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 Številka:  094-1/2021-21-(401102) 

 Datum:    13. 10. 2020        

 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Kranj 

 

 

Zadeva:  Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2021 

 

 

I. 

Razpis za nagrade in priznanja Mestne občine Kranj za leto 2021 je bil objavljen 19. julija 2021 na spletni 
strani Mestne občine Kranj in v julijski številki Kranjskih novic, potekal je do 15. septembra 2021. 

Komisija je za nagrado Mestne občine Kranj in veliko Prešernovo plaketo 30. septembra 2021 ponovno 
objavila razpis, ki je potekal do 8. oktobra 2021. 

 

Komisija za nagrade in priznanja je obravnavala prispele pobude, in sicer: 

 

za naziv ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ  

1. gospod doktor Maksimiljan Sagadin, pobudnik Nova Slovenija – krščanski demokrati, Mestni 
odbor NSi Kranj  

2. gospod Franc Hvasti, pobudnik Kolesarski klub Kranj 

3. gospod Marjan Mihelčič, pobudnik Društvo upokojencev Kranj 

4. gospod magister Štefan Kadoič, pobudnik Socialni demokrati, Območna organizacija Kranj 

 

za NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ 

1. Planinsko društvo Iskra Kranj, pobudnik Marko Bajc 

2. Planinsko društvo Iskra Kranj, pobudnik Rok Stanovnik 

 

za LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ 

1. gospod Janez Štros, pobudnica Osnovna šola Helene Puhar Kranj 

2. gospa Sonja Mašić, pobudnik Več za Kranj 

3. Javni gospodarski zavod Brdo, pobudnik Socialni demokrati, Območna organizacija Kranj 

4. Gospa Barbara Mehle Mihovec in gospod Jože Benedik, pobudnica Krajevna skupnost Jošt 
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za VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ 

1. gospod Andrej Tavčar, pobudnica Špela Kern 

2. Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica, pobudnica Krajevna skupnost Kokrica 

3. gospod Jože Veternik, pobudnik Osnovno zdravstvo Gorenjske 

4. Prostovoljno gasilsko društvo Britof, pobudnica Krajevna skupnost Britof 

5. gospod Matjaž Bogataj, pobudnica Krajevna skupnosti Britof 

 

za VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO  

1. gospod Toni Cahunek, pobudnik Zavod ŠKL 

2. Lutkovno gledališče Nebo, pobudnica Nada Faganel 

3. Lutkovno gledališče Nebo, pobudnik Kulturno društvo Qulenium 

 

 

Obrazložitve vseh prispelih pobud so na vpogled v Oddelku za mestni svet in krajevne skupnosti.  

 

II. 

Komisija za nagrade in priznanja je v skladu s pristojnostmi na redni 9. seji sklenila, da se Mestnemu svetu 
Mestne občine Kranj posreduje predlog sklepov za podelitev priznanj 2021, in sicer: 

 

1. Naziv častni občan prejme  

gospod Franc Hvasti  

- za izjemen doprinos v športu in k razvoju kolesarstva 

 

Obrazložitev: Prispevek Franca Hvastija je za popularizacijo predvsem vrhunskega kolesarstva v 
Kranju, pa tudi v Sloveniji, neprecenljiv. Njegovi vztrajnosti in organizacijskim sposobnostim gre 
zahvala, da je postal Kranj središče kolesarskega dogajanja, tako v nekdanji Jugoslaviji kot sedaj v 
samostojni Sloveniji, kolesarjenje pa eden najbolj uglednih športov. Neposredno organiziranje, 
vodenje in pomembno sodelovanje pri vseh vrhunskih kolesarskih prireditvah v Kranju, od domačih 
etap nekoč odmevnih dirk Po Jugoslaviji, preko Balkanskega prvenstva 1980, do etap Gira v letih 1994, 
2001 in 2004, je spoštovanja vreden doprinos k popularizaciji kolesarstva v Sloveniji in že prej v 
Jugoslaviji. Operativno in strokovno vodenje več kot štiridesetih dirk za Veliko nagrado Kranja in 
večine slovenskih vrhunskih kolesarskih prireditev pa je po mnenju športne javnosti najpomembnejši 
prispevek, ki ga je dal slovenskemu, pa tudi kranjskemu kolesarskemu športu in s tem vsem mlajšim 
kolegom v najuspešnejših slovenskih klubih omogočil neprimerno lažji start v profesionalno športno-
pedagoško kariero in organizacijo kolesarskih prireditev na najvišji ravni. Z vztrajnostjo, ki je že mejila 
na nepopustljivost, pa je tudi uspel umestiti kolesarski šport v medijih na enakopraven nivo z nekoč 
veliko popularnejšimi športnimi panogami.  

Zato upravičeno smatramo, da je zaradi doprinosa in vrhunskih rezultatov, ki jih je Franc Hvasti 
dosegel kot tekmovalec in trenersko pedagoški delavec, vselej pripravljen svoje bogato znanje in 
izkušnje posredovati bodočim strokovnim delavcem v športu, kot nepopustljiv zagovornik 
multidisciplinarnega pristopa pri oblikovanju tekmovalca in njegove osebnosti in še zlasti zaradi 
polstoletnega motivacijskega prispevka za razvoj in popularizacijo vrhunskega in ljubiteljskega 
kolesarstva pri nas, naš predlog za častnega občana mesta Kranja v celoti utemeljen. 
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2. Nagrado Mestne občine Kranj prejme 

Planinsko društvo Iskra Kranj 

 

- za krepitev planinskih pohodniških dejavnosti in delo z mladimi 

Obrazložitev:  Člani PD Iskra Kranj so obnovili staro pot pod Javorovim vrhom, vse od kmetije 
Krems, preko Babe do koče Čemšenik. Planincem je tako na voljo krožna panoramska pot s 
postavljenimi tremi klopmi na razglediščih v skupni dolžini 8,5 km in 620 višinskih metrov. Pot je 
postala priljubljena zlasti pri planincih, ki si želijo mir. S to potjo so nekoliko razbremenili 
pohodniške poti v Kranju in okolici, ki so prav v času »korone« postale preobremenjene. 

Čas »korone« je bil še posebej velik izziv za delovanje društev. V PD Iskra so budno spremljali vsa 
priporočila vlade in NIJZ ter svoje aktivnosti prilagajali trenutno veljavnim odlokom. Tako jim je 
uspelo organizirati vrsto pohodov, s čimer so poskrbeli za zdrav način življenja kljub in zlasti z 
upoštevanjem vseh ukrepov.  

V času ugodne epidemiološke slike jim je uspelo organizirati tudi planinski mladinski tabor. 

 

3. Listine o priznanju prejmejo   

 

- Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica  
- ob 100-letnici delovanja društva 

 

Obrazložitev: Prvo gasilsko društvo na tem območju je bilo v Predosljah. Korenite spremembe je 
društvo doživelo leta 1966, ko se je operativna enota PGD Kokrica osamosvojila od matičnega 
društva Predoslje. Dve leti pred tem je društvo dobilo v uporabo zemljišče, ki je bilo po drugi 
svetovni vojni nacionalizirano. Tam so k obstoječi stavbi prizidali orodišče s stolpom. V naslednjih 
letih se je društvo ponovno tehnološko posodobilo: pridobili so novo motorno brizgalno 
Rosenbauer in kupili gasilsko vozilo IMV ter vozilo za prevoz moštva Zastava. Gasilsko društvo je 
bilo na Kokrici vedno med vodilnimi društvi po številu aktivnih članov, obsegu aktivnosti in številu 
opravljenih storitev. V društvu se je srečevalo veliko ljudi, gasilci pa so bili vedno pripravljeni 
nuditi pomoč. Pričelo se je tudi druženje in spoznavanje z drugimi gasilskimi društvi. Tako so 
spoznali tudi pet pobratenih društev, s katerimi so sodelovanje začeli v naslednjem vrstnem redu: 
PGD Šmarje pri Jelšah, DVD Pregrada, PGD Loče in PGD Sveti Gregor. Kasneje se je društvo močno 
razvilo na ravni izobraženosti in opremljenosti. Društvo in njegovi člani še danes opravljajo svoje 
naloge vestno in požrtvovalno, hkrati pa skrbijo za ohranjanje lepe in dolge društvene tradicije. 

 

- gospod Janez Štros 

- za dobrodelnost in pomoč osebam s posebnimi potrebami  

 

Obrazložitev: Janez Štros je s svojimi odmevnimi dobrodelnimi akcijami in predvsem s svojim 
lastnim angažiranjem pomagal mnogim pomoči potrebnim, predvsem otrokom in mladostnikom 
s posebnimi potrebami. S pomočjo denarnih sredstev, ki jih je doniral osnovni šoli s prilagojenim 
programom, so pridobili in opremili prostore, ki jih pri delu z učenci nujno potrebujejo. 
Dobrodelnim akcijam nameni veliko časa in je tudi medijsko dobro predstavljen, še vedno tudi 
raste in zori kot slikar in še vedno zelo uspešno razstavlja svoje slike širom po svetu.  

Janez Štros, doma iz Bitenj, zase pravi, da je človek, ki rad slika in vso svojo ljubezen preliva v 
abstraktne slike. V preteklosti je bil uspešen samostojni podjetnik. Nekaj mesecev po ženini smrti 
pa je povsem nepričakovano stopil v svet slikarstva. S pomočjo abstraktnega slikanja je 
premagoval bolečino in na platna prelival svoja čustva. Slikanje je nanj delovalo terapevtsko in 
mu zelo pomagalo premagati težke trenutke. Ob slikanju je zrasel kot umetnik in kot človek. V 
zadnjih letih je razstavljal v številnih evropskih galerijah, od Dunaja, Londona, Rima, Pariza do 
Berlina. Tako v Sloveniji kot v tujini je prejel več nagrad.  
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Pred leti je začutil potrebo, da nesebično pomaga ljudem v stiski, predvsem otrokom s posebnimi 
potrebami. Tako je v preteklih letih z ogromno volje, veliko vloženega truda, ves čas s širokim 
nasmehom, dobro voljo, odprtega srca pomagal številnim posameznikom in skupinam. OŠ Helene 
Puhar Kranj pomaga od leta 2016 dalje. S svojimi odmevnimi akcijami »Tudi ti si angel« je zbral 
zavidljivo veliko donatorskih sredstev, ki jih je razdelil med pomoči potrebne. 

 

- Javni gospodarski zavod Brdo 

- za prispevek k razvoju in prepoznavnosti lokalne skupnosti 

 

Obrazložitev: JGZ Brdo je tradicionalno vpet v življenje na območju Mestne občine Kranj in soustvarja 
zgodovinsko, kulturno, turistično, rekreativno in gospodarsko dobrobit lokalnega okolja. S svojo 
specializirano dejavnostjo in objekti državnega pomena (grad in park Brdo, Kongresni center, 
Nacionalni nogometni center) pomembno prispeva k mednarodni prepoznavnosti, saj gosti tako 
državne kot mednarodne dogodke. Še posebej je izpostavljen v drugi polovici leta 2021 ob 
predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije. 

Ne glede na državni in mednarodni obseg uporabe objektov na posestvu in nastanitvene ter gostinske 
ponudbe najvišjega ranga, imajo vodstvo in zaposleni v zavodu izredno tenkočuten posluh za lokalne 
predloge in potrebe, pa tudi aktualne izzive trajnostnih programov.  

Vedno se odzovejo prošnjam za sodelovanje in pomoč pri izvedbi dobrodelnih dogodkov (skoraj dve 
desetletji so gostili prireditev Županov tek za Fundacijo Vincenca Drakslerja), nikoli niso odrekli 
prošnje za predstavitev posestva ob protokolarnih in prijateljskih obiskih skupin in delegacij iz drugih 
delov Slovenije in tujine, ki so bili sicer gosti Mestne občine Kranj. Zelo povezujoče je sodelovanje s 
Krajevno skupnostjo Predoslje pri podpori projektu popolne lokalne prehranske samooskrbe, tvorno 
se vključujejo v izjemno kakovostno turistično in doživljajsko ponudbo (decembrski dogodki v projektu 
Zimska pravljica; doživetja z lipicanci, vožnje s kočijo, opazovanje divjadi, stik z naravo) ter skozi 
turistične produkte prispevajo k ohranjanju zgodovinske in etnične dediščine. Redno je tudi prizorišče 
kulturnih dogodkov z vrhunskimi izvajalci (koncerti, akademije, kulturne predstavitve ipd). Celotna 
košarica poslovne in družbene aktivnosti JGZ Brdo daje žlahtni značaj aktivnega, razvojnega in 
družbeno angažiranega zavoda z odgovornim posluhom za potrebe lokalnega okolja, s čimer prispeva 
k prepoznavni podobi Mestne občine Kranj kot razvite in za nove dosežke odprte lokalne skupnosti. 

 

4. Veliko plaketo Mestne občine Kranj prejme 

- gospod Jože Veternik  

- za dolgoletno delo in razvoj zdravstvene dejavnosti  

 

Obrazložitev: Osnovno zdravstvo Gorenjske je javni zdravstveni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost 
na primarni ravni in pokriva celotno gorenjsko regijo. Ustanoviteljice so občine, med drugim tudi 
Mestna občina Kranj. Kot direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske je dolga leta vodil Osnovno 
zdravstvo Gorenjske zgledno in uspešno, poskrbel je za številne izboljšave, širitve zdravstvene 
dejavnosti ter si prizadeval za kar najboljše pogoje izvajanja osnovne zdravstvene dejavnosti v vseh 
18 (osemnajstih) občinah ustanoviteljicah. Pri vodenju je pokazal odličen smisel za organizacijo in 
ekonomiko, kar se izkazuje z dobrim poslovnim rezultatom OZG in dobro, moderno oziroma sodobno 
opremljenostjo zdravstvenih domov. Pod njegovim vodstvom je OZG postal zgleden in v javnosti 
večkrat izpostavljen primer dobre prakse organizacije primarnega zdravstvenega zavoda. Obenem mu 
je v vseh teh letih uspelo zgraditi in ohraniti pristen stik z zaposlenimi ter posluh za težave posameznih 
zdravstvenih domov ali občin. S svojo preudarjenostjo in premišljenim pristopom je uspel usklajevati 
pogosto tudi nasprotujoče si interese stroke, administracije, interese uporabnikov storitev ter 
navsezadnje tudi interesov občin. 

Upoštevaje navedeno predlagamo, da se gospodu Jožetu Veterniku dodeli priznanje Mestne občine 
Kranj za leto 2021, saj je s svojim izredno pomembnim delovanjem in dejanji prispeval k ugledu in 
napredku na področju zagotavljanja kakovostne, strokovne dejavnosti primarnega zdravstva ter s tem 
v daljšem obdobju nedvomno prispeval h kakovostnejšemu življenju prebivalcev, blaginji in ugledu 
Osnovnega zdravstva Gorenjske ter razvoju Mestne občine Kranj kot tudi gorenjske regije nasploh. 
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5. Veliko Prešernovo plaketo prejme  
 
- Lutkovno gledališče Nebo 
- za posluh in delo z najmlajšimi ter 20-letnico ustvarjanja 

 

Obrazložitev: Ustvarjalce Lutkovnega gledališča Nebo vodi težnja po raziskovanju lutkovnega 
medija. Ti v svojih predstavah poleg ohranjanja klasičnih lutkovnih tehnik preizkušajo 
součinkovanje lutkarstva z drugimi umetniškimi zvrstmi. Vanje vnašajo elemente risanja v živo, 
stripa in animiranega filma (To je Ernest), fotografije in filma (Fantazmax, Stoletje), ljudske 
pripovedi in glasbe (Take ljudske), giba in plesa (Z distance, Kovček), glasbenega koncerta in 
mešanja glasbe v živo (Abežeda, Mesto), umetniške predstave (Kovček, Mesto, Anketa).  

Ustvarjalci se posvečajo lutkovnemu izobraževanju na ustvarjalno-izobraževalnih delavnicah za 
različne starostne skupine. Spodbudili so nastanek mladinske skupine NaMaSi iz Škofje Loke, 
sodelovali so z vrtcem Kekec, z Osnovno šolo Simona Jenka Kranj, Osnovno šolo Franceta 
Prešerna Kranj, novoustanovljeno Osnovno šolo Janeza Puharja Kranj Center. Bili so vključeni v 
evropski projekt Z lutko okoli sveta – Humanitas. Njihove predstave nastajajo tudi v koprodukciji 
z drugimi organizatorji. Med drugim so ustvarjalci tega gledališča v Vrtcu Matija Čop že od svojih 
začetkov izvajali občasne delavnice lutkovnega izobraževanja za predšolske otroke. Sodelovanje 
vrtca in gledališča je postalo še intenzivnejše po letu 2009, ko so poleg kulturno-umetniške vzgoje 
pripravili več dogodkov in predstav.  

Ustvarjalci LG Nebo, še posebej Andrej Štular in Petra Stare, so v vrtcu Kekec v različnih skupinah 
predstavili lutkarstvo kot umetnost, poklic lutkarja, izvajali delavnice izdelovanja lutk in izvedbe 
lutkovne predstave. Njihovo poznavanje lutk in nenazadnje otroške psihologije in motorike je 
prišlo jasno do izraza pri natančnem in občutenem vodenju otrok tekom predstave. Upoštevali 
so vse vidike otrokovega razvoja, od potrebe po gibanju, plesu, preko glasbenega in likovnega 
izražanja, uporabe različnega orodja, skupinske igre in raziskovanja različnih materialov in 
možnosti, ki jih le-ti ponujajo prizoru.  

Nada Faganel: »Vedno znova potrjujem, da je sodelovanje z umetnikoma za otroke in vzgojitelje 
duševna hrana in neprecenljiva zakladnica novih pogledov, idej, postopkov in razumevanja. 
Srečna sem, da poznam Andreja in Petro in da z njima bogatim sebe in vse moje, naše in vaše 
otroke. Zato predlagam podelitev velike Prešernove plakete Lutkovnemu gledališču Nebo iz 

Kranja.« 

Lutkovno gledališče Nebo s Kulturnim društvom Quleniom sodeluje že več kot desetletje. Sprva 

je sodelovalo pri sooblikovanju otroških delavnic na otroškem ustvarjalnem taboru Mašun. Leta 

2018 so skupaj pripravili lutkovno – plesno predstavo za odrasle. Zaradi umetniške vrednosti 

njihovih predstav, izobraževalnih prizadevanj na področju lutkarstva ter povezovalne vloge z 

drugimi umetniškimi skupinami, društvi in organizacijami predlagajo Lutkovno gledališče Nebo 

za veliko Prešernovo plaketo. 
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III.  

Komisija za nagrade in priznanja predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Kranj, da za podelitev priznanj 
2021 sprejme  

SKLEP: 

 

1. NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2021 prejme  

  gospod Franc Hvasti  

- za izjemen doprinos v športu in k razvoju kolesarstva 

 

2. NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2021 prejme 

 Planinsko društvo Iskra Kranj 

- za krepitev planinskih pohodniških dejavnosti in delo z mladimi 

 

 3. LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2021 prejmejo 

 Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica 

- ob 100-letnici delovanja društva  

 gospod Janez Štros 

- za dobrodelnost in pomoč osebam s posebnimi potrebami  

 Javni gospodarski zavod Brdo 

- za prispevek k razvoju in prepoznavnosti lokalne skupnosti  

 

4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2021 prejme 

 gospod Jože Veternik 

- za dolgoletno delo in razvoj zdravstvene dejavnosti  

 

5. VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO za leto 2020 prejme 

 Lutkovno gledališče Nebo 

- za posluh in delo z najmlajšimi ter 20-letnico ustvarjanja  

 

 

 

 

Mag. Igor Velov, l. r. 

     PREDSEDNIK 

 


