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Svetu Mestne obcine Kranj

Zadeva: Predlogi Komisije za nagrade in priznanja za podelitev priznanj Mestne
obcine Kranj za leto 2017

I.
Razpis za nagrade in priznanja Mestne obcine Kranj za leto 2017 je bil objavljen v junijski
stevilki Kranjskih novic in istocasno na spletni strani Mestne obcine Kranj, potekal je do
15.9.2017.
Komisija za nagrade in priznanja je obravnavala prispele pobude, in sicer:
za naziv CASTNI OBCAN MESTNE OBCINE KRANJ
1. gospod Andrej Babic, pobudnik Zdruzenje borcev za vrednote NOB Kranj,
2. prof. dr. Joze Zontar, pobudnik Krajevna skupnost Center Kranj,
3. gospod Marjan Mihelcic, pobudnik Drustvo upokojencev Kranj,
4. dr. Dusan Petrac, pobudnika Mestni odbor SDS Kranj in Gimnazija Kranj,
5. dr. Milivoj Velickovi6 Perat, pobudniki SONCEK GDCP Kranj, Sportna zveza
Kranj, zupan Bostjan Trilar,
6. gospod Franc Benedik, postumno, pobudnik Planinsko drustvo Kranj.
za NAGRADO MESTNE OBCINE KRANJ
1. Kolesarski klub Kranj, pobudniki Zavod za sport Kranj, Janez Hocevar-Spodnje
Bitnje, NJT D. O. O. Struzevo, Zveza sportnih drustev Sava Kranj, KS Strazisce,
Kolesarska zveza Siovenije, Mestna obcina Kranj zupan Bostjan Trilar, svetnik
Marjan Bajt, Elektro Korosec d. o. o. Mavcice, ISKRA ISD d. o. o. Kranj,
2. Medgeneracijsko drustvo »Z roko v roki«, pobudnik Zveza drustev za socialno
gerontologijo Siovenije, podpora AURIS - Medobcinsko drustvo gluhih in
naglusnih za Gorenjsko, Center za trajnostni razvoj podezelja Kranj, Republika
Siovenija Center za social no dele Kranj, FUNDACIJA VINCENCA DRAKSLERJA
ZA ODVISNIKE SO. P., HUMANA zdruzenje svojcev pri skrbi za mental no
zdravje, KS Circe, KS Huje, KS Strazisce, KS Vodovodni stolp, KS Ziato polje,
Ljudska univerza Radovljica, OZARA SLOVENIJA Nacionalno zdruzenje za
kakovost zivljenja, Siovenska filantropija - Zdruzenje za promocijo
prostovoljstva, Zupnija Primskovo Kranj,
3. PGD Trstenik, pobudnik Mestni odbor SDS Kranj,
4. ~ospod Primoz Zevnik (za Veliki simfonicni orkester), pobudnik Gimnazija Kranj,
5. Zenski pevski zbor CARMEN MANET, pobudnik Gimnazija Kranj.
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za LlSTINO 0 PRIZNANJU
1. gospod Sandi Murovec, pobudnik ZUTS Kranj - Zveza uciteljev in trenerjev
smucanja Kranj,
2. gospa Metka Stok, pobudniki ciani Drustva Sola zdravja Kranj.
za VELIKO PLAKETO MESTNE OBCINE KRANJ
1. gospod Peter Drinovec, pobudnik Krajevna skupnost Vodovodni stolp Kranj,
2. gospod Iztok Skofic, pobudnik Bostjan Trilar, zupan Mestne obcine Kranj,
3. Alpinisticni odsek Planinskega drustva Kranj, pobudniki Planinska zveza
Siovenije, svetnica Tina Zalec Centa, svetnik Bojan Homan,
4. Nogometni klub Triglav Kranj, pobudnik Obmocni odbor SD Kranj,
5. Sportno drustvo Rdeci orel, pobudnik Obmocni odbor SD Kranj,
6. gospod Boris Margeta, pobudnik Obmocni odbor SD Kranj,
7. Plavalni klub Triglav Kranj, pobudnik Sportna zveza Kranj.
za VELIKO PRESERNOVO PLAKETO
1. gospod Pavle Zagar, pobudnik Kulturno drustvo MePZ Musica viva Kranj Primskovo,
2. gospod Petar Mili6, pobudnik svetnik Jakob Klofutar,
3. gospod Toni Cahunek, pobudnik ART CENTER, zavod za kulturo mladih Kranj,
4. Ekipa dokumentarnega filma Kranj: Mesto na skali (mdr. Toni Cahunek, Rok
Kadoic, Filip Danilovic, Miha Erien, Drejc Pogacnik... ), pobudnik Obmocni odbor
SD Kranj,
5. KD Gimnazija Kranj, pobudnik Zveza kulturnih drustev Kranj,
6. Gorenjski glas, pobudnik Gorenjski muzej Kranj.
Obrazlozitve vseh prispelih pobud so na vpogled v Sluzbi za Mestni svet, informacije pri
tajniku Komisije za nagrade in priznanja Tatjani Kocijancic, 2373-221,
tatjana.kocijancic@kranj.si.
II.
Komisija za nagrade in priznanja je v skladu s pristojnostmi na redni 12. seji, 10. 10.
2017, sklenila, da se Svetu Mestne obcine Kranj posreduje predlog sklepov za podelitev
priznanj 2017, in sicer:

1. Naziv Castni obcan prejme dr. Milivoj Velickovic Perat.
Obrazlozitev: Dr. Milivoj Velickovi6 Perat od leta 1949 zivi v Kranju, kjer je
obiskoval srednjo solo delal in jo zakljucilna Gimnaziji Kranj. Studij je nadaljeval
v Ljubljani, Medicinski fakulteti. Leta 1963 se je zaposlil v ZD Kranj, najprej v
splosni ambulanti nato je vodil Solski dispanzer. Dokoncal je tudi studij za naziv
Zdravnik sportne medicine, 1983 je naredil doktorsko disertacijo in bil izvoljen v
naziv docenta 1984, leto kasneje tudi v naziv Izrednega profesorja na Medicinski
fakulteti v Ljubljani. Njegovo dele je Kranj uvrstilo med vodilne dispanzerje v
Sioveniji in tujini. Ravno tako ze desetietja deluje na podrocju razvojnonevroloske obravnave. V svoji dolgoletni karieri je postavil temelje zgodnje
obravnave tako v ZD Kranj kot s svojim zgledom tudi v celi Sioveniji. S svojim
strokovnim delom je siril znanje v domovini in tujini. Je priznan strokovnjak na
obmocju slovanskih dezel, kar dokazujejo tudi imenovanja za castnega clana
stevilnih asociacij. Temelji, ki jih je kot pobudnik ustanovitve Razvojnega tima za
Gorenjsko razvijal skupaj z ostalimi ciani, so postali standard, ki ga danes
uporabljajo in spostujejo razvojne skupine po celi Sioveniji. Med drugimi je
organiziral prvo Zdravstveno-terapevtsko kolonijo v Novigradu, v kateri so bili
otroci z nevroloskimi motnjami skupaj s terapevti in njihovimi starsi. Kolonija je
bila osnova za kasnejso ustanovitev Gorenjskega drustva za cerebralno paralizo,
po zgledu katerega so se kasneje ustanavljala se druga drustva po Sioveniji, kot
tudi Zveza Soncek. Na njegovi dolgoletni strokovni poti je bilo vedno cutiti
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posebno naklonjenost do kranjskega okolja, saj je tu pogosto organiziral
strokovna srecanja oziroma v sportnem delu svojega udejstvovanja tudi sportna
srecanja. Od leta 1951 je bil aktiven v plavanju, vaterpolu, od leta 1953 tudi v
kosarki. V vseh teh sportih je bil clan prvega mostva v klubih Triglav. V obcini je
zacel z nekaterimi sportno-rekreativnim tekmovanji (duatlon na Brdu, tek v
Udinborstu), vse z namenom osvestiti obcane za zdrav nacin zivljenja. Tudi kot
upokojenec je se vedno aktiven tako na strokovnem kot sportnem podrocju.

2. Nagrado Mestne obcine Kranj prejeme Kolesarski klub Kranj
Obrazlozitev: Kolesarski klub Kranj, prej KK Sava Kranj, je eden od treh najvecjih
kolesarskih klubov in eden najstarejsih v Sioveniji, ki se lahko v tem letu pohvali
s sestdesetletno tradicijo vzgajanja in treniranja predanih ter uspesnih kolesarjev,
zagotavljajo aktivno udejstvovanje otrok in mladine, so prejemniki stevilnih
naslovov drZavnih prvakov tako posamicno kot ekipno. Vodstvo kluba je vseskozi
strmelo k napredku in se ambiciozno trudilo ohranjati tradicijo kluba in
organizacije kolesarskih dirk - slovenskih »klasik«. Vsako leto organizirajo
stevilna tradicionalna tekmovanja, med katerimi je najbolj poznana mednarodna
dirka za Veliko nagrado Kranja - memorial Filipa Majcna, ki bo naslednje leto
potekala ze 50-ic, organizacija etape Giro d"ltalia ... V teh letih je Kranj postajal
sredisce kolesarskega dogajanja v ozji regiji in na Gorenjskem, kolesarstvo pa
eden od najprestiznejsih in mnozicnih sportov v mestu. Kranjska kolesarska sola
je glas 0 mestu in kolesarjih razsirila po svetu in marsikdo Kranj pozna zaradi
kolesarjev in kolesarskih dirk. V klubu so vzgojili kolesarje, ki danes tekmujejo in
zmagujejo na najvecjih etapnih dirkah na svetu (Luka Mezgec, Jan Polanc, Matej
Mohoric) in so tudi stalni ciani slovenske reprezentance. Zelo pomemben je tudi
prispevek kluba pri razvoju velodromskega kolesarstva, saj je bil KK Kranj prvi s
tovrstnim objektom v celi regiji.
3. Listino 0 priznanju prejmejo:
Gospod Sandi Murovec
Obrazlozitev: Sandi Murovec se je ze zgodaj zapisal alpskemu smucanju, saj so
ga na smuci postavili ze pri dobrih treh letih. V obdobju osnovne sole je ob
smucanju razvijal prakticno vse sportne discipline. Zgodnja poskodba je prekinila
njegove tekmovalne ambicije, je pa postal demonstrator alpskega smucanja, kar
je v nadaljevanju zaznamovalo njegovo kariero. Kot demonstrator se vedno to
vlogo opravlja znotraj moske A reprezentance za hitre discipline. Kot clan,
demonstrator in vodja tehnicne komisije pri ZUTS Kranj je izsolal stevilne
generacije uciteljev in trenerjev smucanja v Sioveniji, njegovo kariero je
zaznamovala inovacija na podrocju ucenja osnov sodobne tehnike alpskega
smucanja, poimenovana UPS, ki so ga povzeli stevilni centri in drZave po vsem
svetu. 0 tem sistemu je bila napisana velika knjizna uspesnica »Na kanto!«, v
letu 2013 posnet istoimenski film, v letu 2016 je sledil se film» 7 do uspeha«,
katerega sta ustvarila skupaj 5 Tino Maze. Oba filma sta svojo svetovno premiero
dozivela pray v Kranju. Socasno je tudi avtor Nacionalnega programa
tekmovalnega smucanja, ki obravnava celoten program dela starostnih sku pin
tekmovalcev U8-U16 do leta 2025. Najvecji pokazatelj zaupanja v njegovo znanje
je povabilo za clana tehnicne komisije pri svetovni organizaciji ISlA. Na zadnjem
kongresu (maj 2017) ga je generalna skupscina ISlA potrdila se v samo vodstvo
organizacije. Kot Kranjcan predstavlja enega najpomembnejsih likov pri promociji
in prepoznavnosti Kranja kot smucarskega mesta.
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Gospa Metka Stok
Obrazlozitev: Delovanje Metke Stok kot prostovoljke na podrocju rekreativnega
sporta, ko spodbuja k vadbi vse, tudi manj gibljive obcane nase obcine, je
zagotovo vredno spodbude. Glede na zdravstvene tezave je nasla telovadbo, ki
ji je v pomoc za celotno telo. V letu 2014 se je namrec seznanila z Drustvom Sola
zdravja, z vadbo na prostem, vsak dan in ne glede na vreme. Najprej je ustanovila
skupino v Presernovem gaju, nastale so nove skupine na Planini, v Gircah, na
Drulovki, v Straziscu in Zabnici ter v Naklem. Sola zdravja trenutno v Kranju steje
ze okoli 140 clanov. Pri novih zacetkih je pomagala tudi skupinam v Lescah in na
Bohinjski Beli. V letu 2016 je prevzela vso organizacijo za vseslovensko srecanje
skupin Sola zdravja, ki je potekalo v Kranju, in v letosnjem letu je organizirala
podobno srecanje skupin Sola zdravja na Gorenjskem. V maju 2017 je
predstavila vadbo gostujocim skupinam prostovoljcev v medgeneracijskih centrih
iz Finske, Portugalske in Italije. Sodelovala je tudi z varovanci kranjskih zavodov
za osebe s posebnimi potrebami in paraplegiki.
Pomemben prispevek k prepoznavnosti Kranja pomeni tudi njeno glasbeno
udejstvovanje, ko je pevsko kariero zacela leta 1964/65 v Velikem plesnem
orkestru, ki so ga sestavljali glasbeniki Pihalnega orkestra Kranj. Nadaljevala je
z ansamblom Jozeta Kelbla, za Radio in TV Ljubljana je posnela stevilne
slovenske in tuje popevke. Leta 1986 se je pridruzila kranjskemu Dixieland
Bandu. Leta 1988 so zmagali na mednarodnem tekmovanju New Orleans Jazza
v Franciji, posneli kaseto in izdali svoj album, priredili gala koncert ob 15-letnici
delovanja ... Nastopala je tudi solisticno kot jazz vokalistka. V zadnjem casu se
posveca izobrazevanju in od leta 2008 vodi projekt Pojemo z Metko Stok.
PGD Trstenik
Obrazlozitev: PGD Trstenik je bilo ustanovljeno 6. maja 1937, takrat je bilo
vclanjenih 21 gasilcev. Danes drustvo steje 91 clanov, od tega je operativnih 22,
kar pomeni da jih Regijski center za zascito in resevanje lahko kadarkoli aktivira
za posredovanje v naravnih in drugih nesrecah. Se posebej so ponosni na svoje
najmlajse clane, ki se radi udelezujejo tekmovanj in redno posegajo po najvisjih
mestih na gasilskih in gasilsko-sportnih tekmovanjih. Drustvo zgledno sodeluje z
drugimi PGD in PIGD pri vajah in pozarih, imajo dobro usposobljeno clanstvo in
opremo, za katero ustrezno skrbijo. Udelezujejo se stevilnih vaj in prireditev
drugih, pray tako sami pripravljajo razlicne vaje. Prebivalci krajev, ki obsegajo KS
Trstenik, tradicijo gasilstva gojijo ze polnih osemdeset let; PGD Trstenik v
letosnjem letu praznuje 80-letnico svojega delovanja.
Medgeneracijsko drustvo «Z roko v roki«
Obrazlozitev: Medgeneracijsko drustvo «Z roko v roki« je drustvo za sozitje
generacij in medgeneracijsko povezovanje, ki skrbi za polno, aktivno in
kakovostno zivljenje starejsih. Zadovoljuje socialne in nematerialne potrebe
starejse generacije in obenem pripravlja srednjo generacijo na lastno staros!.
Ustvarja pogoje za smiselno zivljenje starejsih s poudarkom na gradnji toplih
medcloveskih odnosov, medgeneracijskem povezovanju in odpravljanju
predsodkov 0 starosti. Drustvo je zacelo z delovanjem leta 2006 kot rezultat
strokovnega posveta »Zivljenje v starosti je lahko tudi lepo«, kjer se je pokazala
velika potreba po tovrstni podpori starejsim na terenu. Tako so lansko leto
obelezili ze deseto obletnico uspesnega delovanja. So drugo najvecje tovrstno
drustvo v Sioveniji in prvo v gorenjski regiji. Zdruzujejo 513 clanov, trenutno je
aktivnih 94 prostovoljcev, s katerimi drustvo izvaja tri poglavitne programe:
Skupine starejsih Ijudi za samopomoc, Individual no druzabnistvo in
Medgeneracijski tabor. Izvajajo tudi raznolika strokovna srecanja, usposabljanja
za prostovoljce, strokovne ekskurzije, predavanja, ustvarjalne delavnice ...
Izvajajo telovadbo za vse generacije ter vadbo za psihofizicno ravnovesje. Ob
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desetletnici so ustanovili tudi drustveno folklorno skupino »Nagelj<<. S svojim
delom drustvo izjemno pripomore h kakovostnemu zivljenju starejsih obcanov, so
humanitarno drustvo z najvecjim stevilom prostovoljcev v mestni obcini Kranj.
Imajo 421 zadovoljnih uporabnikov, ki jim je drustvo omogocilo vzpostaviti novo
socialno mrezo ter aktivno vkljucenost v druzbo. Nenazadnje krepi drustvo
medobcinsko sodelovanje med gorenjskimi obcinami 5 skupnim ciljem razvoja
prostovoljne pomoci ter gradnje dolgozive in humane druzbe.
4. Veliko plaketo Mestne obcine Kranj prejmejo:
Gospod Peter Drinovec
Obrazlozitev: Peter Drinovec je upokojenec in druzbeno aktiven krajan v KS
Vodovodni stolp v Kranju. Delovne in zivljenjske izkusnje je pridobival v
strojegradnji, diplomiral je iz varilne tehnike. Njegove vidnejse izkusnje so pri
gradnji Globusa kot vodje tehnologije izdelave in gradnje jeklenih konstrukcij, kot
projektnega sodelavca pri naertovanju jeklene konstrukcije trgovskega centra
Deteljica v TrZicu, sodeloval je pri gradnji poslovnih in kulturnih objektov
Siovenijaiesa, Smelta, Mercatorja Ljubljana, Cankarjevega doma v Ljubljani kot
detajlist, organizator in vodja izvedbe elementov iz gradbenega stekla 5
pripadajocimi konstrukcijami iz aluminija in nerjavnega jekla. V prejsnjem sklicu
Sveta KS Vodovodni stolp je bil imenovan v odbor za infrastrukturo ter izvoljen v
Kurilni odbor Sorlijevega naselja. Od tedaj aktivno deluje na projektu dolocitve
pripadajocih zemljisc, ki prehaja v zakljucno fazo. V kurilnem odboru je
predsednik od sam ega zacetka. Pri uvedbi kogeneracije je uspel pridobiti 75odstotno soglasje, realizacija je predvidena za prihodnje leto. Vseskozi si je
prizadeval tudi za obnovo kurilnice in toplovodnega omrezja, ki se v tem casu
koncuje. Svet KS Vodovodni stolp se zaveda, da opisani projekti ne bi bili
realizirani v takem obsegu in v tako kratkih rokih brez velikega osebnega
angaziranja gospoda Petra Drinovca, ki je 5 svojim delom izdatno prispeval k
izboljsanju kakovosti bivanja.
Alpinisticni odsek Planinskega drustva Kranj
Obrazlozitev: Alpinisticni odsek Kranj praznuje letos 70 let in je v slovenskem
prostoru med dejavnejsimi alpinisticnimi kolektivi, ki z marljivim delom in
usmerjenim pristopom ohranja kakovost alpinizma v slovenskem in svetovnem
alpinisticnem vrhu. V svojih vrstah ima imena, ki dosegajo vrhunske rezultate in
so vidnejse zaznamovali svetovno zgodovino alpinizma: Nejc Zaplotnik, Andrej
Stremfelj, Tomo Cesen, Marija Stremfelj, Natalija Gros ... Poleg sportnih
rezultatov in aktivnosti se ne sme zanemariti eticnega in sirsega druzbenega
vidika alpinizma, saj se po leg sportnega udejstvovanja posamezni ciani trudijo
tudi za ohranjanje alpinisticne tradicije in skrbi za gorsko okolje, in sicer z
medgeneracijskim sodelovanjem in predvsem ohranjanjem planinske in
alpinisticne kulture. Odsek v zadnjih desetleljih zdruzuje od petdeset do sto
aktivnih clanov. V zadnjih letih je v razlicne izobrazevalne programe (sportno
plezanje za otroke in mladino ter Alpinisticna in Sportno plezalna sola) letno
vkljuceno tudi 150 do 200 otrok in odraslih. Vrsto let odsek soorganizira oz.
organizira tekmovanja na podrocju sportnega plezanja na najvisjem nivoju
(tekma za svetovni pokal, Plezalni dnevi Kranja in Zahodna liga). Z aktivnim
delovanjem odsek doprinese k delovanju maticnega Planinskega drustva Kranj,
k razvoju dejavnosti v okviru lokalne skupnosti ter nenazadnje tudi v slovenskem
in svetovnem merilu.
Nogometni klub Triglav Kranj
Obrazlozitev: Nogometni klub Triglav Kranj je najvecji sportni klub na Gorenjskem
z vec kot 400 igralci. Ze 5 prvimi zacetki v solskih krozkih pod okriljem sole Rozle
in naprej po sekcijah od UZ do U19 se otroci in mladi ucijo nogometnih vescin ter
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kakovostno in na zdrav nacin prezivljajo svoj prosti cas v druzbi vrstnikov.
Najboljsi se nato preizkusijo v profesionalni clanski ekipi. Klub ima dolgoletno
tradicijo, odlikuje ga vztrajno in razvojno dele z mladimi nogometasi, ki stevilni
igrajo v uglednih domacih in tujih klubih. Nogometna sola sodi med pet najvecjih
v drZavi, v zadnjih letih je klub s kontinuiranim delom pri vseh generacijah osvojil
vidne in odmevne rezultate. Od osamosvojitve naprej je v vecini igral na nivoju 2.
slovenske lige. Kot clanica prve lige je clanska ekipa igrala v sezonah 1998/1999,
2001/2002 ter od sezone 2010/2014. V zadnji sezoni so suvereno osvojili naslov
drzavnega prvaka v 2. slovenski nogometni ligi. Stem je klub uresnicil napoved,
da se bo z naCrtnim delom z lastnimi mladimi igralci vrnil med najelitnejse klube
v drZavi.

5. Veliko Presernovo plaketo prejme gospod Petar Mili6
Obrazlozitev: Pianista Petra Milica strokovna javnost uvrsca med najboljse
slovenske pianiste v mednarodnem merilu. Njegova umetniska in pedagoska
dejavnost sega dalec prek meja Siovenije. Kot solist je med drugim nastopil z
orkestrom Siovenske filharmonije, Simfoniki RTV Siovenija, Komornim orkestrom
Academia Allegro Vivo iz Avstrije, Siovasko filharmonijo in orkestrom Akademije
za glasbo Ljubljana pod taktirkami Marka Letonje, Antona Nanuta, Marka Muniha,
Bijana Khadem - Missagha, Cristiana Macelaruja in Marka Hribernika. V
petindvajsetih letih delovanja in koncertiranja se je z veseljem odzval povabilom
in veckrat tudi nastopil v Kranju. Ne gre spregledati njegovih celovecernih
koncertov v Pavslarjevi hisi v okviru Festivala Carniola, solisticnih nastopov z
Orkestrom Carnium, dolgoletnega sodelovanja z zbori OS Orehek, orkestrom
Gimnazije Kranj kot tudi Glasbene sole Kranj. V Glasbeni soli Kranj poucuje klavir
in svoje bogato znanje predaja ucencem, med katerimi so tudi prejemniki prvih
nagrad na mednarodnih tekmovanjih.

III.
Komisija za nagrade in priznanja Sveta Mestne obcine Kranj predlaga Svetu Mestne
obcine, da za podelitev priznanj za leto 2017 sprejme

SKLEP:
1. NAZIV CASTNI OBCAN MESTNE OBCINE KRANJ za leto 2017 prejme
./

Dr. Milivoj Velickovic Perat
za uspesno razvojno delo na podrocju zdravstva in sporta

2. NAGRADO MESTNE OBCINE KRANJ za leto 2017 prejme
./ Kolesarski klub Kranj
za uspesno 60-letno delo na lokalni, drZavni in mednarodni ravni
3. LlSTINO 0 PRIZNANJU MESTNE OBCINE KRANJ za leto 2017 prejmejo
./ gospod Sandi Murovec
za uspesno promocijo in prepoznavnost Kranja kot sportnega mesta
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,( gospa Metka Stok
za uspesno uveljavljanje Sole zdravja na podrocju rekreativnega sporta
,( PGD Trstenik
za uspesno 80-letnico delovanja na podrocju lokalnega gasilstva
,( Medgeneracijsko drustvo "Z roko v roki«
za sozitje generacij in medgeneracijsko povezovanje za kakovostno
zivljenje starejsih

4. VELIKO PLAKETO MESTNE OSCINE KRANJ za leto 2017 prejmejo
,( gospod Peter Drinovec
za odgovorno in druzbeno aktivno delo na obmocju KS Vodovodni stolp
,( Alpinisticni odsek Planinskega drustva Kranj
za uspesno 70-letnico delovanja ter ohranjanje planinske in alpinisticne
kulture
,( Nogometni klub Triglav Kranj
za kakovostno dele z mladimi in sportne dosezke

5. VELIKO PRESERNOVO PLAKETO za leto 2017 prejme
,( gospod Petar Mili6
kot pianist za vidnejse dosezke na glasbenem podrocju

~

Pripravila:
Tatjana Kocijancic

Mag. Igor Velov, I. r.
PREDSEDNIK
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