. Veliko plaketo Mestne občine Kranj prejmejo:  

Kulturno društvo Pihalni orkester Mestne občine Kranj 
Obrazložitev: 120 let delujoče kulturno društvo je najstarejše kulturno društvo v Kranju. Svojo 
zgodbo so začeli kot Godba Prostovoljne požarne obrambe v Kranju in z manjšimi prekinitvami 
med svetovnima vojnama delovali pod različnimi imeni in vodstvi. Od leta 1998 kulturno društvo 
deluje pod imenom Pihalni orkester Mestne občine Kranj. Od ustanovitve je godba delovala na 
vseh množičnih prireditvah v Kranju in tudi širše na Gorenjskem, redno so se udeleževali srečanj 
pihalnih orkestrov in tekmovanj, kjer so dosegali lepe rezultate. Navezali so stike s pihalnimi 
orkestri v Nemčiji, Avstriji in Italiji, s katerim so organizirali srečanje Alpe-Adria. Z Glasbeno šolo 
Kranj je bilo doseženo pomembno soglasje pri vzgoji mladih godbenikov, ki so v zadnjih letih 
pomladili pihalni orkester.  
120-letno delovanje Pihalnega orkestra MOK pomeni pomemben doprinos h glasbeni kulturi v 
Kranju. Brez njihovih nastopov si prireditev in proslav ne znamo predstavljati. Že od leta 1900 
Kranjčanke in Kranjčane budijo s prvomajsko budnico, ki naznanja, da je orkester še kako živ in 
da deluje za dobro vzdušje občanov. Pihalni orkester MOK se je od »kranjske pleh muzike« s 
sistematičnim pridobivanjem mlajših glasbeno izobraženih kadrov razvil v sodobni pihalni 
orkester, ki je na regijskih kot tudi državnih tekmovanjih dosegel najboljše rezultate in velja za 
enega najboljših amaterskih godbenih orkestrov v Republiki Sloveniji. 
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Gospod Iztok Škofic 
Obrazložitev: Gospod Iztok Škofic je na pot tehnične usmeritve stopil s svojimi izdelki že v 
mladosti in to pot nadaljeval na elektrotehniški šoli in nato na fakulteti. Je nagrajenec za tehnično 
proizvodno izboljšavo foto obdelave in dobitnik medalje za fotografijo Foto kluba Janez Puhar 
Iskra. Vseskozi je dokumentarni ljubiteljski fotograf in avtor številnih fotografij in slik, objavljenih 
v tiskanih in elektronskih medijih. Je član komisije za radiodifuzno sprejemanje satelitskih 
signalov JRT/EBU in ustanovitelj regionalne TV produkcije GTV v Kranju. Je član Društva 
novinarjev Slovenije in Društva športnih novinarjev Slovenije, soustanovni član Lokalnih televizij 
Slovenije, katerih predsednik je bil tri leta. Za izboljšanje informiranja je uvedel teletekst, in sicer 
v celoti z domačo tehnologijo in avtorsko vsebino.  
Z veliko željo po informiranosti javnosti je bil Kranj mesto, ki je v času osamosvojitve Slovenije 
med prvimi dobil svojo lokalno televizijo. V takratnem času je bil to nujen prispevek k 
informiranju lokalnega prebivalstva. Kot lastnik podjetja je gospod Iztok Škofic ves čas deloval na 
humanitarno-socialnem področju, saj je bilo podjetje pokrovitelj številnih športnih klubov, lig in 
kulturnih društev, predvsem v času, ko so klubom zaradi slabih rezultatov ali neprepoznavnosti 
drugi obračali hrbet. Dosežek gospoda Iztoka Škofica je, da je Kranj med prvimi pridobil televizijo 
z izključno lokalno vsebino ter pri nudenju nesebične pomoči lokalnim klubom in društvom. 
Pomemben je tudi njegov  prispevek pri ohranjanju spomina na izgnanstvo Slovencev v času 
druge svetovne vojne ter pri pridobivanju in ohranjanju pravic izgnancev. S ciklom 
dokumentarnih oddaj Spomini in pričevanja izgnancev, katerih soavtor je, se ohranja zgodovinski 
spomin in vrednost izgnancev ter doživetja naših prednikov.  
 
Gospod Rastislav Rastko Tepina 
Obrazložitev: Kranjski umetnik je že kot otrok nastopal v Prešernovem gledališču s svojim 
dedkom, ki je bil predvojni lastnik kinematografa v Stražišču. Pred sprejemom v igralsko skupino 
Prešernovega gledališča je igral po vaških kulturnih društvih, kjer je nastopal v kar precej vidnih 
vlogah: Človek na položaju, Glavnik-Hadžić, Afera-Kozak, Maček v žaklju. V letih 2007-2012 je bil 
predsednik Zveze kulturnih društev Kranj in je dobitnik Prešernovega srebrnika. Že leta 1986 pa 
je pričel v slovenskem kulturnem okolju utirati pot pozabljeni ulični umetnosti – lajnanju. Ves čas 
nastopa pod edinstveno blagovno znamko »Lajnar kranjski«, s katerim je ime svojega mesta ob 
veseli pesmi ponesel v skorajda vsak kotiček naše domovine. Vse od leta 1990 do 2006 je bil edini 
registrirani lajnar na Slovenskem  in je že presegel 900 samostojnih nastopov. 
Leta 1997 je ustanovil potujoče gledališče Kranjski komedijanti, kjer ves čas deluje kot vodilna 
organizacijska moč, hkrati je tudi režiser, avtor in igralec. V tem potujočem gledališču so do danes 
pripravili 25 premier različnih gledaliških del in več kot tisoč ponovitev raznovrstnih čarobnih 
pravljičnih predstav za najmlajše. Ves čas sodeluje pri dveh kranjskih lajnarskih festivalih, 16 let 
že vabi na Prešernov smenj lajnarje iz bližnje in daljne okolice, letos julija pa je sodeloval kot 
strokovni sodelavec pri organizaciji 3. mednarodnega poletnega lajnarskega festivala Kranj 2018. 
Kot gledališki igralec je tudi veliko nastopal v televizijskih in radijskih oddajah ter na filmu, za 
svoje gledališko ustvarjanje je bil dvakrat nagrajen z zlato Linhartovo značko, malo Prešernovo 
plaketo ter Severjevo nagrado. 

 
5. Veliko Prešernovo plaketo prejme:  

 Akademski pevki zbor France Prešeren Kranj 
Obrazložitev: Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj v letu 2018 vstopa v 50. sezono 
neprekinjenega delovanja in sodi v vrh slovenskega zborovskega poustvarjanja. Sodelovali so s 
svetovno znanimi imeni, izvedli več kot 950 različnih zborovskih in vokalno-instrumentalnih 
skladb vseh glasbenih slogov, domačih in tujih avtorjev. Redno sodeluje na zborovskih festivalih 
ter tekmovanjih doma in v tujini. 
V zadnjem obdobju so največji dosežki zbora osvojeno prvo mesto na preglednem državnem 
tekmovanju Sozvočenja 2014, leta 2015 se je s prestižnega mednarodnega zborovskega 
tekmovanja v Spittalu vrnil z osvojenim tretjim mestom in nagrado mesta Spittal v umetni pesmi, 
doseženi ima tudi dve tretji mesti z mednarodnega zborovskega tekmovanja v Krakovu 2017. V 
letu 2018 se bo udeležil mednarodnega zborovskega tekmovanja Zlatna lipa Tuhlja. V zadnjih 
dveh letih je zbor izvedel dva velika, čudovita vokalno-instrumentalna projekta, ki sta bila prvič 
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predstavljena slovenskemu občinstvu: Rekviem za žive Dana Forresta v letu 2016 in Miso Tango 
Martina Plamerija v letu 2017.  
Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj je že zdavnaj presegel promocijo lastnega imena in 
je pomemben ambasador slovenske kulture, za kar je prejel več občinskih odlikovanj in bronasto 
plaketo Slovenske vojske. V državi ni veliko zborov, ki se lahko pohvalijo s petdesetletno tradicijo 
v slovenskem kulturnem okolju na tako visokem kakovostnem nivoju. 

 
III.  
Komisija za nagrade in priznanja Sveta mestne občine Kranj predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da za 
podelitev priznanj 2018 sprejme  

SKLEP: 
 
1. NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2018 prejme  

  gospod Andrej Babič 
- za prispevek k razvoju družbenega okolja in prepoznavnosti Kranja 

 
2. NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2018 prejme 

 gospod Vili Breznik 
- za pomoč uporabnikom zdravstvenih storitev 

 
3. LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2018 prejmeta 

 gospod Andraž Muljavec 
- kot fotograf za doprinos k prepoznavnosti Kranja 

 
 Prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče 

- ob 110-letnici delovanja 
 

4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2018 prejmejo 

 Kulturno društvo Pihalni orkester Mestne občine Kranj 
- ob 120-letnici za doprinos h glasbeni kulturi   

 
 gospod Iztok Škofic  

- za uvajanje novih tehnologij na področju informiranja 
 

 Rastislav Rastko Tepina 
-  za prispevek na področju kulture in za prepoznavnost lajnarjev 

 
5. VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO za leto 2017 prejme 

 Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj 
- ob 50. obletnici razvoja izjemno kakovostnega zborovskega petja  

 
 
Pripravila: 
Tatjana Kocijančič 
 

Mag. Igor Velov, l. r.  
  PREDSEDNIK 


