REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za dodjelu javnih priznanja
KLASA: 061-06/19-01/02
URBROJ: 2176/01-01-19-1
Sisak, 24. travnja 2019.
Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Sisačko-moslavačke županije
(«Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 22/17), Odbor za dodjelu javnih
priznanja Sisačko-moslavačke županije na 4. sjednici održanoj 24. travnja 2019. godine,
donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije
gospodinu Damiru Kukuruzoviću za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke
županije.
II.
Predlaže se Županijskoj skupštini da donese Odluku o dodjeli Nagrade Sisačkomoslavačke županije gospodinu Damiru Kukuruzoviću za doprinos ugledu i promidžbi
Sisačko-moslavačke županije.

PREDSJEDNICA ODBORA
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

PRIJEDLOG
Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Sisačko-moslavačke županije
(«Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 22/17), Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na ___. sjednici održanoj ___________ 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije
gospodinu Damiru Kukuruzoviću
za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije

I.
Gospodinu Damiru Kukuruzoviću iz Siska dodjeljuje se Nagrada Sisačko-moslavačke
županije za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije.
II.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije».
KLASA:
URBROJ:
Sisak,
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivanka Roksandić, prof.

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG ODLUKE KOJOM SE DAMIRU KUKURUZOVIĆU DODJELJUJE
NAGRADA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA DOPRINOS UGLEDU I
PROMIDŽBI SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Damir Kukuruzović, gitarist, svojevrstan je homage glazbi D. Reinhardta i S.
Grappellia, dvojca koji je obilježio europsku glazbu 20. stoljeća, a sam Kukuruzović, inače
vlasnik Siscia jazz cluba, već dugi niz godina slovi kao jedan od najvjernijih sljedbenika
Djanga Reinhardta u Hrvatskoj.
Najpoznatiji promotor romskog jazza u Hrvatskoj, Kukuruzovićev quartet, nastupao je
na svim bitnijim festivalima u zemlji i inozemstvu promovirajući tradiciju romske glazbe i
američkog jazza. Na svom cd-u Green Hill Gipsy Swing, svirao je s najznačajnijim
predstavnikom tog stila u svijetu, Angelom Debarreom te violinistom Loulou Djinom. Godine
2009. imali su turneju s Ludovicom Beierom, jednim od najtraženijih jazz harmonikaša
današnjice. Na svom je glazbenom putu Damir Kukuruzović surađivao i s drugim značajnim
imenima iz svijeta jazza kao što je, Adrian B. Burns ( poznat po svojim nastupima s Billom
Wymanom i Rhitam Kingsima), Raphael Fays, Robin Nolan, Boško Petrović, Zdenka
Kovačiček, Jasna Bilušić, a 2011. godine imao je zajedničku tuneju s vrlo traženim manouche
glazbenikom iz Strassburga, Yorgui Loefflerom. Svoju suradnju s njima zabilježio je i na CDu nazvanom ˝Manouche˝.
Kukuruzović se u rodnom Sisku 2005. godine odlučuje utemeljiti Siscia jazz club
internacionalnog značaja, te međunarodni festival jazza i bluesa u Sisku (Siscia open jazz &
blues festival) koji su do sada posjetili mnogi svjetski jazz glazbenici.
Osim jazz festivala u Sisku, organizator je i jazz festivala u Petrinji i Labinu, pod
nazivom „Labin jazz republika". Skladao je glazbu za filmove te kazališne predstave. 2011.
godine dodijeljena mu je nagrada za najistaknutijeg akustičnog jazz gitaristu Hrvatske, a
2013. godine za iznimno gitarističko umijeće sviranja i promociju hrvatske jazz glazbe u
svijetu. Fender Mega Muzika 2015. godine je Siscia jazz club proglasila najboljim glazbenim
klubom u Hrvatskoj.

ODBOR ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA

