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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

 

PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA LETO 2011  
 

Na podlagi objavljenega razpisa za priznanja v Mestni občini Kranj za leto 2011 v glasilu 

Kranjski glas dne 29. 04. 2011, so v razpisnem roku prispeli naslednji predlogi: gospod Pavle 

Rakovec – Rači za priznanje Mestne občine Kranj, gospod Tomaţ Vilfan za listino o 

priznanju Mestne občine Kranj, gospod Janko Bajt ( 2 predloga) za veliko Prešernovo plaketo 

Mestne občine Kranj, moški pevski zbor Peter Lipar pri DU Kranj za veliko Prešernovo 

plaketo Mestne občine Kranj, Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica za veliko plaketo Mestne 

občine Kranj, dr. Zvonka Zupanič Slavec za veliko plaketo Mestne občine Kranj, KD mešani 

pevski zbor Iskra Kranj za veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj, gospod Franc 

Benedik za nagrado Mestne občine Kranj, prof. dr. Vladimir Ravnik za častnega občana 

Mestne občine Kranj, gospod Janez Jereb za veliko plaketo Mestne občine Kranj, gospa Dora 

Galičič za listino o priznanju Mestne občine Kranj, mag. Štefan Kadoič za nagrado Mestne 

občine Kranj, Koronarno društvo Gorenjske za listino o priznanju Mestne občine Kranj, 

komorni zbor de Profundis in zborovodkinja Branka Potočnik Krajnik za veliko Prešernovo 

plaketo Mestne občine Kranj, Turistično društvo Besnica za nagrado Mestne občine Kranj in 

Kulturno umetniško društvo Bitnje za priznanje Mestne občine Kranj. 

 

V letu 2011 se lahko podelijo naslednja priznanja: 1 naslov Častni občan Mestne občine 

Kranj, 1 nagrada Mestne občine Kranj, 4 listine o priznanju Mestne občine Kranj (lahko tudi 

več), 3 velike plakete Mestne občine Kranj in 1 velika Prešernova plaketa Mestne občine 

Kranj. 

 

Komisija za nagrade in priznanja je na svoji 3. seji, dne 08. 09. 2011 obravnavala prispele 

predloge in sklenila, da Svetu Mestne občine Kranj predlaga v sprejem naslednje  

 

 

SKLEPE: 

 

1. Za leto 2011 se podeli en naslov Častni občan Mestne občine Kranj. 

    Naslov častni občan Mestne občine Kranj prejme: 

 Gospod prof. dr. Vladimir Ravnik, za njegov neprecenljiv prispevek na področju 

botanike. 
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2. Za leto 2011 se podeli ena nagrada Mestne občine Kranj. 

    Nagrado Mestne občine Kranj za leto 2011 prejme: 

 Turistično društvo Besnica za zelo uspešno več kot 50-letno delovanje v Mestni občini 

Kranj.  

 

3. Za leto 2011 se podelijo štiri listine o priznanju Mestne občine Kranj. 

    Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2011 prejmejo: 

 Gospod France Benedik za uspešno delovanje na področju oţivitve mesta Kranja, 

 Gospod Janko Bajt za uspešno delovanje na kulturnem področju Straţišča, 

 Gospod Tomaţ Vilfan za zasluge pri razvoju gasilstva, zaščite in reševanja v MOK, 

 Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica za uspešno 90-letno delovanje. 

 

4. Za leto 2011 se podelijo tri velike plakete Mestne občine Kranj. 

    Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2011 prejmejo: 

 Gospod mag. Štefan Kadoič, za uspešno delo pri razvoju Kranja, 

 Gospa dr. Zvonka Zupanič Slavec za velik prispevek na področju zgodovine slovenske 

medicine, 

 Gospod Janez Jereb za vsestransko uspešno delo, še posebej na področju 

prostovoljstva. 

 

5. Za leto 2011 se podeli Velika Prešernova plaketa Mestne občine Kranj. 

    Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2011 prejme: 

 Gospod Pavle Rakovec – Rači za ţivljenjsko delo. 
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UTEMELJITVE: 

 

ČASTNI OBČAN 
 

I. Predlagatelj: Proloco trade d.o.o. 

 

Predlagani: gospod  prof. dr. Vladimir Ravnik 

 
OBRAZLOŽITEV: 

Prof. dr. Vladimir Ravnik se je rodil 7. oktobra 1924 v Kranju, kjer še vedno ţivi v hiši blizu 

reke Save. Svoj talent za risanje je podedoval po očetu Janku, ki je bil puškarski učitelj in je 

učil risanje. 

Zaradi 2. svetovne vojne je biologijo v Ljubljani začel študirati šele leta1946 in z zoološko 

diplomsko nalogo, za katero je bil nagrajen s študentsko Prešernovo nagrado, diplomiral leta 

1953. Leta 1963 je doktoriral. 

Vso delovno dobo (1954-1994) je izpolnil na isti ustanovi, ki pa se je različno imenovala. 

Leta 1954 je postal asistent na tedanjem botaničnem inštitutu in vrsto let vodil vaje iz 

predmeta Taksonomija rastlin, na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo pa vaje iz predmeta 

Farmacevtska botanika. Pozneje je Farmacevtsko botaniko na isti fakulteti tudi predaval. Leta 

1981 je bil prvič in leta 1986 še drugič izvoljen v naziv izrednega profesorja za predmeta 

Taksonomija rastlin in Farmacevtska botanika. V letih 1977-1979 je bil predstojnik Katedre 

za botaniko na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete. Krajši čas je na Oddelku za 

biologijo predaval Sistematsko botaniko, v zadnjih letih delovne dobe pa Splošno botaniko, 

ter na Pedagoški fakulteti Sistematsko botaniko. Upokojen je bil kot sedemdesetletnik, v 

oktobru 1994. 

Prof. dr. Vladimir Ravnik je doktoriral leta 1963 z disertacijo v kateri je obravnaval 

taksonomsko-horološke razmere vrste Globularia cordifolia, ki so jih dotlej »motile« navedbe 

o pojavljanju vrste G. bellidifolia na istem območju. Dokazal je, da na območju Jugovzhodnih 

Apneniških Alp do Makedonije uspevajo populacije, ki se sicer razlikujejo v več znakih, a ne 

toliko, da bi lahko razlikovali omenjeni vrsti. V nadaljnjem je raziskoval še taksonomijo 

nekaterih drugih taksonov slovenske flore, zlasti kukavičevk. Obravnaval je pomen 

resupinacije pri rodovih Gymnadenia in Nigritella in opisal tedaj napačno pojmovani 

svetloroţnati takson murk iz Kamniških Alp in dela Karavank ter ga imenoval Nigritella 

lithopolitanica, kar je bilo kasneje splošno sprejeto. Kot novost v slovenski flori je ugotovil 

pojavljanje kukavičevk. Podobno kot pri mačehah je ugotovil tudi pri telohih,  da se v 

Sloveniji pojavlja le en takson te vrste, Helleborus niger subsp. Niger, medtem ko so navedbe 

za podvrsto macranthus zmotne. 

V izdajah Male flore Slovenije  je sodeloval tudi kot ilustrator, saj ga je za to nalogo 

usposabljalo veliko risarsko znanje. Leta 1961 je ilustriral knjigo F. Sušnika in A. Martinčiča 

»Poznate strupene rastline?« Po v naravi nabranih rastlinah je v barvah narisal tabeleza 

slovensko alpsko floro, ki pa ni izšla. Del teh ilustracij je pozneje objavil v dveh knjiţicah, ki 

sta izšli v zbirki Čebelica. Ţe kot upokojenec pa se je posebej izkazal s samostojnim delom 

»Rastlinstvo naših gora«, ki je leta 1999 izšlo pri Tehniški zaloţbi Slovenije. V njem je v 

akvarelni tehniki res mojstrsko prikazal 180 vrst slovenske alpske flore, doslej prvi večji in 

povsem slovenski priročnik za alpsko floro. 

Mnogo je tudi fotografiral ter z risbo in s fotografijo opremil svoje številne (79) poljudne 

prispevke v Proteusu. V njih je posebno pozornost posvečal tujim, pri nas le gojenim 

rastlinam, nekaterim zdravilnim rastlinam in nenavadnim oblikam rastlin. 28 člankov je 

posvečenih vsem tedaj znanim slovenskim orhidejam, ki jih je prikazal z lastnimi risbami in 

fotografijami. 

Za prvo slovensko rastlinsko serijo znamk (1994) na temo »Cvetje Slovenije« je izdelal 
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akvarele kranjskega jegliča, hladnikovke, Blagayevega volčina in Zoisove zvončice. Kasneje 

je narisal še akvarele iglavcev. 

Njegovi akvareli so v stalni zbirki The Hunt Institute for Botanical documentation, Carnegie-

Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania. Originali njegovih akvarelov so bili do sedaj na 

razstavah v Ljubljani, Volčjem Potoku, Škofji Loki, Bledu, Trenti in Podljubelju. 

Za vse navedeno komisija za nagrade in priznanja predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da 

mu podeli naziv častni občan Mestne občine Kranj za leto 2011. 
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NAGRADA MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Predlagatelj: svetnica Nataša Robežnik 

 

Predlagano: Turistično društvo Besnica 

 
OBRAZLOŽITEV: 

Turistično društvo Besnica je bilo ustanovljeno leta 1953 in je ţe praznovalo častitljivi jubilej 

— 50 let aktivnega delovanja in soustvarjanja lepše podobe Besniške doline. 

Ustanovljeni so bili kot »Turistično olepševalno društvo«, ki bo skrbelo za lepšo podobo kraja 

in zaščito zgodovinskih in turističnih objektov. Vendar pa je njihovo delovanje in silna vnema 

kmalu preraslo te okvire. Uredili so dostop in okolico slapa Šum, ki je postal turistična 

atrakcija za obiskovalce iz vse Gorenjske. Tam so prirejali tudi veselice s kulturnim 

programom. Širom Slovenije pa so prepoznani po Gorenjskem festivalu harmonikarjev, ki ga 

organizirajo ţe dve desetletji in privablja vsako leto več obiskovalcev. 

Zadnja leta poleg tega, da organizirajo številne dogodke, festival, koncerte, razstave in več kot 

20 let izdajajo glasilo Voščenka, aktivno sodelujejo tudi z Zavodom za turizem Kranj in so 

prisotni na vseh večjih prireditvah v Kranju, kot sta Prešernov smenj in adventni venčki. 

Organizirajo pa tudi vodene turistične oglede Besniške doline. 

Zagotovo lahko trdimo, da so najbolj aktivno turistično društvo v Mestni občini Kranj 

in s svojim zagnanim in vestnim delom zgled vsem ostalim kranjskim društvom. 

 

Pregled bogate zgodovine društva 

Takratna Turistična zveza Slovenije je Občinskemu ljudskemu odboru Besnica poslala dopis 

št. 404/2 z dne 20. 4. 1953, s katerim je ţelela naslovnika zainteresirati, da na svojem 

območju ustanovi Turistično olepševalno društvo. 

Društvo naj bi imelo nalogo skrbeti za lepšo podobo kraja, zaščititi zgodovinsko in turistično 

pomembne objekte in odpravljati nehigienske naprave. Turistična zveza Slovenije je 

zagotavljala široko pomoč, če bo njena pobuda rodila uspeh. 

Prizadevni krajani so pobudo hitro sprejeli in 18. maja je bil sestavljen 12-članski odbor.  

Ustanovni občni zbor je bil 26. julija 1953 in se je vršil na prostem v Mršenku nad slapom 

Šum. Navzočih je bilo preko trideset članov. Med gosti je bil zastopnik Turistične zveze 

Slovenije Matajec Boris. Na zboru so sprejeli društvena pravila in podelili funkcije. Za prvega 

predsednika je bil izvoljen Tomaţevič Tone iz Zg. Besnice, za tajnika Pisovec Joţe iz Zg. 

Besnice, za blagajnika pa Erţen Ivan iz Sp. Besnice. Konec leta 1953 je bilo v društvo 

vpisanih ţe 77 članov. Leta 1954 pa je društvo še bolj zaţivelo, saj je štelo 147 članov, od 

tega 58 mladincev. 

Med člani društva se je porodila misel o izgradnji turističnega doma. Zbirati so se začela 

sredstva. S kreditom Kmetijske zadruge Besnica so se zgradili kletni prostori novega doma. 

Nadaljnja gradnja je nekaj časa mirovala, ker ni bilo obljubljene pomoči Turistične zveze 

Slovenije. Z veselicami in z dotacijo denarnih sredstev občinskih organov Kranj se je zbralo 

toliko sredstev, da je dom dobil svojo streho. Dobil je tudi svoje ime in sicer Dom nad 

slapom. 

Na peto obletnico društva je dom dobil tudi elektriko, ki je bila speljana kar po 

drevesih. 

Nad slapom Šumom so ob Nemiljščici ohranjeni ostanki »Rimskih toplic«. Tam je bil izvir 

tople vode, okrog katerega pa so bili ostanki lesenega bazena. To je bil dokaz, da je nekdaj tja 

hodilo zdravit koţne bolezni 'škofjeloško gospostvo. Tako pričajo tudi stare listine in 

Valvazor v Knjigi Slava vojvodine Kranjske. Tudi turistično društvo je v tem videlo vir 

dohodka in leta 1954 na tem mestu zgradilo dva dokaj majhna bazena za namakanje, večji za 

odrasle in manjši za otroke. Ob peti obletnici pa sta bili zgrajeni tudi dve kabini. 

Zanimiv podatek je tudi ta, da je bila leta 1957 ustanovljena prva redna avtobusna zveza na 
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relaciji Kranj — Zg. Besnica do Ţnidarja. Bilo je 34 vozačev, ki so bili zaposleni v Kranju. 

Na isto obletnico je bila tudi otvoritev Zadruţnega doma v Zg. Besnici, ţal pa 

turistično društvo v njem ni dobilo svojih prostorov. 

Društvo je sodelovalo tudi na športnem področju. Ob otvoritvi športnega igrišča na Trati je 

društvo prevzelo pokroviteljstvo nad turnirjem v odbojki, ki ga je organiziralo TVD Partizan 

Besnica in podelilo prehodni pokal. 

Z razširitvijo cestne povezave do Jamnika se je v Besnici povečal motoriziran promet. Zaradi 

tega je obisk Doma nad slapom padal. Leto 1963 je bilo zanj usodno. Zaradi finančnih teţav 

so ga morali prodati. 

Člani upravnega odbora so se vsa leta prizadevali, da je društvo obstajalo in delovalo po 

svojih zmogljivostih. Zavzemali so se in skrbeli za urejenost domačega kraja, 

postavljali so razne smerokaze za turistične znamenitosti in pešpoti ter skrbeli za 

druţabno ţivljenje v kraju. Prirejali so razne izlete po Sloveniji. 

Prizadevni členi turističnega društva so ob 30-letnici delovanje pripravili razstavo Besnica 

skozi čas, ki je bila ţe v novozgrajeni šoli. 

Ob 40-letnici društva pa je bila razstava v sodelovanju z Gorenjskim muzejem Kranj z 

naslovom Besnica včeraj, danes, jutri. Ob tej priliki je Anka Novak v sodelovanju s 

Turističnim društvom Besnica izdala brošuro Kmečko gospodarstvo na besniškem območju. 

Leta 1991 se je Turistično društvo na pobudo Janeza Fabijana prijavilo na natečaj za izbirno 

tekmovanje harmonikarjev za Zlato harmoniko Ljubečne. Bili so izbrani. Z malo znanja 

in veliko volje jim je uspelo izvesti prvo tekmovanje, ki je bilo hkrati tudi Gorenjsko 

prvenstvo harmonikarjev. Udeleţilo se ga je 32 harmonikarjev. Začetki so bili res skromni. 

Oder za nastopajoče je bil kar na deri kmečkega voza. Po tekmovanju pa je igrala domača 

skupina Šum, ki je skrbela tudi za ozvočenje. Prireditev se je prijela in vsako leto je bilo več 

prijav harmonikarjev. Pridobivali so nove izkušnje in prireditve so bile vedno bolj kvalitetne. 

Harmonikarje je vsa leta ocenjevala 6-članska komisija strokovnjakov na glasbenem 

področju. Ob prireditvi je potekala v telovadnici šole razstava izdelovalcev harmonik. Po 

prireditvi je bil vsako leto koncert narodno-zabavnih ansamblov. 

Zaradi vedno večjega števila obiskovalcev in vsakoletnega deţja, ki je moti l 

prireditev, so se leta 1999 odločili, da postavijo šotor. Od takrat dalje je prireditev pod 

šotorom, prireditev pa so razširili na tri dni. V zadnjih letih so posvetili večjo pozornost tudi 

prometni varnosti otrok; otroci lahko znanje o prometni varnosti pridobivajo na poligonih 

JUMICAR in KOLESARČKI. Število nastopajočih na festivalu se je povzpelo ţe na 140 

harmonikarjev. 

V organizacijo prireditve bilo vključenih veliko domačinov, brez katerih prireditve ne bi bilo 

mogoče izpeljati. Vsako leto prireditev podprejo številni sponzorji in donatorji. Brez podpore 

Mestne občine Kranj in Gorenjskega glasa pa bi prireditev ţe zdavnaj usahnila. 

Člani društva so zadovoljni in ponosni, da so se številni harmonikarji, ki so večkrat nastopali 

na tekmovanju, ustanovili svoje ansamble in se povzpeli v sam vrh slovenske 

narodnozabavne glasbe. Posneli so tudi šest avdio kaset z dvanajst najboljšimi harmonikarji 

na tekmovanju. 

Ob tej prireditvi vsako leto v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Besnica izdajajo glasilo 

Voščenka, v katerem so predstavljeni vsi harmonikarji, ansambli, zanimivosti iz 

Besniške doline in društva. Leta 2010 so izdali ţe 20. glasilo. 

Prvo nedeljo v septembru društvo organizira Semanji dan. Prireditev poteka pred farno 

cerkvijo v Zg. Besnici na nedeljo, ko praznujejo god farnega zavetnika, po domače »semen«. 

Pred cerkvijo pripravijo kulturni program, v katerem sodelujejo lovci, pihalna godba, 

folklorne skupine, razni ansambli, harmonikarji, zbori, v goste pa povabijo tudi pevca 

zabavne glasbe ali narodno zabavni ansambel. Na stojnicah domačini prodajajo razne izdelke 

domače obrti. 

V jesenskem času člani društva organizirajo tudi prireditev Pod besniško voščenko. Na tej 

prireditvi nastopajo harmonikarji, ansambli, v goste pa povabijo tudi znane gledališke igralce 

3 4 
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in glasbenike, obujajo stare običaje in podeljujejo priznanja za najlepše urejene hiše in vrtove. 

Ţe na samem začetku so za zaščitni znak Besnice izbrali voščenko. Voščenka je jabolko 

posebne sorte, zelo dobrega okusa, vzdrţljivo in avtohtono za Besniško dolino. 

Pred leti so organizirali tudi Polţeve dirke s kolesom, kdo bo v najkrajšem času 

prevozil najkrajšo pot. Prireditev je bila na šolskem igrišču. Udeleţilo se je je okoli 15 

kolesarjev različne starosti. Zmagal pa je Tadej Valjavec. 

Organizirali so tudi koncerte narodno-zabavnih ansamblov v Gasilskem domu v Sp. Besnici. 

Tu so imeli prvi svoj koncert ansambel Slapovi. Zanimanje pa je bilo tako veliko, da so isti 

dan imeli dva koncerta in to v zimskem času. Kot zanimivost so si zapomnili, da je tisti dan 

zelo sneţilo, Komunala Kranj pa je prav zaradi koncerta vestno pluţila besniško cesto, ker 

so prišli obiskovalci iz cele Gorenjske, tudi iz Bohinja. 

Organizirali so tudi ţe nekaj razstav na temo Besnica nekoč in danes, zadnje tri razstave 

Velikonočni prazniki v Besnici so bik zelo obiskane. Razstave so bile postavljene na več kot 

300 m2 v šoli v Besnici. Lansko leto si jo je ogledalo preko 1000 gledalcev. K sodelovanju pa 

so povabili čebelarje, obe kulturni društvi (slikarji — KUD Joţe Papler Besnica in kroţek ročnih 

del ter slikarka Marija Šolar — KD Sejalec), šolo in vrtec. 

Organizirali so več različnih predavanj na temo ekološko pridelovanje hrane, obrezovanje in 

gojenje sadnega drevja, k sodelovanju so povabili priznane strokovnjake in pripravili tudi 

različne delavnice kot so peka tort, potic, peciva in kruha, izdelovali adventne venčke in 

novoletne aranţmaje. Zadnje tri leta pa preko Zavoda za turizem Kranj izdelujejo adventne 

venčke na Glavnem trgu v Kranju. Z zavodom sodelujejo tudi na prireditvi ob 8. februarju — 

Prešernov smenj. Naberejo in naredijo šopke sveţega teloha, ki jih nato dve dekleti delita med 

obiskovalce. 

Še vedno se trudijo in skrbijo za lepšo podobo Besniške doline. Redno se udeleţujejo 

očiščevalnih akcij in z roţami polepšajo avtobusna postajališča. Dobro sodelujejo z vsemi 

društvi in organizacijami v kraju. 

Zadnja tri leta pa so pričeli z organiziranim ogledom naravnih in kulturno — 

zgodovinskih znamenitosti Besnice. Imeli so ţe nekaj skupin. Z ogledom pričnejo v cerkvi 

sv. Janeza Krstnika v Sp. Besnici iz 15. stoletja, sledi sprehod po Dobravah do slapu Šum, 

nadaljujejo po stari romarski poti na Brezje do farne cerkve sv. Tilna in Egidija, naprej na 

Brsc do Balnčevih, kjer si ogledajo izdelovanje medenih kruhkov, čebelnjak in lovske trofeje, 

zaključek pa je pri Ţegnanem studencu. Vmes pa povejo tudi razne prigode rokovnjačev, ki so 

se v davnih časih klatili po besniških gozdovih. Pripravljajo tudi zloţenko o znamenitostih 

Besnice. 

Turistično društvo Besnica je v svoji več kot 50-letni zgodovini aktivnega 

delovanja v Besniški dolini in v celotni Mestni občini Kranj dokazalo, kaj zmore 

ljubiteljsko društvo z voljo, odločnostjo in cilji, ki so uperjeni v dobro vseh prebivalcev 

Besnice, Kranj in celotne Slovenije. To dokazujejo tudi z več kot 20-letno tradicijo 

organizacije Gorenjskega festivala harmonikarjev, ki je vsako leto bolj prepoznavno in 

številnejše obiskano. Z mnogimi raznovrstnimi prireditvami so presegli obseg, ki jim ga 

je v začetku zadala Turistična zveza Slovenije in polepšali Besničankam in Besničanom 

njihov kraj, Kranjčankam in Kranjčanom pa z mnogimi dogodki jesen. Seveda 

sodelujejo in s svojimi nasveti, znanjem in bogatimi izkušnjami pomagajo tudi pri 

odmevnem Kostanjevem pikniku, ki ga organizira društvo Rokovnjači iz Besnice. 

Poleg vseh organizacijskih in promocijskih dejanj pa si zasluţijo še posebno 

pohvalo za poţrtvovalno delo in povezovanje različnih akterjev — društev, šole, krajevne 

skupnosti, domačinov, harmonikarjev, glasbenikov, ansamblov, Zavoda za tu rizem in 

Gorenjskega muzeja med seboj. 

Nikakor ne smemo pozabiti, da gre za ljubiteljsko dejavnost in da člani ves svoj čas 

vlagajo v pripravo in organizacijo mnogih druţabnih dogodkov v Besnici in Kranju, v 

dobrobit nas vseh in s tem ohranjajo slovensko dediščino in dvigujejo prepoznavnost 

Kranja. 
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So najbolj aktivno turistično društvo v Mestni občini Kranj in s svojim delom zgled 

vsem ostalim kranjskim društvom. 

Za svoje poţrtvovalno delo, izredne uspehe in zgledna dejanja, ki imajo poseben pomen 

ne le za Besnico z okolico, ampak za vso kranjsko občino, si zasluţijo splošno 

priznanje, zato so predlagani za Nagrado Mestne občine Kranj za leto 2011. 
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LISTINA O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ 
 

I. Predlagatelj: Krajevna skupnost Center 

 

Predlagani: gospod Franc Benedik 

 
OBRAZLOŽITEV: 

Franc Benedik je bil rojen v Kranju 8. 4. 1944. Po diplomi na Filozofski fakulteti (smer 

zgodovina in geografija) se je leta 1968 zaposlil v Gorenjskem muzeju kot kustos za novejšo 

zgodovino. Ob strokovnem delu se je ţe leta 1974 vključil v delo KS. Kot krvodajalec je bil 

tri mandate predsednik KO RK, ob tej nalogi pa je dobival tudi druge zadolţitve pri reševanju 

problematike v krajevni skupnosti. Bil je tudi član Skupščine KS in bil zaradi vestnega dela 

leta 1981 pritegnjen v delo sveta KS Center, kjer je bil odgovoren za informiranje. V skladu s 

smernicami tedanje oblasti je sodeloval pri nastajanju krajevnega glasila, ki ga je tudi urejal in 

zanj prispeval številne članke. 

Leta 1990 je bil izvoljen za predsednika sveta KS in to nalogo razen kratkega presledka 

opravljal do volitev leta 2010, sedaj pa je podpredsednik sveta KS Kranj Center. 

Na prvih demokratičnih volitvah je bil izvoljen v Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine 

Kranj. Bil je avtor odloka o kranjski zastavi in kranjskega grba. Kot član SO se je dosledno 

zavzemal za uveljavljanje demokratičnih procesov na področju lokalne samouprave. 

V času osamosvojitvene vojne je organiziral narodno zaščito, ki je s patruljami nadzorovala 

pomembnejše objekte in deţurala v prostorih KS. Organiziral je tudi zasilno obnovo zaklonišč 

— predvsem napeljavo elektrike. 

Na komunalnem področju se je zavzemal za urejanje prometa predvsem v mestnem jedru, kar 

pa še do sedaj ni v celoti rešeno. Ob moţnostih razpisovanja samoprispevkov mu je uspelo 

zbrati dovolj sredstev za ureditev Rotarjeve in Jurčičeve ulice, kot tudi dela Stare 

ceste, Gregorčičeve ulice in Partizanske ceste. 

Z Balinarskim društvom Center mu je uspelo, da je bilo zgrajeno štiri stezno balinišče in 

streha nad baliniščem in društvo je tri leta zapored osvojilo naslov drţavnega prvaka. 

Bil je pobudnik in dolga leta tudi organizator kulturnih prireditev 8. februarja, dokler te 

prireditve ni prevzel Zavod za turizem. Prav tako je bil pobudnik in nekaj let tudi organizator 

silvestrskega srečanja na Glavnem trgu, kar je kasneje prevzelo Turistično društvo. Skozi vsa 

leta je pripravljal koledar KS Center, na katerem so bile predstavljene pomembne osebnosti in 

kulturno zgodovinske vrednote mestnega jedra. 

Dosledno se je zavzemal za ohranjanje ekonomske vitalnosti mestnega jedra, a je šel »razvoj« 

mesta ţal v drugo smer. Kljub prizadevanjem, da bi velika trgovska središča odpirala trgovine 

tudi v mestnem jedru, je trgovska in druga poslovna dejavnost zaradi zgrešenih ukrepov 

občinske oblasti zgolj zapuščala mestno središče in se selila na obrobje mesta. 

Celotno obdobje njegovega predsedovanja svetu KS Center zapolnjuje nasprotovanje hrupnim 

prireditvam, ki so se organizirale v mestnem jedru pod pretvezo oţivljanja mesta. Iz leta v leto 

je dokazoval, da tovrstne prireditve ne sodijo v predel, ki je zaščiten kot zgodovinski 

spomenik, in da mesta v resnici ne oţivljajo, temveč mu škodujejo; številni prazni poslovni 

prostori in stanovanja v mestnem jedru danes potrjujejo, da je imel še kako prav. Njegovo 

vztrajno delo je odločilno prispevalo k temu, da so se v zadnjem času začele v starem 

mestnem jedru organizirati prireditve z bolj kulturno vsebino, čeprav si bo za ureditev razmer 

na tem področju potrebno prizadevati tudi v prihodnje. 

S svojim delovanjem v KS Center si je gospod Franc Benedik vseskozi prizadeval, da bi 

Kranju vrnil ugled in veljavo gorenjske metropole. V doseganje tega cilja je vloţil nešteto ur 

prostovoljnega in nesebičnega dela in dosegel pomembne uspehe, za kar si zasluţi splošno 

priznanje, zato je bil predlagan za nagrado Mestne občine Kranj, ker pa je nagrada 

podeljena drugemu kandidatu, ga je komisija predlagala, da prejme listino o priznanju 

Mestne občine Kranj za leto 2011.  
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II. Predlagatelja: Društvo upokojencev Bitnje Stražišče in KS Stražišče 

 

Predlagani: gospod Janko Bajt 
 

OBRAZLOŽITEV: 

Gospod Janko Bajt se je rodil 1935 leta v  vasi Laniše v Poljanski dolini. Osnovno šolo je 

obiskoval v Sovodnju, kjer se je ţe začel kulturno udejstvovati in delovati v kulturno 

umetniškem društvu. V letu 1950 je pričel igrati kot kitarist v raznih ansamblih. Leta 1957 se 

je zaposlil v tovarni Sava, kjer se je kmalu vključil v mladinsko glasbeno sekcijo.  

Leta 1967 je s pomočjo mladih v delovni organizaciji Sava ustanovil oktet iz vrst delavcev 

Save, ki je nastopal na raznih proslavah, snemanjih, na radiu Celovec, na koncertu iz naših 

krajev in pri glasbeni mladini. Bil je tehnični vodja okteta. 

Po petih letih se je oktet zdruţil s folklorno skupino Sava in nadaljeval s skupnim programom. 

V plesni skupini se je pokazala potreba po večjem programu, tako da je v programu sodeloval 

kot glasbenik pri plesnih točkah in kot pevec pri točkah okteta. S folklorno skupino je 

prepotoval večino Evrope in kar nekaj sveta. 

Od leta 1980 sodeluje pri raznih prireditvah v Straţišču, kot so razstave, igre, Straţiški 

kulturni teden, od leta 1984 pa skrbi za Šmartinski dom v Straţišču. 

Posebno ga odlikuje njegov prijazen in ustreţljiv odnos do vseh nastopajočih v Šmartinskem 

domu. Brez njega skratka ni nobene prireditve. Njegova skrb za urejen Šmartinski dom je 

poznana in vidna vsem krajanom Straţišča pa tudi drugim okoliškim krajem. 

Zaradi vsega naštetega je bil gospod Janko Bajt predlagan za prejem velike Prešernove 

plakete Mestne občine Kranj, ker pa jo je komisija predlagala v podelitev drugemu kandidatu, 

komisija skladno s svojo pristojnostjo predlaga podelitev listine o priznanju Mestne občine 

Kranj za leto 2011. 

 

 

 

III. Predlagatelj: Gasilska zveza Mestne občine Kranj 

 

Predlagani: Tomaž Vilfan 
 

OBRAZLOŽITEV: 

Višji gasilsko častnik I. stopnje Tomaţ Vilfan je član gasilske organizacije preko 30 let. 

Najprej je kot gasilec deloval v Prostovoljnem gasilskem društvu Bitnje. Deloval je predvsem 

kot organizator tako preventivnega kot operativnega dela. Sodeloval je na mnogih 

intervencijah, veliko dela in časa pa je posvetil usposabljanju operativne enote, ki je delovala 

ob vseh poţarih in nesrečah. Vedno je bil vzor drugim operativnim članom. 

V Gasilski zvezi Mestne občine Kranj ţe drugi 5 letni mandat opravlja delo poveljnika 

Gasilske zveze in skrbi za napredek in razvoj 16. prostovoljnih  gasilskih društev in njihovih 

3000 članov. Glede na to, da gasilci v Mestni občini Kranj delujejo kot javna gasilska sluţba 

skrbi za organizacijo vsega operativnega gasilskega dela, izobraţevanje in usposabljanje 

gasilskih enot in strokovno usposobljenost operativnih gasilcev v vseh društvih, da lahko 

uspešno opravljajo tudi najbolj zahtevne operativne naloge pri reševanju človeških ţivljenj in 

premoţenja. Je organizator vseh operativnih aktivnosti, ki jih gasilci v MO Kranj izvajajo. Je 

član Upravnega odbora Gasilske zveze Gorenjske, katera skrbi za razvoj vsega gasilstva na 

Gorenjskem. Njegovo delo v gasilstvu je cenjeno, vse pa opravlja prostovoljno, s svojo 

predanostjo je vzor vsem, ki se v MO Kranj ukvarjajo z operativnim delom v gasilstvu. 

Zaradi vsega naštetega predlagamo, da Tomaţ Vilfan prejme listino o priznanju Mestne 

občine Kranj za leto 2011.  
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IV. Predlagatelj: Krajevna skupnost Kokrica 

 

Predlagano: Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica 
 

OBRAZLOŽITEV: 

Konec 19. in na začetku 20. stoletja so bile hiše na Kokrici lesene, veliko je bilo kritih s 

slamo, zato je bila nevarnost poţarov zelo velika. Za gašenje poţarov se je lahko uporabljala 

le ena ročna brizgalna iz Predoselj. Gašenje tedanjih poţarov ni bilo učinkovito. V Predosljah 

so leta 1905 ustanovili gasilsko društvo. Vanj so se vključili tudi fantje iz Kokrice. Ob nabavi 

nove brizgalne so staro odstopili Kokrici. Leta 1908 so na Kokrici postavili tudi orodišče za 

shrambo brizgalne in opreme, ki je dolga leta sledilo svoje namenu Poţar na Kokrici leta 

1919 je Kokričane, člane društva v Predosljah tako prizadelo, da so sklenili ustanoviti svoje 

društvo. Ustanovni občni zbor je bil 21. maja 1921 v gostilni Lakner. Ustanov ljeno je bilo 

PGD Kokrica, ki v letošnjem letu obeleţuje 90-letnico obstoja. Med drugo svetovno vojno je 

delo društva za nekaj let zamrlo. Društvo je ponovno zaţivelo leta 1948. Leta 1956 je razvilo 

svoj prapor in v začetku šestdesetih let staro orodišče dogradilo z novim gasilskim domom in 

stolpom na zemljišču, kjer stoji še danes. V času svojega delovanja so se člani gasilskega 

društva velikokrat izkazali ne le v gašenju poţarov, ampak tudi ob pomoči v raznih 

elementarnih nesrečah, ki so prizadele ljudi v našem kraju in bliţnjem okolišu. Sodelovali so 

na številnih intervencijah gašenja poţarov, nudenju pomoči pri poplavah in drugih nesrečah. 

Društvo je vsa svoja leta obstoja in še danes aktivno in nesebično deluje v korist lastnega 

kraja, bliţnjega okoliša in njegovih prebivalcev. Člani društva so zasluţni tudi za širjenje 

vpliva gasilstva v bliţnje kraje, kjer je bilo slabo organizirano Društvo svojo 

dejavnost usmerja v preventivo in operativo, v redno izobraţevanje in usposabljanje 

svojega članstva ter v ozaveščanje naših otrok v vrtcu in šoli na našem območju. V svojih 

vrstah imajo tako pionirje, mladince, člane kot veterane obeh spolov. V času svojega 

delovanja si je pridobilo ugled in priznanje kot društvo, ki poleg svojega poslanstva razvija 

tudi vzporedne dejavnosti, ki bogatijo krajane in celo krajevno skupnost. PGD Kokrica je 

najstarejše društvo v krajevni skupnosti in je močno zaznamovalo ţivljenje v tem okolišu. 

Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica je bilo predlagano za dodelitev velike plakete Mestne 

občine Kranj, ker pa se bile vse 3 velike plakete dodeljene drugim kandidatom, komisija 

predlaga, da prejmejo listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2011. 
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VELIKA PLAKETA MESTNE OBČINE KRANJ 
 

I. Predlagatelja: svetniška skupina SD in MO SD Kranj 

  

Predlagani: mag. Štefan Kadoič 

 
OBRAZLOŽITEV: 

Mag Štefan Kadoič je bil rojen leta 1933 v Zagorju ob Savi. Njegova prva zaposlitev je bila 

na delovnem mestu konstruktor leta 1955 v Iskri Kranj. Nato je bil zaposlen kot vodja 

konstrukcije v Kovinarju (kasneje IKOS Kranj) in v Planiki kot šef priprave dela. 

Študij ekonomije je dokončal ob delu, magistriral je iz področja poslovnih in organizacijskih 

znanosti na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

Leta 1963 se je zaposlil na tedanji višji šoli za organizacijo dela ( sedaj Fakulteta 

za organizacijske vede) na kateri je bil prvi dekan pri prehodu na visoko šolo in vključitev v 

Univerzo Maribor, kjer je bil do upokojitve v letu 1999 in še nekaj let po tem kot predavatelj 

ekonomike. Aktivno je sodeloval v svetu in drugih organih Univerze Maribor in FOV. 

Pravi, da je Kranj njegovo mesto,da ga je vsrkal vase in je rasel z njim, saj se je sprehajal po 

mestu takrat ko je štelo okoli 8.500 duš in danes, ko v njem ţivi 35.000 občanov (v MO 

53.000). 

Prijetni so njegovi spomini na čas okoli leta 1960, ko so kot mladinci odločali in organizirali 

gradnjo vodovoda Bašelj — Kranj, gradnjo stadiona Stanka Mlakarja, mladinskih festivalov 

itd. Takrat je bil predsednik občinskega odbora Ljudske mladine Slovenije v Kranju. 

Od leta 1981 je bil član odbora za izgradnjo druţbenih in komunalnih objektov v občini 

Kranj. 

Bil je tudi predsednik odbora za izgradnjo izobraţevalnega centra Zlato Polje na katerem 

ţe stoji jo dijaški in študentski dom (za katerega se je še posebno prizadeval), srednja in višja 

tehnična šola, FOV, športna dvorana, ekonomska srednja in višja šola in upa, da se bo ta 

izobraţevalni center dopolnjeval z novimi programi (inštituti, kampusi, inkubatorji, itd). 

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja do osamosvojitve je bil vodja delegatov 

kranjske občine v zboru občin Skupščine republike Slovenije in član nekaterih odborov 

Skupščine SRS ter član druţbeno političnega zbora občine Kranj. Na športnem področju je 

deloval predvsem v PK Triglav kjer je bil nekaj  let predsednik in član odbora za 

izgradnjo pokritega olimpijskega bazena. V tem obdobju je bilo organizirano balkansko 

prvenstvo v plavanju. 

Po osamosvojitvi je bil tri mandatna obdobja svetnik v MO Kranj, od tega dva mandata 

(1998-2006) podţupan MO Kranj za področje druţbenih dejavnosti. Delo v tem obdobju 

je bilo po njegovem mnenju zelo uspešno, zadovoljen je, da je sodeloval pri 

obnovi podruţničnih šol Straţišče, Mavčiče, Kokrica, Goriče ter delno Besnico in 

Trstenik. Večji posegi in razširitve za devetletko pa so bili v matičnih šolah Straţišče, F. 

Prešern, S. Jenko, J. Aljaţ, OŠ Predoslje. Na športnem področju je bilo zgrajeno 8 stezno 

kegljišče, popolno prenovljeno letno kopališče, poloţena umetna trava na stadionu, skakalnica 

na Gorenji Savi, podpisana prva pogodba za javno zasebno investicijo ledena dvorana na 

Zlatem Polju, .... 

Na kulturnem področju se je nadaljevala obnova Layerjeve hiše, stolpa Škrlovec, obnova 

obzidja in prenova lovskega dvorca. Odprl se je mladinski kulturni center na Tomšičevi ulici, 

končale priprave in podpisana pogodba za gradnjo osrednje knjiţnice Kranj (priprava in 

iskanje lokacije, programske zasnove, idejni projekti, dogovor o sofinanciranju z Min. 

za kulturo — vsa ta dela so se začela ţe konec leta 2000, do leta 2007 je bil predsednik 

komisije za izgradnjo). 

Za tehnično kulturo (Foto klub J. Puhar društvo radioamaterjev, Aero klub Kranj) je bila 

obnovljena stavba na Tomšičevi 34. 

Zdravstvo je dobilo v letu 2006 moderno Ambulanto nujne medicinske pomoči in 
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diabetološko ambulanto. 

S strokovno pomočjo CSD Kranj je bila obnovljena hiša na Tomšičevi, v katero seje vselil 

Dnevni center za mlade in druţine. Na sejmišču pa je bila izpraznjena stavba in pripravljena 

vsa dokumentacija za obnovo stavbe v kateri so sedaj programi prenočišča za brezdomce, 

ljudska kuhinja,... Začela se je tudi obnova Centra Pr Primoţk, ki jo je ob pomoči občine 

vodila Fundacija Vincenca Drakslerja. 

8 let je bil predsednik sveta VDC Kranj in nekaj let predsednik Sveta dijaškega 

in študentskega doma. 

Njegovo delovno organiziranost na druţbenem in strokovnem področju je bila opaţena, saj je 

dobil različna priznanja. Drţavna priznanja ORDEN dela s srebrnim in ORDEN dela z zlatim 

vencem, plaketo Univerze Maribor, plaketo FOV Kranj in zahvalo ob jubileju 50 generacij 

Fakultete za organizacijske vede, zlati znak PK Triglav in druge. V KS Huje Primskovo je pri 

svojem dolgoletnem članstvu in vodstvih prispeval k temu, da se je ta KS razvijala in 

zato prejel tudi posebno priznanje. 

Po končanem delu v Mestnem svetu MOK je bil izvoljen za predsednika NO MOK. V 

mandatnem obdobju 2006 — 2010 je skupaj s člani NO aktivno opravljal nadzorno funkcijo, 

ki jo določa Zakon o lokalni samoupravi in statut MO Kranj Pri delu so uvedli nekatere nove 

metode dela in sproti opozarjali na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti. Svet MO Kranj so 

tekoče obveščali o svojih ugotovitvah in NO ustvarili zlasti s svojimi analizami 

potrebni ugled. 

Z današnjim stanjem ni zadovoljen. Ţalostno je, pravi, srečevati nezaposlene mlade 

ljudi, poslušati znance, ki se s plačo komaj pobijajo iz meseca v meseca ali pa ugotavljajo, 

da so brez pravic prepuščeni delodajalcem. Misli, da bi morali strankarske zdrahe, blokade in 

koruptivnost odpraviti. Na njihovo mesto pa postaviti vrednote kot so strpnost in spoštovanje 

drugačnih mnenj, solidarnost, pravičnost in poštenost. 

Njegova vizija je varna, kulturno in gmotno bogata, čista in prijazna mestna občina. Ta 

vizija je uresničljiva.  

Za vse našteto je bil mag. Štefan Kadoič predlagan za dodelitev nagrade Mestne občine Kranj, 

ker pa je bila nagrada podeljena drugemu kandidatu, komisija predlaga, da se mu dodeli 

velika plaketa Mestne občine Kranj za leto 2011. 

 

 

II. Predlagatelj: Gimnazija Kranj 

  

Predlagana: dr. Zvonka Zupanič Slavec 

 
OBRAZLOŽITEV: 

Dr. Zvonka Zupanič Slavec je zdravnica in zgodovinarka, profesorica na ljubljanski 

medicinski fakulteti, kjer od leta 1992 vodi Inštitut za zgodovino medicine. Rodila se je 

1958 v Mariboru, diplomirala (1984), magistrirala in doktorirala (2001) z 

interdisciplinarnih področij socialne medicine in zgodovine medicine pa je na Medicinski 

fakulteti v Ljubljani. Izpopolnjevala se je na Dunaju, v Londonu, v Pragi, v Padovi, 

na Univerzi Washington v Seattlu in drugod. Od leta 1993 predava predmeta 

zgodovina medicine in dentalne medicine. Od leta 2002 je univerzitetna docentka, od 

leta 2007 pa profesorica. 

Strokovno se ukvarja predvsem z zgodovino slovenske medicine 19. in 20. stoletja 

(tuberkuloza, endemski sifilis). Med drugim je znanstveno dokazala druţinsko povezanost 

ohranjenih lobanj celjskih grofov. Organizirala je številna poljudna, strokovna in znanstvena 

srečanja doma in v mednarodnem prostoru, objavila številne poljudne, strokovne in 

znanstvene knjige in članke. V pedagoškem delu vzgaja bodoče zdravnike in zobozdravnike v 

bolje povezane s humanističnimi strokami. Na Medicinski fakulteti je veliko let med študenti 

uvrščena med najkakovostnejše, pa tudi najpopularnejše profesorje. 
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Je članica več uredniških odborov strokovnih in znanstvenih revij ter vodja ali član vodstva 

različnih strokovnih zdruţenj. Od 1993 vodi Kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in 

Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher z okoli 500 člani in je v vsem času pripravila, 

organizirala in vodila okoli 400 prireditev, največ za bolnike v ljubljanskem kliničnem centru. 

Od leta 1991 je podpredsednica Znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene 

kulture Slovenije. Od leta 2006 članica Upravnega odbora KUD Vodnikova domačija v 

Ljubljani. Dvajset let sodeluje z mednarodnim zdruţenjem za medicinsko humanistiko. Od 

decembra 2008 do decembra 2011 je bila članica upravnega odbora tega zdruţenja. 

Je dobitnica več priznanj: priznanje radiologov Hrvaške ob 100-letnici odkritja rentgenskih 

ţarkov, Reka 1995; Voglarjevo priznanje (priznanje Gorenjskega zdravniškega društva), 

2004; priznanje KUD-a KC in MF dr. Lojz Kraigher; priznanje Znanstvenega društva za 

zgodovino zdravstvene kulture Slovenije ob 10. Pintarjevih dnevih Velenje, 2008; srebrna 

plaketa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (za dolgoletno delo na 

področju l jubiteljske kulturne dejavnosti),  Ljubljana, 2008; častno članstvo v 

Medikohistorični sekciji Slovenskega zdravniškega društva, 2009 in častno priznanje Zveze 

kulturnih društev Ljubljana, 9. 2. 2010. 

Njena bibliografija obsega 882 del, med njimi nad 50 knjiţnih del in prek 200 člankov.  

Odmeven je bil tudi angaţma dr Zvonke Zupanič Slavec pri promociji sodelovanja 

med Slovenijo in Rusijo z vsakoletnim srečanjem pri Ruski kapelici pod Vršičem. O njej je 

spisala znanstveno monografijo v slovenskem in ruskem jeziku in jo oktobra 2007 predstavila 

v ruski dumi. Ob tej priloţnosti je bila imenovana med gorenjske osebnosti leta. 

Ob vsem tem dr. Zvonka Zupanič slavec ostaja neločljivo povezana s Kranjem. Veliko 

sodeluje z Gimnazijo Kranj, s kranjskimi zdravstvenimi ustanovami, Zdravstvenim domom, 

Zavodom za zdravstveno varstvo, porodnišnico, predvsem pa z bolnišnico Golnik. 

Za imenovane ustanove je popisovala njihove historiate, pripravljala in vodila 

jubilejne prireditve, spisala veliko različnih člankov strokovna in popularna glasila in tri 

znanstvene monografije, eno izmed njih objavila v mednarodnem prostoru 

(tuberkuloza v Srednji Evropi), organizirala strokovna srečanja v povezavi tudi z Mestno 

občino Kranj. V Kranju je organizirala šeste Pintarjeve dneve (2003), strokovno srečanje na 

temo zgodovine medicine, posvečene dr. Karlu Petriču, direktorju kranjskega zdravstvenega 

doma. O njem je tudi izdala monografijo. Ob desetletnici samostojnosti bolnišnice na Golniku 

je pripravila zgodovinski študij o bolnišnici in tuberkulozi na Slovenskem. 

Zaradi vseh uspehov in doseţkov je dr. Zvonka Zupanič Slavec predlagana za prejemnico 

velike plakete Mestne občine Kranj. 

 

 

III. Predlagatelj: Mestni odbor N.Si Kranj 

  

Predlagani: Janez Jereb 
 

OBRAZLOŽITEV: 

Gospod Janez Jereb se je rodil  22.8.1945. Osnovno šolo in gimnazijo je zaključil v Kranju, v 

Ljubljani pa je diplomiral na Fakulteti za strojništvo. Poklicno pot je začel v tovarni Sava 

Kranj, kjer jo je po 39 letih tudi zaključil. Zadnjih 15 let je bil direktor Plant inţeniringa , kjer 

je skrbel za načrtovanje in realizacijo investicij. V letu 2007 je svoje znanje prenašal v Rusijo, 

kjer so za Savo postavili moderno tehnološko linijo za proizvodnjo gumenih profilov.  

Za gospdoa Jereba se lahko trdi, da je njegov poklic hkrati tudi njegov hobi. Pred 18 leti je s 

še dvema prijateljema postavil malo vodno elektrarno na pritoku Kokre na Spodnjem 

Jezerskem. Svoje strokovno znanje pa tudi sedaj, ko je upokojen usmerja  v svetovanje in 

izdelavo načrtov strojnih instalacij. 

Ob osamosvojitvi Slovenije se je g. Jereb aktivno vključil v politiko. Postal je član SKD, leta 

2000 pa je ustanovil mestni odbor nove Slovenije, kjer je dejaven še danes.  
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Najbolj pa je g. Jereb prepoznaven v domačem Straţišču. Od leta 1996 do 2002 je bil 

predsednik sveta KS Straţišče. Vrsto let je zelo aktivno deloval na področju kulture v okviru 

Straţiškega kulturnega tedna. Nekaj časa je bil tudi predsednik kulturnega društva Straţišče, 

še vedno pa je zadolţen za izpeljavo najbolj mnoţično obiskanega večera v okviru 

Straţiškega kulturnega tedna – Miklavţevanje. Zadnja leta je aktivno sodeloval pri 

ustanovitvi Baragovega vrtca, v katerem ţe od vsega začetka deluje v svetu zavoda, poleg 

tega pa je neke vrste neplačani hišnik, ki vse popravi, zamenja in poskrbi za vse potrebno za 

delo z otroki. 

V letih 2009 in 2010 je svoje sile usmeril v vodenje gospodarskih del za postavitev hiše 

Karitas v Straţišču. Brez njegovih sposobnosti danes te hiše ne bi bilo. Hiša Karitas Kranj – 

Šmartin nudi pomoč mnogim potrebnim ne le v Straţišču ampak tudi v KS Bitnje, Ţabnica, 

Gorenja Sava, Besnica. Janez Jereb se je obnove popolnoma zapuščene stare meţnarije pri 

cerkvi lotil z idejnimi načrti, poiskal izvajalce, večinoma prostovoljce, ki so z minimalnimi 

stroški pripravili hišo od izdelave vseh instalacij, estrihov do polaganja ploščic in laminatov. 

S svojim prostovoljnim delom je sodeloval tudi pri opremi Ţupnijske Karitas Drulovka – 

Breg, ki je pred kratkim odprla vrata pomoči potrebnim. 

Gospoda Janeza Jereba odlikujejo izjemne lastnosti, kot so delavnost, poštenost in 

prostovoljstvo, zato je predlagan za prejemnika velike plakete Mestne občine Kranj. 
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VELIKA PREŠERNOVA PLAKETA MESTNE OBČINE KRANJ 
 

 

Predlagatelj: Prešernovo gledališče Kranj 

 

Predlagani: Pavle Rakovec - Rači 
 

OBRAZLOŽITEV: 

Dramski igralec Pavel Rakovec — Rači je legenda Prešernovega gledališča in eden najbolj 

markantnih in dolgoletnih članov ansambla tega gledališča. V svojem bogatem igralskem 

opusu je odigral široko paleto najrazličnejših vlog, ki se vrtijo okoli stote. Pavel Rakovec je v 

Prešernovem gledališču odigral tudi pomembno vlogo pri ponovni profesionalizaciji in zmeraj 

bolj igralsko ambicioznih projektih Prešernovega gledališča ter seveda popularizaciji in 

uveljavljanju gledališča v Kranju, kot tudi v njegovi bliţnji in daljni okolici. V zadnjem času 

pa je opozoril nase s kar nekaj odlično odigranimi vlogami. 

Svojo prepoznavnost je Pavel Rakovec pridobil tudi v širši slovenski javnosti z vlogami v 

številnih TV nadaljevankah, filmih in reklamah. Pot po kateri je svojo legendarnost kot 

igralec Prešernovega gledališča oblikoval, sega še v obdobje njegovih igralskih začetkov, 

kaljenja in zorenja v ansamblu Slovenskega mladinskega gledališča v Ljubljani. Prav tam si je 

namreč v sedemdesetih in osemdesetih letih nabral ogromno dragocenih igralskih izkušenj 

pod taktirko najodmevnejših reţiserjev, oblikoval svoj specifični igralski stil, navdušenje za 

nekonvencionalne in raziskovalne projekte ter se navzel ţlahtnega duha ansambelske igre. 

Bistvene značilnosti Račijevega igralskega »karakterja« so izrazita igralska radoţivost in 

šarm, eruptivnost in zavidljiva prezenca, vehemenca in navihanost, radovednost in odprtost do 

vsega novega in inovativnega, raziskovalni duh in smisel za improvizacijo, stilizacijo ter 

groteskni humor. Ob vsem naštetem pa ima Pavel Rakovec še eno lastnost, ki je za igralce 

še kako bistvena in Rači je ima res v izobilju — igrivost in veselje do igre in igranja. In prav 

ta dragocena lastnost, ki Račija ohranja zmeraj mladega in radovednega, lastnost ohraniti 

»otroka v sebi« in strast do igre oziroma igranja, se odraţa pri njegovi igri na odru in daje 

pečat vsem njegovim vlogam, še najbolj opazna pa je v njegovih komičnih vlogah. Hkrati pa 

je Pavel Rakovec tudi igralec, ki se z vso predanostjo in zavzetostjo posveti oblikovanju 

resnih in psihološko zahtevnih likov ne glede na velikost in »teţo«. Vsem vlogam, ki jih je 

oblikoval, je uspel vtisniti svoj izrazit osebni pečat, hkrati pa je z vsako vlogo znova in 

znova dokazal, da je mojster transformacij in raziskovanj psihološke verjetnosti ter teatralične 

fascinantnosti lika. 

V 70. tih in 80. tih letih je kot član SMG v njegovih »zlatih časih« odigral številne nepozabne 

vloge v kultnih predstavah SMG vse od predstav za otroke kot tudi v tistih, ki so se za 

zmeraj zapisale kot prelomne na takratni Jugoslovanski in mednarodni gledališki sceni ter za 

vlogo Tirantella v Zugu in njegovi senci prejel tudi nagrado občinstva na Borštnikovem 

srečanju leta 1974. Številne predstave, v katerih je sodeloval so prejele tudi skupinske 

nagrade. Kot angaţiran igralec je pomagal graditi unikatno in prepoznavno podobo 

Slovenskega mladinskega gledališča ter njegov sloves kolektivne igre pod taktirko takrat 

najodmevnejših reţiserjev v predstavah vse od številnih vlog sprva v mladinskih predstavah 

in predstavah za otroke vse od leta 1966. 

V zadnjih dvanajstih letih (med leti 1998 — 2010) je Pavel Rakovec v Prešernovem 

gledališču odigral paleto izrazitih in odmevnih vlog različnih ţanrov od komedijskih, preko 

predstav za otroke in mladino do poglobljeno psiholoških in z njimi ponovno dokazal svoj 

raznolik in bogat igralski razpon. Iz Račijevega zadnjega polpreteklega »obdobja« v 

Prešernovem gledališču pa je prav gotovo potrebno izpostaviti kar nekaj njegovi odmevnih 

vlog. Ena izmed teh je brez dvoma njegova upodobitev Glaţka v Linhartovi Ţupanovi Micki 

(reţ. Vito Taufer) v predstavi, ki je skoraj po desetih letih nedavno doţivela tudi svojo 200. 

ponovitev. V skladu z Račijevim izjemnim občutkom za komedijsko ţlahtno stilizacijo, mu je 
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bila vloga zapitega pisarja Glaţka dobesedno pisana na koţo. Rači je Glaţka upodobil z 

vso igralsko igrivostjo, eruptivnostjo in vehemenco kot ves čas »okajenega« 

lizunskega pisarja, ki (kjerkoli se mu pokaţe priloţnost) še sam pristavi svoj »glaţek«. 

Svoj komedijski lik je oblikoval tako v govoru (Linhartova gorenjščina) kot v drţi telesa in v 

vsem igralskem habitusu kot celovit in polnokrvni vaški »naturel« v enem samem, 

nonšalantno igrivem igralskem zamahu. Pri tem je spretno izkoristil svoj izjemni talent in 

občutek za burlesko in grotesko ter se tako več kot idealno vključil v Tauferjev koncept 

predstave. 

Ena izmed njegovih najbolj odmevnih in pretanjenih vlog pa je bila brez dvoma vloga 

multimilionarja Benjamina Randla v Gospodu Chanceu v reţiji Ivane Djilas. Vplivnega 

kapitalista in sivo eminenco, ki ima zaradi svojega bogastva izjemno močen vpliv na 

predsednika vlade ZDA je upodobil z vsem psihološkim realizmom od njegove vplivne 

funkcije do njegove pretresljive človeške krhkosti zaradi neozdravljive bolezni. Prav s to 

subtilno izrisano in psihološko ponotranjeno vlogo, temelječo na igralskem minimalizmu in 

občutku za detajle je Pavel Rakovec tokrat ponovno dokazal, da je mojster najrazličnejših 

igralskih stilov in vlog. 

Pavel Rakovec je dragocen igralec, ki je s svojim delom ţe večkrat dokazal, da je mogoče iz vlog, 

ne glede na njihovo velikost in obseg, narediti Velike vloge. Ker so ga doslej nagrade večkrat 

»obšle«, si glede na bogat igralski opus nedvomno zasluţi veliko Prešernovo plaketo Mestne 

občine Kranj. 

 

Med predlogi za podelitev nagrad oziroma priznanj za leto 2011 sta bila tudi Dora Galičič in 

Koronarno društvo Gorenjske. Komisija je predloga za podelitev priznanja odstopila ţupanu 

Mestne občine Kranj, gospodu Mohorju Bogataju, ki se je odločil, da jima podeli mali plaketi 

Mestne občine Kranj za leto 2011.  

 

Kulturno umetniškemu društvu Bitnje, ki obstaja šele nekaj let pa priznanje ni bilo podeljeno, 

ampak ga komisija predlaga za kdaj kasneje, ko bo utemeljitev lahko bolj prepričljiva. 

 

Predlagateljem tistih, ki zaradi premajhnega števila priznanj niso mogli biti predlagani za 

podelitev priznanj ( na primer Velike Prešernove plakete Mestne občine Kranj) pa bo 

komisija poslala obvestila, ki so v prilogi 

 

 

 Janez Bohorič l.r. 

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA 

NAGRADE IN PRIZNANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

 Obvestila neizbranim 
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MESTNA OBČINA KRANJ 

SVET  

Komisija za nagrade in 

priznanja 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 19 fax. 04/ 237 31 14 

 

Številka: 094-3/2011-41/05 

Datum: 12. 09. 2011 

 

 

 

Krajevna skupnost Bitnje 

Zgornje Bitnje 33 

4209 Žabnica 

 

 

 

Zadeva: OBVESTILO 

 

 

Na podlagi objavljenega razpisa za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2011 v glasilu 

Kranjski glas, dne 29.04.2011, ste v razpisnem roku poslali predlog, da se Kulturno 

umetniškemu društvu Bitnje podeli priznanje Mestne občine Kranj za leto 2011. 

 

Komisija za nagrade in priznanja je na svoji 3. seji dne 8. 9. 2011 pregledala vse prispele 

predloge in jih obravnavala. Sprejela je sklep, da se za leto 2011 Kulturnemu umetniškemu 

društvu Bitnje ne podeli priznanja. Komisija predlagatelju tudi predlaga, da prihodnjič, ko bo 

prijavljal kandidata za občinsko priznanje le-to ustrezno utemelji, ne pa le opiše njihovo 

dejavnost in ideje za prihodnost. 

 

Svetu Mestne občine Kranj pa bomo predlagali, da za zelo uspešne kandidate na področju 

kulture v bodoče poveča izbor  in število nagrad in priznanj. 

 

 

S spoštovanjem! 

 

 

 

 

 JANEZ BOHORIČ l.r. 

Predsednik 
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MESTNA OBČINA KRANJ 

SVET  

Komisija za nagrade in 

priznanja 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 19 fax. 04/ 237 31 14 

 

Številka: 094-3/2011-41/05 

Datum: 12. 09. 2011 

 

 

 

Združenje borcev za vrednote NOB Kranj 

Slovenski trg 1 

4000 Kranj 

 

 

 

Zadeva: OBVESTILO 

 

 

Na podlagi objavljenega razpisa za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2011 v glasilu 

Kranjski glas, dne 29.04.2011, ste v razpisnem roku poslali predlog, da se Moškemu 

pevskemu zboru Peter Lipar pri Društvu upokojencev Kranj podeli Veliko Prešernovo plaketo 

Mestne občine Kranj za leto 2011. 

 

Komisija za nagrade in priznanja je na svoji 3. seji dne 8. 9. 2011 pregledala vse prispele 

predloge in jih obravnavala. Na razpis je prišlo 5 predlogov za podelitev Velike Prešernove 

plakete Mestne občine Kranj, ki pa se lahko na leto podeli samo ena. Komisija se je odločila 

za drugega kandidata, zato vam moramo na ţalost sporočiti, da Moški pevski zbor Peter Lipar 

pri Društvu upokojencev Kranj letos ni dobitnik Velike Prešernove plakete Mestne občine 

Kranj za leto 2011. 

 

Svetu Mestne občine Kranj pa bomo predlagali, da za zelo uspešne kandidate na področju 

kulture v bodoče poveča izbor  in število nagrad in priznanj. 

 

S spoštovanjem! 

 

 

 

 

 JANEZ BOHORIČ l.r. 

Predsednik 
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MESTNA OBČINA KRANJ 

SVET  

Komisija za nagrade in 

priznanja 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 19 fax. 04/ 237 31 14 

 

Številka: 094-3/2011-41/05 

Datum: 12. 09. 2011 

 

 

 

Kulturno društvo 

Mešani pevski zbor Iskra Kranj 

Grmičeva 23A 

4000 Kranj 

 

 

 

Zadeva: OBVESTILO 

 

 

Na podlagi objavljenega razpisa za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2011 v glasilu 

Kranjski glas, dne 29.04.2011, ste v razpisnem roku poslali predlog, da se Kulturnemu 

društvu Mešani pevski zbor Iskra Kranj podeli Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine 

Kranj za leto 2011. 

 

Komisija za nagrade in priznanja je na svoji 3. seji dne 8. 9. 2011 pregledala vse prispele 

predloge in jih obravnavala. Na razpis je prišlo 5 predlogov za podelitev Velike Prešernove 

plakete Mestne občine Kranj, ki pa se lahko na leto podeli samo ena. Komisija se je odločila 

za drugega kandidata, zato vam moramo na ţalost sporočiti, da Kulturno društvo Mešani 

pevski zbor Iskra Kranj letos ni dobitnik Velike Prešernove plakete Mestne občine Kranj za 

leto 2011. 

 

Svetu Mestne občine Kranj pa bomo predlagali, da za zelo uspešne kandidate na področju 

kulture v bodoče poveča izbor  in število nagrad in priznanj. 

 

S spoštovanjem! 

 

 

 

 

 JANEZ BOHORIČ l.r. 

Predsednik 
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MESTNA OBČINA KRANJ 

SVET  

Komisija za nagrade in 

priznanja 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 19 fax. 04/ 237 31 14 

 

Številka: 094-3/2011-41/05 

Datum: 12. 09. 2011 

 

 

 

Krajevna skupnost Primskovo 

Jezerska cesta 41 

4000 Kranj 

 

 

Zadeva: OBVESTILO 

 

Na podlagi objavljenega razpisa za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2011 v glasilu 

Kranjski glas, dne 29.04.2011, ste v razpisnem roku poslali predlog, da se Komornemu zboru 

De prosfundis in dirigentki Branki Potočnik Krajnik podeli Velika Prešernova plaketa Mestne 

občine Kranj za leto 2011. 

 

Komisija za nagrade in priznanja je na svoji 3. seji dne 8. 9. 2011 pregledala vse prispele 

predloge in jih obravnavala. Na razpis je prišlo 5 predlogov za podelitev Velike Prešernove 

plakete Mestne občine Kranj, ki pa se lahko na leto podeli samo ena. Komisija se je odločila 

za drugega kandidata, zato vam moramo na ţalost sporočiti, da Komorni zbor De profundis in 

zborovodkinja Branka Potočnik Krajnik letos nista dobitnika Velike Prešernove plakete 

Mestne občine Kranj za leto 2011. 

 

Svetu Mestne občine Kranj pa bomo predlagali, da za zelo uspešne kandidate na področju 

kulture v bodoče poveča izbor  in število nagrad in priznanj. 

 

S spoštovanjem! 

 

 

 

 

 JANEZ BOHORIČ l.r. 

Predsednik 

 

 

 


