
 

 
 Komisija za nagrade in priznanja 
  
 
 Slovenski trg 1,  4000 Kranj  
 T: 04 2373 221   F: 04 2373 106 
 E: mok@kranj.si   S: www.kranj.si 

  

  
  

 

 

1 | 6 

 

_____  
 Številka:  094-1/2019-(51/05) 
 Datum:    21. 10. 2019        
 
 
Svetu Mestne občine Kranj 
 
 
Zadeva:  Predlogi za nagrade in priznanja za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2019 
 
I. 
Razpis za nagrade in priznanja Mestne občine Kranj za leto 2019 je bil objavljen 17. aprila 2019 na 
spletni strani Mestne občine Kranj in v aprilski številki Kranjskih novic, potekal je do 17. junija 2019. 
 
Komisija za nagrade in priznanja je obravnavala prispele pobude, in sicer: 
 
za naziv ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ  

1. gospa Berta Golob, pobudnik Nova Slovenija – krščanski demokrati – Mestni odbor NSI Kranj,  
2. zakonca Andreja in Marija Štremfelj, pobudnik Planinsko društvo Kranj,  
3. gospod Janez Ivo Miklavčič, pobudnik Domplan, d. d., Kranj; 

 
za NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ 

1. Mestna knjižnica Kranj, pobudnika Nova Slovenije – krščanski demokrati – Mestni odbor NSI Kranj 
in Društvo bibliotekarjev Gorenjske, pismo podpore Smiljana Vončina Slavec, 

2. Planinsko društvo Kranj, pobudnik Gorsko reševalna služba Kranj, 
3. Kulturno društvo Brdo Kranj, pobudnica svetnica Nada Sredojević, 
4. Robert Kranjc, pobudnik Smučarski klub Triglav Kranj; 

 
za LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ 

1. gospoda Bogdan Koci in Jakob Drmota, pobudnik Slavko Cvetanović – Teniški klub Kranj, 
2. gospa Biljana Djaković, pobudnik Rdeči križ Žabnica,  
3. gospod Matjaž Jerala, pobudnik Rudi Zevnik, 
4. PGD Bitnje, pobudnica KS Bitnje, 
5. Planinsko društvo Kranj, pobudnik Gorsko reševalna služba Kranj;  

 
za VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ 

1. gospod Iztok Kavčič, pobudnik OOPZ KRANJ, 

2. gospod Zvonimir Debeljak, pobudnik OOPZ KRANJ, 

3. Klub En korak več, društvo za pomoč osebam po pridobljeni možganski poškodbi, pobudnik 

Center Korak, 

4. gospod Jože Mrgole, pobudnica KS Struževo, 

5. gospod Andrej Šifrer, pobudnica KS Center (že podeljena mala Prešernova plaketa), 

6. Mestna knjižnica Kranj; 
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za VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO  

1. mag. Irena Jeras Dimovska, pobudnika Branislav Taskov, Makedonsko kulturno društvo sv. Ciril 
in Metod, in Območna organizacija SD Kranj, 

2. gospoda Gregor Grašič in Primož Grašič, pobudnica KS Center,  
3. gospod Zoran Smiljanič, pobudnik društvo Puhart, Petra Kejžar. 

 
Obrazložitve vseh prispelih pobud so na vpogled v Službi za Mestni svet, informacije pri tajnici Komisije za 
nagrade in priznanja Tatjani Kocijančič, telefon 2372-112, tatjana.kocijancic@kranj.si 
 
 
II. 
Komisija za nagrade in priznanja je v skladu s pristojnostmi na redni 3. seji sklenila, da se Svetu Mestne 
občine Kranj posreduje predlog sklepov za podelitev priznanj 2019, in sicer: 
 

1. Naziv Častni občan  prejmeta  
zakonca Andrej in Marija Štremfelj 
Obrazložitev: Gospod Andrej je alpinist in gorski vodnik, eden najboljših himalajskih plezalcev na 
svetu. V svoji bogati alpinistični karieri je bil na sedemnajstih odpravah v Himalajo in še na šestih 
v druga tuja gorstva. Še vedno je edini Slovenec, ki je bil dvakrat na najvišjem vrhu sveta. Kot prvi 
zakonski par sta bila leta 1990 na vrhu z ženo Marijo. V osemdesetih letih je bil načelnik AO Kranj, 
od leta 2004 do 2010 načelnik Komisije za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije. Dvakrat je bil 
inštruktor v šoli za nepalske gorske vodnike, od tega enkrat vodja, leta 2019 je dobil zlati cepin 
za življenjsko delo. Gospa Marija je alpinistka, športna plezalka in gorska vodnica. V AO Kranj se 
je vpisala leta 1975 in do danes opravila številne alpinistične vzpone doma in v tujini. Kot prva 
Slovenka je leta 1986 presegla višino 8000 m. Na vrhu Mt. Everesta (1990) je bila kot prva 
Slovenka in 13. ženska na svetu. Njuni dosežki že sami povedo veliko. Predlagatelj ju kandidira 
kot zakonca, saj se zaveda, da vidnih dosežkov ne enega ne drugega ne bi bilo toliko, če si ne bi 
vsa desetletja zakonca brezpogojno stala ob strani in se pri vsem popolnoma podpirala. Nekaj 
izjemnih rezultatov sta dosegla tudi skupaj. Kot dolgoletna življenjska sopotnika si vse dosežke 
enega in drugega delita in jih dojemata kot skupne. 
 

2. Nagrado Mestne občine Kranj prejme 
Kulturno društvo Brdo Kranj 
Obrazložitev: Društvo deluje že 25 let na področju ohranjanja kulturne dediščine prednikov in je 
od prvega dne registrirano v Kranju. Opredeljeno je kot srbsko kulturno društvo, a je na podlagi 
svojega multikulturnega delovanja že zdavnaj preseglo okvirje primarnega delovanja. Je društvo, 
ki mu je že leta 2005 Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije dodelilo status društva v javnem 
interesu na področju delovanja. Od leta 1995 je član Zveze srbskih društev Slovenije, član Zveze 
ljudskih tradicijskih skupin Slovenije in aktivni član Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
Republike Slovenije. V času od junija 2013 do februarja 2015 je bilo društvo prejemnik sredstev 
s strani Evropskega Socialnega Sklada za izvedbo projekta Kulturni inkubator, kje je sodelovalo 
več kot 200 udeležencev na 160 delavnicah ter 25 mentorjev in vodij različnih projektov znotraj 
omenjenega. Društvo izvaja zelo veliko projektov, med najbolj odmevnimi so Veteranski  folklorni 
festival »Kolo se vije«, Otroški folklorni festival Ringaraja, Celovečerni letni koncert Đurđevanske 
igre, Dnevi srbske kulture v Kranju, Mednarodna folklorna manifestacija Razigrana mladost, 
Krajiško prelo, Večer tradicionalnih pesmi in običajev Pesma roda moga in druge. V društvu je 
trenutno aktivnih več kot 200 članov v več sekcijah: folklorni, pevski , glasbeni, dramski in športni.  
Društvo je izjemno lokalno naravnano in usmerjeno k obujanju prvenstveno kulture in običajev, 
a z umeščanjem v sodobni prostor in čas. Pri tem uporabljajo mestno infrastrukturo, kulturne 
domove in razne lokalne prireditvene prostore. Obenem veliko prireditev izvedejo v samem 
mestnem jedru in tudi tako pripomorejo k prepoznavnosti ter kulturni raznolikosti in bogatosti 
mesta Kranja, kulturne prestolnice Gorenjske. 

 
 

3. Listino o priznanju prejmejo:   
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- gospod Bogdan Koci in gospod Jakob Drmota 
Obrazložitev: Gospod Bogdan Koci je zdravstveni tehnik – reševalec. Izjemnega pomena je njegov 
doprinos pri reševanju in pomoči ljudem pri nesrečah, še posebej pa pri ozaveščanju in 
prepoznavanju veščin oživljanja ter nudenja prve pomoči kjerkoli in kadarkoli.  
Gospod Jakob Drmota je član Teniškega kluba Stražišče, v katerem vodi tečaj tenisa za vse 
starostne skupine ljudi. Del šolanja je usmerjen tudi v tekmovalni tenis, kjer nastopajoči dosegajo 
lepe rezultate. S svojim delovanjem je klubu dodal še večjo vrednost, ki se odraža v povečanem 
obsegu teniških igrišč v Športnem parku Stražišče.  
Gospoda je združil dogodek, ko je med igranjem tenisa na igriščih v Športnem parku Stražišče (17. 
9. 2018) soigralcu prenehalo biti srce. S sosednjega igrišča, kjer je potekala teniška šola, je na 
pomoč pritekel gospod Jakob Drmota, pridružil se mu je gospod Bogdan Koci, ki je v bližini čakal 
na otroka. Združeno sta glede na naravo dogodka nesebično, hitro in strokovno ukrepala ter 
rešila življenje. Predlog, ki je bil lani prepozno oddan, je utemeljen z namenom, da se zavedamo, 
kako zelo pomemben je postopka oživljanja, in s ciljem, da se čim več ljudi usposobi za tovrstno 
nudenje prve pomoči, še posebej na športnih površinah in objektih. 

 
- gospa Biljana Djaković 
Obrazložitev: Gospa Biljana Djaković se je že kot dijakinja vključevala v aktivnosti Rdečega križa, 
izobražuje in pripravlja ekipe prve pomoči v okviru civilne zaščite, z ekipo iz Kranja je na državnem 
tekmovanju osvojila prvo mesto. Že zelo dolgo tudi na osnovnih šolah usposablja ekipe prve 
pomoči, ki na tekmovanjih dosegajo vidne uspehe. Je aktivna članica LAS-a, predstavnica 
nevladnih organizacij in predsednica dveh komisije pri Rdečemu križu Slovenije. Veliko svojega 
časa namenja ekipam bolničarjev prve pomoči, saj jih pripravlja in usmerja v primeru 
elementarnih in drugih nesreč. Pomembno pozornost namenja mladim prostovoljcem po 
osnovnih šolah skupaj z mentoricami Rdečega križa. Srčno delo posveča tudi ranljivim skupinam, 
kot so starejši, invalidi. Sedaj je podpredsednica RKS – OZ RK Kranj. 

 
- gospod Matjaž Jerala 
Obrazložitev: Gospod Matjaž Jerala je bil aktiven in marljiv pri vseh svojih dosedanjih aktivnostih 
(član PGD Breg ob Savi, plesalec Folklorne skupine Iskraemeco). V zadnjih desetih letih je aktiven 
sokrajan v KS Mavčiče, je član Sveta KS Mavčiče, ustanovitelj in predsednik Društva Sorško polje 
– približajmo se naravi, ki je bilo ustanovljeno v maju 2012. Vedno je pripravljen pomagati pri 
prireditvah lokalnega pomena in širše (spomladanske akcije Očistimo Slovenijo in podobno). Pri 
tem gre izpostaviti, da je v manj kot desetih letih gospodu Matjažu Jerali uspelo s sočlani Društva 
Sorško polje premakniti z mrtve točke v pozitivno smer zavedanje o ekologiji in življenju v sožitju 
z naravo. Rezultati skupnega dela so vidni na društvenih vrtovih (v Prašah in Zbiljah), na mesečnih 
EKO tržnicah v Stražišču, v zasajanju dreves v sadovnjakih osnovnih šol Orehek, Medvode in 
Škofja Loka, v sodelovanju in ekskurzijah pri eko-kmetih po Sloveniji in izven naših meja. Projekt 
Sorško polje je razpet med tri občine in enajst krajevnih skupnosti, delajo in učijo se ekoloških, 
biodinamičnih, permakulturnih znanj, združujejo vedenje s področja trajnostnega delovanja, 
povezuje manjše eko pridelovalce pri zbiranju pridelane hrane in skrbi za ustrezno predstavitev 
širši javnosti. 
 

- Prostovoljno gasilsko društvo Bitnje 

Obrazložitev: PGD Bitnje je v lanskem letu praznovalo 90-letnico delovanja, ki uspešno sledi 
nalogam in smernicam Gasilske zveze Slovenije pri skrbi za požarno varnost, tehnično 
opremljenost gasilstva, izobraževanje, za članstvo, predvsem podmladek. Ima več kot 200 članov, 
od otrok do veteranov. Člani se redno usposabljajo in izobražujejo za sodelovanje na 
intervencijah in se udeležujejo gasilskih tekmovanj. Aktivno sodelujejo pri gašenju požarov, 
sodelovali so tudi pri vaji v Lazah. Na preventivnem področju si društvo prizadeva izboljšati 
požarno varnost na svojem območju, v KS Bitnje, in tudi širše. Aktivno sodelujejo z vrtcem Biba, 
saj vsako leto v oktobru pripravijo vajo, otrokom predstavijo delo gasilcev, opremo. Pri svojem 
delovanju skrbijo za izobraževanje mladih, vzpodbujajo zanimanje za poklic gasilca. Redno se 
udeležujejo tekmovanj in izobraževanj, z aktivnostmi pomagajo pri marsikaterem praznovanju v 
vasi in popestritvi družabnega življenja v kraju. 
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- Planinsko društvo Kranj 
Obrazložitev: Planinsko društvo Kranj je bilo ustanovljeno med prvimi planinskimi društvi v 
Sloveniji – leta 1899. V letošnjem letu praznuje častitljivo 120. obletnico. Vso zgodovino svojega 
obstoja velja za večje in bolj dejavno planinsko društvo v Sloveniji. S skoraj 1300 člani je bilo v 
letih 2017 in 2018 drugo oziroma tretje največje planinsko društvo pri nas. Približno polovica 
njegovih članov živi v mestni občini Kranj. Dejavnost planinskega društva je zelo razvejana in 
združuje ljudi vseh generacij. Različne dejavnosti izvajajo odseki: mladinski, alpinistični, odsek 
markacistov, turno-kolesarski, vodniški, gospodarski, Gorsko reševalna služba Kranj. Planinsko 
društvo postopno prilagaja način svojega delovanja novim družbenim in ekonomskih razmeram 
ter navadam planincev, saj se vodstvo društva zaveda, do bo Planinsko društvo Kranj le s temi 
spremembami ohranilo svojo moč in poslanstvo (izobraževanje mladih in odraslih, vrhunski 
šport, organizacija dogodkov, povezovanje planincev, kulturni dogodki, oskrbovanje planinskih 
poti in postojank, sodelovanje s sorodnimi organizacijami ...) v mestni občini Kranj in širše. 

 
4. Veliko plaketo Mestne občine Kranj prejmejo: 

- gospod Zvonimir Debeljak 
Obrazložitev: Gospod Zvonimir se je rodil v obrtniški družini, kjer so se ukvarjali s športom. Obrt 
je prevzel 1948 in se vse bolj navduševal nad izdelovanjem športnih rekvizitov. Kot samouk je 
izdelal tekmovalne sani, za katere je na razstavi na Gorenjskem sejmu v Kranju leta 1952 prejel 
prvo nagrado. Znanje in izkušnje, pridobljene tudi v tujini, so mu omogočili nov zagon za 
proizvajanje smuči. Zaradi izjemne inovativnosti in tehnološke naprednosti so bile njegove smuči 
dejansko pred časom. Pred 50 leti je izdelal prve smuči s poudarjenim stranskim lokom Kanin M-
168, poznane kot »Kaninke«. Navdih za svojo inovativnost je našel tudi v aktivnem preživljanju 
prostega časa, bil je ustanovni član Kegljaškega kluba Triglav Kranj in v letih 1951 do 1969 jedro 
ekipe, ki je nizala odlične uvrstitve na republiških in državnih prvenstvih, med drugimi je bi tudi 
dvakratni državni prvak med člani – posamezno in enkrat republiški prvak. 
S svojim delom in inovacijami je prispeval k prepoznavnosti Kranja. S svojo dejavnostjo je 
pripomogel h kakovostnejšemu življenju mnogih Kranjčank in Kranjčanov, ki so v smučanju našli 
rekreacijo, sprostitev in užitek.  
  
- Klub En Korak več, društvo za pomoč osebam po pridobljeni možganski poškodbi  
Obrazložitev: Klub En Korak več je bilo ustanovljen leta 2009 s ciljem po svojih močeh, s 
pozitivnim zgledom, delovanjem v okolju in s svojo energijo podpirati razvoj, delovanje in 
poslanstvo Centra Korak, kar pomeni osebam po pridobljeni možganski poškodbi omogočiti čim 
bolj kakovostno, samostojno in odgovorno življenje. Članice in člani med cilji zanesljivo razvijajo 
koncept prostovoljnega dela in delujejo preventivno – osveščajo širšo javnost o svojem delu. Klub 
deluje tako v lokalnem kot mednarodnem okolju. Vsako leto organizira dva večja dogodka, in 
sicer: Korakov koncert in Korakov bazar. Cilji so: vključevanje posameznikov v širše socialno 
okolje, normalizacija in povečanje pozitivne samopodobe, samozavesti in občutka lastne 
vrednosti. Klub deluje v okolju izredno povezovalno – kar je moč videti in doživeti tudi na 
pomembnih Korakovih bazarjih, saj pomenijo priložnost za srečanje, povezovanje in odpiranje 
vseh udeleženih. Klub je v svojem osnovnem poslanstvu Centru Korak odprl prostor v širšem 
smislu ter pripomogel k pozitivni spremembi paradigme odnosa do  uporabnikov in invalidnosti. 
S svojim zgledom, načinom organiziranja in delovanja je veliko doprinesel k temu, da je Kranj 
danes mnogo bolj vključujoče in odprto mesto. 
 
- Mestna knjižnica Kranj 
Obrazložitev: Mestno knjižnico Kranj opredeljuje njen slogan Hiša razgledov, saj obiskovalcem 
vseh starosti, družbenega položaja in interesov razširja obzorja, odpira nove smeri razmišljanja 
in jih povezuje. Je ena največjih in najsodobnejših slovenskih knjižnic. Deluje na sedmih lokacijah 
in od leta 2003 je ena od desetih slovenskih osrednjih območnih knjižnic, zadolžena za razvoj 
knjižničnih storitev na Gorenjskem. Knjižnica je najbolj odprt javni prostor, omogoča celodnevni 
brezplačni dostop do kulture, znanja, razvedrila in druženja. Izposoja 12 enot knjižničnega gradiva 
na prebivalca je izjemna številka ne le v slovenskem merilu, pač pa tudi v evropskem, celo za 
države z visoko razvito bralno kulturo. Je del lokalne skupnosti in s paleto različnih storitev 
podpira občinske razvojne strategije, deluje kot galerija. Letno se v njej zvrsti več kot 900 
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dogodkov za otroke in odrasle, najbolj množično je sodelovanje s šolami in vrtci, saj vsi otroci vsaj 
enkrat obiščejo knjižnico. Sodeluje tudi z nevladnimi organizacijami na področju socialnega 
varstva. Knjižnica je aktivna tudi v nacionalnem in mednarodnem prostoru, zaposleni redno 
objavljajo strokovne prispevke in predstavljajo knjižnične projekte na konferencah in 
posvetovanjih, aktivni so v več delovnih skupinah v Združenju slovenskih splošnih knjižnic. Je 
prejemnica številnih nagrad, med drugimi junija 2015 nagrade za inovativno promocijo branja v 
Evropi in leta 2017 nagrade za projekt Družinska pismenost. V okviru projekt je knjižnica razvila 
kompetenčni model moderatorja družinske pismenosti in izvedla pilotno izobraževanje za 
mladinske knjižničarje iz vse Slovenije. 
 

5. Veliko Prešernovo plaketo prejmejo: 
- mag. Irena Jeras Dimovska 
Obrazložitev: V Gorenjskem muzeju je konservirala-restavrirala več kot 520 eksponatov, ki so bili 
in bodo predstavljeni na razstavah v organizaciji Gorenjskega muzeja. Ves čas je tudi skrbela za 
objavljanje svojih spoznanj, dilem in mnenj v strokovni literaturi. Ne nazadnje razstavo spremlja 
katalog z njenim člankom Konserviranje in restavriranje pohištva. V javnosti je svoje delo 
predstavila s predavanji in vodenjem praktičnih delavnic, objavila strokovne članke in za splošno 
popularizacijo stroke napisala več poljudnih člankov. Deluje tudi na mentorskem in 
izobraževalnem področju pri praktičnem usposabljanju študentov. Plaketa se podeli za njen 
prispevek na področju restavratorstva, likovnega ustvarjanja in popularizacije likovne dejavnosti 
mesta Kranja. Ravno tako velik je njen prispevek pri delovanju likovne sekcije društva pri 
organizaciji likovnih kolonij, sodelovanju s širšim likovnim okoljem, od osnovnih šol do 
akademskih likovnih umetnikov, in pri postavitvi več kot 80 likovnih razstav v Galeriji sv. Ciril in 
Metod. 
 
- brata Gregor in Primož Grašič 
Obrazložitev: Priznana in dejavna glasbena ustvarjalca sta jeseni leta 2003 ustanovila podjetje 
Gramus, ki se ukvarja s prodajo glasbil in organizacijo prireditev. Že v prvem letu, natančneje v 
avgustu 2004, je podjetje organiziralo prvi Jazz Kamp Kranj, »mešanico« glasbenega festivala in 
glasbenih delavnic na Pungertu. Kasneje se je prizorišče razširilo na Letno gledališče Khislstein, 
Stolp Škrlovec, tudi na ulice in trge starega mestnega jedra. Letos je potekalo že petnajsto leto 
zapored. Zasnova festivala ne obsega le koncertov, temveč tudi glasbene delavnice v prostorih 
Glasbene šole Kranj. Kot mentorji glasbenih delavnic so se v preteklih letih zvrstili številni priznani 
slovenski in tuji glasbeniki, ki predajajo svoje obširno znanje in izkušnje domačim in tujim 
študentom ter slušateljem. Jazz kamp s svojim koncerti in delavnicami pomembno prispeva k 
razvoju glasbene kulture v Kranju ter ozavešča in izobražuje tako splošno javnost kot tudi mlajše 
generacije glasbenikov o pomenu jazza kot ene vplivnih glasbenih zvrsti. Prav brata Grašič sta s 
svojim delom in glasbenimi povezavami v veliki meri zaslužna za uspešnost festivala, ki utrjuje 
prepoznavnost Kranja v Sloveniji in širše.  
 
 

III.  
Komisija za nagrade in priznanja Sveta Mestne občine Kranj predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da za 
podelitev priznanj 2019 sprejme  

SKLEP: 
 
1. NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2019 prejmeta  

  zakonca Andrej in Marija Štremfelj  
- za dosežke v alpinizmu in prispevek k prepoznavnosti Kranja v svetu 

 
2. NAGRADO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2019 prejme 

 Kulturno društvo Brdo Kranj 
- za ohranjanje in bogatitev kulturne dediščine 
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3. LISTINO O PRIZNANJU MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2019 prejmejo 

 gospoda Bogdan Koci in Jakob Drmota 
- za zgled in nesebično pomoč pri reševanju življenj in prvi pomoči pri zastoju srca  

 
 gospa Biljana Djaković 

- za doprinos pri delovanju Rdečega križa  
 

 gospod Matjaž Jerala 
- za ozaveščanje o pomenu in aktivnem delovanju za ekološko pridelavo in sožitje z naravo 

 
 Prostovoljno gasilsko društvo Bitnje 

- ob 90-letnici delovanja in za skrb in zagotavljanje požarne varnosti v kraju in širše 
 

 Planinsko društvo Kranj 
- za razvoj planinstva ob 120-letnici delovanja 

 
4. VELIKO PLAKETO MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2019 prejmejo 

 gospod Zvonimir Debeljak 
- za doprinos na področju smučarske inovativnosti 

 
 Klub En korak več, društvo za pomoč osebam po pridobljeni možganski poškodbi  

- za razvoj programov za vsakodnevno pomoč osebam po možganski poškodbi 
 

 Mestna knjižnica Kranj 
-  za stalno delo in inovativne pristope pri vzpodbujanju branja vseh starostnih skupin 

 
5. VELIKO PREŠERNOVO PLAKETO za leto 2019 prejmejo 

 mag. Irena Jeras Dimovska 
- za prispevek na področju restavratorstva, likovnega ustvarjanja in popularizacije likovne 

dejavnosti mesta Kranja   
 

 gospod Gregor Grašič in  gospod Primož Grašič 
- za razvoj glasbene kulture v Kranju in širšo prepoznavnost Jazz Kampa Kranj 

 
 
Pripravila: 
Tatjana Kocijančič 
 
 

Mag. Igor Velov, l. r. 
  PREDSEDNIK 

 


