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Na podlagi 27., 93. in 94. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 
28/01) ter 3., 11. in 12. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
10/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na       seji, dne                        sprejel  
 
 
 
 
 

S K L E P 
 

o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2006 
 
 
 
 
Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2006 prejmejo: 
 
 

DR. ANICA MIKUŠ KOS 
 

STANISLAV JAKI 
 

JANEZ ŽELEZNIK 
 

KEMIJSKI INŠTITUT 
 
 
 
 
 
 
Datum: 
Štev.:          ŽUPANJA 
 
 
 
 
 
 
 
Utemeljitev: 
V skladu 3. in 11. členom Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
10/01) je nagrada glavnega mesta Ljubljana priznanje za izjemne uspehe ali za rezultate 
življenjskega dela na vseh področjih družbenega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in 
ugledu Mestne občine Ljubljana, življenja v njem, njegovi podobi in ugledu doma in v tujini. 
Na podlagi 12. člena istega odloka lahko nagrado glavnega mesta Ljubljana prejmejo 
posamezniki, delovne skupine, podjetja,  zavodi in druge pravne osebe. 



 
Na javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana za leto 2006, je v razpisnem 
roku prispelo 23 predlogov. Na 20. seji komisije je bilo ugotovljeno, da je en kandidat, ki je 
bil predlagan za nagrado to priznanje že prejel, pri dveh pobudah pa je bilo ugotovljeno, da ne 
izpolnjujeta 5. člena Odloka o priznanjih MOL. Vse tri pobude so bile izločene iz nadaljnje 
obravnave.  Za nagrado glavnega mesta  Ljubljana je kandidiralo  10 predlogov, 2  predloga 
pa sta dopuščala možnost izbire nagrade ali plakete. Komisija za priznanja je na  22. seji, dne  
16. 3. 2006, sprejela sklep, da predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana podelitev 
nagrad glavnega mesta Ljubljana naslednjim predlaganim:  
 
 
DR. ANICA MIKUŠ KOS 
Dr. Anica Mikuš Kos je bila rojena leta 1935. Po študiju medicine, se je specializirala za 
pediatrijo in psihiatrijo, ter pridobila naziv primarija otroške psihiatrije. Bila je predstojnica 
Oddelka za šolsko psihiatrijo pri Univerzitetni pediatrični kliniki v Ljubljani, raziskovalka na 
Inštitutu za filozofijo in sociologijo Univerze v Ljubljani, zadnjih 16 let poklicne kariere pa je 
bila direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. Dr. Anica 
Mikuš Kos je avtorica številnih knjig s področja zaščite duševnega zdravja otrok, delovanja 
prostovoljcev in skupnostnih modelov zaščite duševnega zdravja otrok. Delovala je tudi kot 
začasna svetovalka na področju zaščite duševnega zdravja otrok prizadetih od vojn za 
agencije Združenih narodov:WHO, UNICEF in UNHCR ter kot načrtovalka in izvajalka 
programov za CARE Avstrija. Od leta 1994 do 2002 je vodila Kolaborativni center Svetovne 
zdravstvene organizacije za duševno zdravje otrok pri Svetovalnem centru za otroke 
mladostnike in starše v Ljubljani. Od leta 1994 je izvoljena predsednica Slovenske 
filantropije,  ki promovira prostovoljno delo v Sloveniji. Dr. Anica Mikuš Kos je bila 
predlagana kandidatka za Nobelovo nagrado v okviru projekta:«1.000 žensk za Nobelovo 
nagrado za mir 2005«. 
 
 
STANISLAV JAKI 
Stanislav Jaki se je rodil leta 1935 v vasi Brinje  pri Šentrupertu na Dolenjskem. Od leta 1966 
je bil zaposlen v Podjetju za ptt promet Ljubljana, kjer je postal glavni mehanik telefonskih 
naročniških central. Delo je uspešno opravljal 35 let do upokojitve. Neizbrisen  pečat je pustil 
na področju planinstva. Od leta 1958 je član Planinskega društva PTT Ljubljana, katerega 
najaktivnejši član je še danes. Bil je član odseka za propagando in kulturo, član gorske straže, 
načelnik komisije za gorska pota, pomočnik načelnika gospodarskega odseka, od leta 1963 pa 
član izvršilnega oziroma upravnega odbora društva, katerega aktivni član je še danes. V letih 
1983 in 1984 je bil predsednik društva, v letih od 1991 do leta 2003 pa podpredsednik 
društva. Od leta 1972 do 1983 je bil aktiven član gradbenega odbora za povečanje Poštarske 
koče na Vršiču in gradnje prizidka. V planinski zvezi Slovenije  je pridobil naziv planinskega 
vodnika A kategorije. Vodil je preko 480 izletov in pohodov v naše in tuje gore in jih še vodi.  
O izletih pohodih, taborih, zborih, srečanjih in drugih planinskih aktivnostih je napisal 
številne članke, ki jih je objavil v zbornikih, biltenih društvenih glasilih ter sredstvih 
obveščanja. 
 
JANEZ ŽELEZNIK 
Življenjska pot Janeza Železnika  se je  začela v Revirjih leta 1923. Končal je študij 
politologije. Leta 1966 je bil imenovan za ravnatelja Centra  strokovnih šol in bil 12 let vodja 
tega centra. Na njegovo pobudo in pod njegovim vodstvom je bila urejena stavba, okolica in 
pomembne servisne dejavnosti centra. Med drugim prva zobozdravstvena ordinacija na 



srednji šoli v Sloveniji.  V vseh 12 letih je šola napredovala,  ne le z učnimi posodobitvami, 
temveč tudi z ureditvijo celotne okolice, športnih igrišč in bila center mladih tistega časa.  V 
letu 1978 je bil podpredsednik mestnega Izvršnega sveta. Operativno je delal na pripravah in 
izvedbi programa dveh samoprispevkov za izgradnjo šol, vrtcev,  bolnišnic in  zdravstvenih 
ustanov. Veliko zaslug ima pri opremljanju in izgradnji novih domov za starejše in kot  
predstavnik mesta pri izgradnji Cankarjevega doma. Kot upokojenec  se je družbeno in 
politično angažiral v civilno družbenih organizacijah in politično delal v stranki DeSUS. 
Dvakrat je bil izvoljen v mestni svet, kjer se je zavzemal za boljšo oskrbo ostarelih ljudi na 
domu, več kapacitet v domovih za starejše, oživitvijo starega mestnega jedra ter ureditvijo 
prometa v mestu. 
 
 
 
KEMIJSKI INŠTITUT 
Kemijski inštitut, ki je bil ustanovljen leta 1946, je doma in v tujini uveljavljena raziskovalna 
organizacija. Poleg temeljnih in aplikativnih raziskav ter strokovnih storitev za trg opravlja 
tudi različne oblike izobraževanja in svetovanja. Je mednarodno priznana raziskovalna 
organizacija na področju kemije in sorodnih disciplin. Osnovne in aplikativne raziskave so 
usmerjene na področja, kot so biotehnologija, varstvo okolja, strukturna in teoretična kemija, 
analizna kemija, raziskave materialov in kemijsko inženirstvo. Delo inštituta je v sozvočju s 
prednostnimi nalogami šestega okvirnega programa EU, ki postavlja v ospredje genomiko in 
biotehnologijo za zdravje, nanotehnologijo, kakovost in varnost živil ter prehrane, trajnostni 
razvoj in globalne spremembe. Na področju izobraževanja  sodeluje inštitut s slovenskimi 
univerzami in tudi mednarodnimi izobraževalnimi institucijami. K sodelovanju si prizadeva 
pritegniti mlade na  dodiplomskem in podiplomskem raziskovalnem delu. V zadnjih dveh 
letih je na Kemijskem inštitutu dlje kot mesec dni opravljalo raziskave povprečno 20 
doktorjev znanosti iz tujine. Raziskave so usmerjene tudi v razvoj novih tehnologij in 
izdelkov, ki bodo pomagali zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije in so hkrati mednarodno 
aktualni. 
 
 
 
Komisija je obravnavala tudi naslednje pobude: 
 
RAŠA SRAKA 
Raša Sraka  se je z judom začela ukvarjati s trinajstimi leti. Leta 1996 je na evropskem 
mladinskem, prvenstvu v Monacu osvojila 5. mesto. Leta 1997 je na mladinskem evropskem 
prvenstvu v Ljubljani osvojila svojo prvo medaljo na uradnih tekmovanjih. Leta 2000 je 
zmagala na svetovnem vojaškem prvenstvu na Nizozemskem  in osvojila 3. mesto na 
svetovnem študentskem prvenstvu v Španiji. Leta 2003 je osvojila zlato medaljo na 
evropskem prvenstvu v Nemčiji. Sezona 2005 je bila usmerjena v Egipt, kjer je bilo osmega 
septembra Svetovno prvenstvo na katerem je osvojila 3. mesto.  
 
ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE 
Škofijska Karitas Ljubljana izvaja na območju občine Ljubljana programe in dejavnosti na 
različnih ravneh. Velik del  pomoči nudi  socialno ogroženim družinam, z rednimi mesečnimi 
paketi hrane, higienskimi potrebščinami, obleko, ozimnico in plačilom položnic. Letno 
pomaga več kot 2500- tim družinam v stiski. Že od svoje ustanovitve vsako leto omogoči 
počitnice približno 40 otrokom. Letno organizira tudi tabor za slepe in slabovidne. S praktično 
pomočjo pomaga starejšim, bolnim, invalidom, brezdomcem in pomoči potrebnim. Škofijska 



Karitas Ljubljana se aktivno vključuje tudi v mednarodno pomoč (katastrofa cunami, 
argentinski Slovenci, pomoč v Bosni in Hercegovini, pomoč Nubam, v Kongu  ipd.).  
 
 
DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA 
Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana, ki združuje strokovnjake s področja varnosti in 
zdravja pri delu deluje že 50 let. Društvo v sedanjih družbenoekonomskih razmerah, kot del 
strokovne civilne družbe združuje varnostne inženirje širše ljubljanske regije. Že vrsto let 
neformalno izvaja funkcijo sindikata varnostnih inženirjev in razvija tradicionalno 
inovativnost, a tudi konstruktivno kritično misel v stroki in politiki varnosti pri delu. 
 
 
 
 
Komisija za priznanja, je na 22. seji, dne16. 3. 2006 sprejela sklep, da predlaga Mestnemu 
svetu Mestne občine Ljubljana podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2006: Dr. 
Anici Mikuš Kos, Stanislavu Jakiju, Janezu Železniku in Kemijskemu  inštitutu,  ki ga 
predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
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