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Zadeva: Predlogi za nagrade in priznanja za podelitev priznanj Mestne obcine Kranj za Ie to 2020 

I. 

Razpis za nagrade in priznanja Mestne obcine Kranj za leta 2020 je bil objavljen 16. junija 2020 na spletni 
strani Mestne obcine Kranj in v junijski stevilki Kranjskih novic, potekal je do 28. avgusta 2020. 

Komisija je za listino 0 priznanju Mestne obcine Kranj in veliko plaketo Mestne obcine Kranj 4. septembra 
ponovno objavila razpis, ki je potekal do 14. septembra 2020. 

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

za naziv CASTNI OBeAN MESTNE OBCINE KRANJ 

1. gospod Anton Resek, pobudnika Obmocno zdruzenje veteranov vojne za Siovenijo Kranj in 
Socialni demokrati - Obcinska organizacija Kranj 

2. gospa Berta Golob, pobudnik Nova Siovenija - krscanski demokrati, Mestni odbor NSi Kranj 

3. gospa Alenka Jenko Boh, pobudnik Krajevna skupnost Zabnica 

4. gospa Klementina Golija in gospod Klavdij Tutta, pobudnica Gimnazija Franceta Preserna 

5. gospod Franc Hvasti, pobudnik Kolesarski klub Kranj 

za NAGRADO MESTNE OBCINE KRANJ 

1. gospod Alojz Ajdic, pobudnik Mestni odbor SDS Kranj 

za LlSTINO 0 PRIZNANJU MESTNE OBCINE KRANJ 

1. gospod Zarko Matijasevic, pobudnica Nada Sredojevic, mestna svetnica MOK 

2. gospod Janez Cuderman, pobudnik Svet zavoda OS Helene Puhar 

3. gospa Marjana Jekovec, pobudnica Krajevna skupnost Bitnje 

117 



za VELIKO PLAKETO MESTNE OBCINE KRANJ 

1. gospod Igor Prasnikar, pobudnik Karate klub Kranj 

2. gospod Josip llicie, pobudnik Socialni demokrati - Obcinska organizacija Kranj in Krajevna 
skupnost bratov Smuk 

3. gospod Franc Jerala, pobudnica Lista za razvoj Kranja 

za VELIKO PRESERNOVO PLAKETO 

1. gospa Alenka Jenko Boh, pobudniki Drustvo upokojencev Zabnica in Zdruzenje borcev za 
vrednote narodnoosvobodilnega boja Kranj 

2. gospod Primoz Zevnik, pobudnica Gimnazija Kranj 

Obrazlozitve vseh prispelih pobud so na vpogled v Sluzbi za mestni svet, informacije pri tajnici Komisije za 
nagrade in priznanja Tatjani Kocijancic, telefon 2373-108, tat jana.koci jancic@kranLsi. 

II. 

Komisija za nagrade in priznanja je v skladu s pristojnostmi na redni 5. seji sklenila, da se Svetu Mestne 
obcine Kranj posreduje predlog sklepov za podelitev priznanj 2020, in sicer: 

1. Naziv eastni obean prejme 

gospod Anton Resek 

za ohranjanje vrednot in zgodovinskega spomina 0 razvoju slovenske samostojnosti in 
driavnosti 

Obrazlozitev: Anton Resek je prevzel vodenje OZVVS Kranj, ki povezuje veterane MO Kranj, obcin 
Sencur, Cerklje, Jezersko, Preddvor in Naklo v letu 2001. V obdobju njegovega predsedovanja je 
zdruzenje razvilo svoj prapor in pridobilo prostore za svoje delovanje na obmocju vojasnice Petra 
Petrica Kranj. Kot predsednik je najbolj zasluzen, da so v sodelovanju s Policijskim veteranskim 
drustvom Sever Gorenjska postavili obelezje htvam osamosvojitvene vojne na obmocju letalisca 
na Brniku. Poleg tega obelezja je bilo na njegovo pobudo s PVD Sever Gorenjska postavljeno 
obelezje na Jezerskem vrhu. Prav tako je bilo postavljenih vec obelezij na objektih, v katerih so 
bila »tajna skladisca orozja in ostale opreme teritorialne obrambe«. Anton Resek je bil odgovorni 
urednik pri nastajanju zbornika Vloga Teritorialne obrambe Gorenjske v procesu osamosvajanja 
Republike Siovenije 1990-1991. Kot odgovorni urednik je povezal vsa ostala zdruzenja veteranov 
vojne za Siovenijo na Gorenjskem (OZZVS Skofja Loka, OZZVS Trzic, OZWS Zgornja Gorenjska in 
PVD Sever Gorenjska). Na njegovo pobudo je bil zbornik podeljen clanom zdruzenj, osnovnim in 
srednjim solam, knjiznicam in obcinam na Gorenjskem. Kot predsednik OZVVS Kranj je uspel na 
Ministrstvu za obrambo pridobiti priznanja - bojne znake za udelezence osamosvojitvene vojne 
na Gorenjskem. Na njegovo pobudo so ciani priceli z akcijo ureditve muzeja na temo 
osamosvajanja na obmocju delovanja OZVVS Kranj. V muzeju so prikazani zacetki delovanja 
teritorialne obrambe, dogodki v casu osamosvajanja in prvi zametki Siovenske vojske kot 
obrambnega sistema novonastale driave. Vse tematike so podprte z dokumenti, fotografijami in 
predmeti. Muzej je odprtega tipa, predvsem namenjen mlajsim generacijam, ki niso sodelovale 
pri nastajanju nase drZave. Anton Resek je tudi strokovni vodja po muzeju. 

V casu svojega predsedovanja OZVVS Kranj je Anton Resek predsedoval tudi Pokrajinskemu 
odboru ZVV Gorenjska, ki ga je vodil stiri stiriletne mandate. Po funkciji predsednika PO Gorenjska 
je bil clan predsedstva ZVVS Siovenije. Clan castnega razsodisca ZVVS Siovenije je bil dva 
mandata. Anton Resek je ustanovni clan Zdruzenja slovenskih castnikov Creina Kranj. V zdruzenju 
s svojim znanjem in izkusnjami sodeluje pri pridobivanju kadrov za Siovensko vojsko. Aktiven je 
tudi v drustvu upokojencev Ministrstva za obrambo - sekciji Gorenjska. 25 let je bil clan 
Organizacijskega odbora pohoda borcev in veteranov na Triglav. Anton Resek je dolgoletni clan 
in sedaj tudi podpredsednik Zveze borcev za vrednote NOB Kranj. Ob ustanovitvi Kinoloskega 
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drustva Kranj je postal njegov predsednik, drustvo je vodil dva mandata. Kot aktivni pripadnik 
teritorialne obrambe je tri mandate predsedoval Obcinski strelski zvezi Kranj. Doiga leta je bil in 
delal v Upravnem odboru kegljaskega kluba Triglav Kranj. V Klubu Nova brazda Kranj je bil sest 
mandatov podpredsednik, po prenehanju funkcije je se vedno aktivni clan drustva. 

2. Nagrado Mestne obcine Kranj prejme 

gospod Alojz Ajdic 

za vsestranski ustvarjalni doprinos in razvoj glasbene kulture ter pedagosko dele 

Obrazlozitev: Gospod Alojz Ajdic je ucil na Osnovni soli Simona Jenka (1965-1973). V obdobju 
1973-1983 je bil ravnatelj Glasbene sole v Kranju. Med 1983 in 1990 je bil zaposlen v DZS v 
Ljubljani pri prodaji glasbenih edicij ter bil aktiven v Zvezi drustev glasbenih pedagogov Siovenije 
in stanovskem Drustvu slovenskih skladateljev. V tem casu je aktivno sodeloval pri ustanavljanju 
Siovenske glasbene sole v Celoveu. Prve skladbe so nastale ze v petdesetih letih kot ucni 
pripomocek za razne glasbene instrumente. Za popevko Oprosti mi je na Siovenski popevki v 
Ljubljani 1966 prejel tretjo nagrado strokovne komisije. Opogumljen je zacel pisati za razne 
instrumente, komorne in orkestralne skladbe, koneerte, simfonije, kantato Ravensbruck, oper~ 
Brata. Za svoja dela je prejel vrsto nagrad. Za kantato Ravensbruck je 1983 prejel nagrado vstaje 
slovenskega naroda in Presernovo nagrado za Gorenjsko, 1984 pa se nagrado 4. julij v Beogradu. 
Za svojo 2. simfonijo Okno duse je dobil Zupancicevo nagrado (1994) in za 3. simfonijo nagrado 
Presernovega sklada (1997). Priznanje za izredne dosezke na kulturnem podrocju mu je 1998 
podelilo Siovensko drustvo Edinost v Pliberku, za simfonicni opus pa mu je Drustvo slovenskih 
skladateljev 2009 podelilo Kozinovo nagrado. Pomembnejsa dela: Fatamorgana, za pozavno in 
klavir in simfonicni orkester Druga simfonija (1992), Taborisce Ravensbruek, kantata (1980), 
Tretja simfonija, za tolkala in simfonicni orkester (1996), Brata, opera. Pisal je tudi za razne 
instrumente, komorne in orkestralne skladbe, koneerte, simfonije. Njegova dela so obsezna, med 
njimi pesmi za instrumentalno spremljavo, za mesane zbore, orkestrska, klavirska in komorna 
dela. Gospod Alojz Ajdic je tudi avtor zelo zanimive opere, ki obravnava vojne in povojne dileme 
slovenskega naroda. 

3. Listino 0 priznanju prejmeta 

gospa Marjana Jekovec 

za prispevek h kakovosti iivljenja v Krajevni skupnosti Bitnje in za skrb za sokrajane 

Obrazlozitev: Od nekdaj je sodelovala s krajani Bitenj, vzpodbujala medgeneraeijsko sodelovanje 
v kraju in prispevala kot claniea sveta krajevne skupnosti ideje za izboljsanje zivljenja v kraju . 
Zavzemala se je za izgradnjo novega vrtea v Zgornjih Bitnjah in vzpodbujala izvedbo investieije. 
Gospa Marjana Jekovee je pripravljala razlicne prostovoljne delavniea za otroke, nastope otrok 
za razlicne krajevne prireditve (Prihod pomladi, obisk dedka Mraza, miklavzevanje ... ). Sedaj, ko 
se je upokojila, kot predsedniea Krajevnega odbora RK Bitnje veliko svojega prostega casa nameni 
delu za Rdeci kriz Kranj. Vsako leta v imenu KS Bitnje in Rdecega kriza ob novem letu obisce 
najstarejse krajane v krajevni skupnosti. Ob izbruhu epidemije COVID-19 spomladi je takoj 
priskocila na pomoc pri razdeljevanju mask najbolj ogrozenim krajanom na obmocju krajevne 
skupnosti. Gospa Marjana Jekovee se s svojim prostovoljnim delom eelo zivljenje trudi prispevati 
h kakovosti zivljenja krajanov, predvsem krajanov v stiski. 

gospod Janez Cuderman 

za uspesno vodenje in razvoj OS Helene Puhar 

Obrazlozitev: Janez Cuderman je v solo vnesel mnogo pozitivnih sprememb. Sola je postala bolj 
odprte narave. Vrata njegove pisarne so prakticno vedno odprta za vsakogar, ki ga potrebuje, od 
uceneev in starsev do cistilk in ostalih zaposlenih, ki potrebujejo pogovor z njim. Kakor trdi sam, 
dober pogovor ob pravem casu najveckrat resi tezavo. Poleg izvajanja rednih dolznosti 
ravnateljevanja izstopa po entuziazmu in izboljsevanju pogojev za ucenee in uCitelje. Svet zavoda 
ga je ob vsakoletnem oeenjevanju vedno oeenil z najvisjo mozno oeeno. 
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Vodenje sole izvaja s pozitivnim nabojem in stremi k stalnemu napredku v korist ucencem, 
uciteljskemu kolektivu, predvsem v prid kakovostnemu izvajanju ucnega programa. V casu 
njegovega ravnateljevanja so uredili okolico sole, v vrtu je nastala senzualna pot, umestili so 
kolesarsko pot, preuredili nekatere ucilnice, da imajo prost izhod na ograjen vrt, kjer se poleti 
lahko izvaja pouk na prostem. Predlani se je zakljucila nadgradnja sole, ki je prinesla nekaj novih 
ucilnic, dvigalo v zgornje nadstropje in tako povezavo vseh povrsin sole za gibalno ovirane ucence 
na soli. Sanirali so tudi telovadnico. V letu 2019 je bila zakljucena tudi toplotna sanacija solske 
stavbe, ki omogoca prihranke pri obratovanju. Marsikateri projekt je bil izveden s pomocjo 
zbranih donatorskih sredstev, za kar je v najvecji meri zasluzen pray Janez Cuderman, ki ima 
dobro zacrtano vizijo, za katero se mocno trudi in jo tudi uresnicuje. Uspesno vodi OS Helene 
Puhar od leta 2013 naprej. Velikega pomena je njegovo prizadevanje za dvig standarda ucnega 
procesa za osebe s posebnimi potrebami in motnjami v razvoju, pri pridobivanju donatorskih 
sredstev s ciljem hitrejsega napredka in ustvarjanju dobrega pocutja v kolektivu, ki ga vodi. 

4. Veliko plaketo Mestne obcine Kranj prejmejo 

gospod Igor Prasnikar 

za dolgoletno dele na sportnem podrocju in predanost pri razvoju karateja 

Obrazlozitev: Igor Prasnikar se od leta 1971, torej skoraj 50 let, neprekinjeno ukvarja s karatejem. 
V tem obdobju je z red no, predano in kakovostno vadbo v okviru Karate kluba Kranj dosegel 
visoko stopnjo mojstra karateja 7. DAN, kot tekmovalec veckrat osvojil naslov drzavnega prvaka. 
Kot glavni trener kluba in do leta 2020 tudi kot predsednik kluba, ki pod njegovim vodstvom 
deluje na celotnem spektru sportnega in delu druzbenega udejstvovanja, je v navedenem 
obdobju ucil, treniral in usposobil 97 mojstrov karateja. Karate klub Kranj je pripeljal do ravni, ko 
ima letno konstantno vec kot 250 clanov, od cesar pri panozni zvezi vsakoletno licenciranih cca 
15 trenerjev in vec kot 50 tekmovalcev. Tekmovalci kluba pod njegovim vodstvom od leta 1975 
dalje zelo uspesno tekmujejo na obcinskih, regijskih, drzavnih in mednarodnih, evropskih in 
svetovnih prvenstvih ter turnirjih. V zadnjem obdobju so po medaljah posegli prakticno na vseh 
vecjih tekmovanjih, od balkanskih do evropskih prvenstev, evropskih in sredozemskih iger kot 
tudi na tekmovanjih premier lig WKF in lig mladih WKF, torej na tekmovanjih najvisjega nivoja. 

Do danes ima klub pod njegovim vodstvom tudi vec kot 50 drZavnih prvakov in prvakinj, ki so 
skupaj osvojili vec kot 150 naslovov drzavnega prvaka v posamicni in ekipni konkurenci. Sam klub 
je bil med leti 2005 in 2019 na podlagi posebnega tockovanja Karate zveze Siovenije 13-krat 
razglasen za najuspesnejsi klub v skupni in 7-krat v pokalni razvrstitvi. Enako pomembno je 
delovanje Karate kluba Kranj pri zagotavljanju rekreativne vadbe sporta, zlasti z vkljucevanjem 
velikega stevila mladih. 

Klub ima status nevladne organizacije v javnem interesu na podrocju sporta in to poslanstvo s 
svojim delovanjem ze dolgo vrsto let uspesno izpolnjuje. Da je Karate klub Kranj organiziran in 
voden kot eden najvecjih in najuspesnejsih sportnih kolektivov ne Ie na obcinski, temvec tudi na 
regijski in drZavni ravni, je dosezek ze sam po sebi. Se posebej izstopajoc pa je ob upostevanju 
dejstva, da klub v celoti deluje na volonterski osnovi in temelji na predanem delu, znanju in 
prizadevanji stevilnih klubskih delavcev pod vodstvom Igorja Prasnikarja. Kot dolgoletni 
predsednik in glavni trener v Karate Klubu Kranj je tako s predanim delom kot uspehi in dosezki 
clanov Karate kluba Kranj kot posameznikov in Karate kluba Kranj kot institucije v vec 
desetletnem obdobju nedvomno prispeval h kakovostnejsem zivljenju, blaginji, ugledu in razvoju 
tako Mestne obcine Kranj kot njenih prebivalcev. 

gospod Franc Jerala 

za prepoznavnost Hortikulturnega drustva Kranj 

Obrazlozitev: V casu nastanka kranjskega hortikulturnega drustva in se mnogo naslednjih let so 
bili prebivalci, ne samo v Kranju, temvec tudi po drugih slovenskih krajih, zainteresirani tako za 
vclanitev in delovanje v drustvu kot za obiske razstav, predavanj, izletov in predvsem botanicnega 
vrta. Scasoma pa 50 v5e bolj zaziveli vrtovi okoli druzinskih his in za dele v drustvenem vrtu ni bilo 
vec toliksnega zanimanja. Clanstvo v kranjskem Hortikulturnem drustvu se je tako z leti redcilo in 
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postaralo. Kljub temu gospod Franc Jerala ni obupal ter je ostal zvest drustvu in vrtu. Skupaj s 
preostalimi clanicami in ciani je skrbel zato, da je bil vrt urejen, barvit in tako vse leta zanimiv za 
obiskovalce. Za svoje pozrtvovalno dele v vrtu Franc Jerala resda ni prejel nobenega uradnega 
priznanja, so mu pa priznanje ustno izkazali stevilni obiskovalci, ki se se vedno radi vracajo v 
kranjski botanicni vrt. 

Gospod Franc Jerala je bil poleg dela z urejanjem botanicnega vrta zelo vesel obiskovalcev. Ce je 
videl mimoidocega, da z zanimanjem pogleduje preko zive meje, ga je osebno povabil na ogled. 
Tudi mnogi tuji turisti so pri raziskovanju Kranja nasli pot do botanicnega vrta Hortikulturnega 
drustva Kranj. Se posebej pa je bil gospod Franc Jerala vesel mladih obiskovalcev. V 
spomladanskem casu se je v vrtu zvrstilo mnogo solskih in vrtcevskih skupin, ki so jih uciteljice in 
vzgojiteljice po predhodnem dogovoru pripeljale na ogled. Otroci in solarji so vedno z 
zanimanjem prisluhnili gospodu Francu, ko jim je predstavil vrt, njegovo zgodovino in rastline v 
njem. Za boljso prepoznavnost je botanicni vrt Hortikulturnega drustva Kranj svoja vrata odprl 
tudi raznim dogodkom in predstavam. Med drugim so ga kot dober ambient prepoznali fotografi 
in kranjski kamisibajevci. 

Predsednik Franc Jerala kljub letom se vedno vztraja. Zal ga je operacija primorala, da vrta ne 
obiskuje vec vsakodnevno, kot je bila njegova navada do sedaj. Njegovo dele ostaja 
dokumentirano v clankih 0 botanicnem vrtu Hortikulturnega drustva Kranj, ki jih najdemo tako 
na spletnih straneh kot tudi v casopisih. 

gospod Zarko Matijasevic 

kot sportniku in trenerju za zavzeto dele z mladimi na podrocju nogometa 

Obrazlozitev: Zarko oziroma Zare, kot ga vsi klicejo, se je ze kot otrok navduseval nad zogo in 
nogometom, kar ga je cisto zasvojilo in je se danes velik del njegovega zivljenja. Njegova 
nogometna pot se je zacela v klubu NK Zarica, kjer je bil clan vseh kategorij, vse do clanske ekipe, 
potem pa je presto pi I v Nogometni klub Bled. Prav v tem klubu se je zacela njegova kariera 
trenerja, ceprav si ni predstavljal, da je zmozen tega. V nasprotno ga je preprical gospod Nikola 
Avramovic, ki mu je Zare hvalezen za vse, kar je dosegel. Po enem letu je dobil ponudbo v NK 
Sava, ki jo je sprejel. Septembra letos bo minilo ze sestnajst let, odkar je tam, in verjame, da jih 
je se veliko pred njim. V svoji karieri je treniral vse ekipe do U15, za visje selekcije se ni nikoli 
odlocil, ceprav je rade volje priskocil na pomoc starejsim v primeru odsotnosti trenerja. Trenutno 
je zadolzen za otroke, stare od 4 do 10 let. Po otroke hodi v vrtec in solo, pomaga jim pri oblacenju 
in preoblacenju, glede na starost otrok pa pripravi raznovrstne treninge, za katere se vedno 
temeljito pripravi. Njegovo poslanstvo je v prvi vrsti vzgoja otrok, da bi odrasli v dobre in postene 
Ijudi, sele nato pride nogometno znanje. Kot receno, si nikoli ni predstavljal, da bi bil trener otrok, 
danes pa si ne predstavlja, da tega ne bi delal. Zase pravi, da ima sreco, da pocne in dela to, kar 
ga veseli in osrecuje, obenem pa se zahvaljuje vsakemu posamezniku, ki je bil, je in bo del njegove 
nogometne poti. 

S. Veliko Presernovo plaketo prejme 

gospa Alenka Jenko Boh 

za uveljavljanje glasbene kulture in pedagosko dele z mladimi 

Obrazlozitev: Njena glasbena pot v Podruznicni soli Zabnica se je pricela ze v casu studija. Zacela 
je voditi pevski zbor na soli. Ob zaposlitvi pa se je posvetila se krozku kljunaste flavte. Z 
delovanjem obeh skupin je ves cas bogatila solske proslave, prireditve drustev in organizacij v 
Zabnici in Bitnjah. Z glasbenima krozkoma, v katerih je bilo vecje stevilo ucencev, so pripravili 
vsako leta tradicionalni bozicno-novoletni koncert ter zakljucni koncert ob koncu solskega leta. 
Plod njenega dela je tudi nekaj ucenk, ki studirajo glasbo, ena celo v tujini. Z obcutkom je 
pripravljala celoten program komemoracije pri spomeniku NOB v Zabnici. Vsa leta je sodelovala 
z glasbenim programom na proslavi v pocastitev borbe v Rovtu. Razen nekaj zadnjih let je vedno 
zastopala solo Strazisce na obcinski pevski reviji. Udelezili so se tudi medobcinske revije pevskih 
zborov na Jesenicah. Vedno so bili na nastopu pohvaljeni. Zadnja leta je bila pobudnica in 
organizatorka prve revije zborov v OS Strazisce. Odmevna je bila otroska spevoigra Kresnicek 
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III. 

Radovana Gobca, ki jo je s pomoejo sodelavk pripravila ze trikrat z razlienimi generacijam otrok. 
Vsakie je bilo vee ponovitev. Izvedena je bila v dvorani ali na prostem in tudi pod vasko lipo. 
Obiskovalci so deja z navdusenjem pozdravili. Zadnjo izvedbo je moderniziral glasbenik Blaz 
Pucihar, tako da je poleg igralcev in zbora nastopal se orkester flavt. Predstavo so izvedli doma, 
v KS Strazisee, gledaliseu Loski oder in na NAMI za Loeane. Lani je pray tako s sodelavkami in z 
glasbenikoma Pucihar, Ano in Blazem, pripravila glasbeno pravljico Lunina earobna flavtica, ki jo 
bodo se ponavljali. 

Njeno uspesnost in Ijubezen do glasbe dokazuje tudi dejstvo, da je leta 2000 s pomoejo 
muzikologa Julijana Strajnarja izdala kaseto Novi kos, ki je bila prvie predstavljena marca 2000 na 
SAZU v Ljubljani. Gospod Strajnar je priredil nekaj Ijudskih skladb za zbor PS Zabnica. Druga 
predstavitev je bila na Kovaeevi domaeiji v Mali Nedeljici pri Turniseu. Na osnovni soli Turnisee je 
otroski pevski zbor PS Zabnica tudi gostoval. Stkalo seje prijateljstvo in ueenci iz Turnisea so 
naslednje leta obisk vrnili. Da je pevski zbor kvaliteten, pove tudi dejstvo, da so leta 2009 nastopili 
na prireditvi v Presernovem gledaliseu Kranj na proslavi in podelitvi nagrad in priznanj MO Kranj. 

V okviru Zavoda za solstvo Siovenije je z glasbeno temo dvakrat predavala na seminarju za ueitelje 
iz Porabja. Vee kot 20 let je bila pevka in dalj easa tudi tajnica ueiteljskega zbora Emil Adamie 
Siovenija. Letos mineva 40 let, odkar je prevzela otroski pevski zbor na PS Zabnica. V kraju skoraj 
ne mine prireditev, da na njej ne bi sodelovala tudi Alenka s svojimi ueenci, pa naj bo to s pevskim 
zborom, s flavtami ali recitalom, najveekrat se vse to prepleta. Poleg tega, da je srena ueiteljica, 
da jemlje svoj poklic kot poslanstvo ter sluzbi in solskim aktivnostim namenja svoj prosi eas je 
tudi pomembna nosilka kulturne dejavnosti v kraju in okolici. 

Komisija za nagrade in priznanja predlaga Mestnemu svetu Mestne obeine Kranj, da za podelitev priznanj 
2020 sprejme 

SKLEP: 

1. NAZIV CASTNI OBCAN MESTNE OBCINE KRANJ za leta 2020 prejme 

./ gospod Anton Resek 

za ohranjanje vrednot in zgodovinskega spomina 0 razvoju slovenske samostojnosti in 
drzavnosti 

2. NAGRADO MESTNE OBCINE KRANJ za leto 2020 prejme 

./ gospod Alojz Ajdie 

za vsestranski ustvarjalni doprinos in razvoj glasbene kulture ter pedagosko delo 

3. LlSTINO 0 PRIZNANJU MESTNE OBCINE KRANJ za leta 2020 prejmeta 

gospa Marjana Jekovec 

za prispevek h kakovosti zivljenja v Krajevni skupnosti Bitnje in za skrb za sokrajane 

gospod Janez Cuderman 

za uspesno vodenje in razvoj OS Helene Puhar 

4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBCINE KRANJ za leta 2020 prejmejo 

./ gospod Igor Prasnikar 

za dolgoletno deja na sportnem podroeju in predanost pri razvoju karateja 

./ gospod Franc Jerala 

za prepoznavnost Hortikulturnega drustva Kranj 

gospod Zarko Matijasevic 

kot sportniku in trenerju za zavzeto deja z mladimi na podroeju nogometa 
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5. VELIKO PRESERNOVO PLAKETO za leta 2020 prejme 

gospa Alenka Jenko Boh 

za uveljavljanje glasbene kulture in pedagosko dele z mladimi 

Pripravila: \1t 
Tatjana KOCija~~ 

Mag. Igor Velov, I. r. 

PREDSEDNIK 
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