
 
          PREDLOG 
          5. 4. 2004 
Na podlagi 27., 93. in 94. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 
28/01) ter 3. in 15. 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 plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2004 
 
 
Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2004 prejmejo: 
 
 
 

Dr. Janez DULAR 
 

Boris KRISTANČIČ 
 

Milan MATOS 
 

Slovenska frančiškanska provinca sv.  KRIŽA 
 

Ustanova MALI VITEZ 
 

Šola uporabnih umetnosti FAMUL STUART 
 

Skupina SESTAVA 
 

Borut KNEZ 
 
 
 
 
 
 
Datum: 
Štev.:          ŽUPANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utemeljitev: 
Na podlagi  3. in 15. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
10/01) je plaketa glavnega mesta Ljubljana priznanje, ki ga prejmejo posamezniki, ki so s 
posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno 
prispevali k razvoju Mestne občine Ljubljana ali za izkazano posebno požrtvovalnost, 
nesebičnost in pogum ter pravne osebe v Mestni občini Ljubljana za posebne zasluge k 
razvoju Mestne občine Ljubljana in za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med Mestno 
občino Ljubljana in drugimi občinami. 
 
Na javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana za leto 2004, je v razpisnem 
roku prispelo  22 predlogov. Za en predlog je komisija  ugotovila, da ne izpolnjuje 5. člena 
odloka, ki določa, da mora imeti predlagatelj stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana. 
Za nagrado glavnega mesta Ljubljana je kandidiralo  13 predlogov,  od tega je en predlog 
predlagatelj spremenil v predlog za časno meščanko, za en predlog pa je bilo ugotovljeno, da 
je kandidat že prejel nagrado glavnega mesta Ljubljana. Za podelitev plaket je kandidiralo 6 
predlogov, dva predloga  pa sta bila glede vrste priznanja neopredeljena.  Dva  kandidata, ki 
sta bila v okviru javnega razpisa predlagana za podelitev nagrade glavnega mesta Ljubljana, 
je komisija predlagala  za podelitev plakete glavnega mesta Ljubljana, ob predhodnem 
soglasju predlagatelja.  
Komisija za priznanja je na 10. seji, dne 3. 3. 2004 in na 1. korespondenčni seji, ki je potekala 
od 29. 3. 2004 do 1. 4. 2004 z večino glasov sprejela sklep, da predlaga Mestnemu svetu 
Mestne občine Ljubljana podelitev plaket glavnega mesta Ljubljana naslednjim predlaganim: 
 
 
Dr. JANEZ DULAR 
Delovanje Dr. Janeza Dularja se nanaša na raziskovanje in gojitev slovenskega jezika in 
slovenske kulture na široki, vsenarodni  ravni. Deluje v okviru Slavističnega društva 
Slovenije, Republiške maturitetne komisije in Svetovnega slovenskega kongresa. Za 
ljubljansko okolje je pomembno odločno zavzemanje za ohranitev in ureditev 
kulturnozgodovinskega območja Navje, dvakratno predsedovanje mešanemu pevskemu zboru 
ljubljanske univerze APZ Tone Tomšič, predvsem pa skrb, da se ulice Ljubljane ne bi 
spremenile v površine za nemoteno razobešanje tujejezičnih plakatov in javnih napisov. Za te 
cilje se ne zavzema samo v okviru slovenistične stroke in uradnih obveznosti, temveč tudi s 
publicistično dejavnostjo, javnimi predavanji ter dejavno udeležbo na prireditvah civilne 
družbe. 
 
 
BORIS KRISTANČIČ 
Boris Kristančič je bil že kot otrok navdušen športnik Po končani mali maturi se je vključil v 
delovanje študentskega kluba AŠK Olimpija. V teh letih je igral, treniral moštvo, ga vodil in 
vplivno sodeloval pri upravljanju kluba. Prvi odmevni uspeh je bil, ko je Olimpija leta 1975 
osvojila naslov državnega prvaka. V državni reprezentanci  je prvič zaigral z 20. leti, odigral 
81 reprezentančnih tekem in bil šest let kapetan. Leta 1954 je Jugoslovanska reprezentanca, v 
kateri je igral Boris Kristančič, na svetovnem prvenstvu v Rio de Janeiru, dosegla enajsto 
mesto. Po končani igralski poti se je uveljavil kot funkcionar, najprej je bil član KSJ, kot 
predsednik strokovnega sveta KSJ in številnih športnih organov. Postal je tudi predsednik 
komisije prvoligašev pri Košarkarski zvezi Slovenije. Leta 1970 je prejel najvišje športno 
državno priznanje – Bloudkovo nagrado. 
 



MILAN MATOS 
Milan Matos je založništvu in knjigotrštvu  predan že dobra tri desetletja. Bil je pobudnik 
ustanovitve Knjižnega kluba Svet knjige, ki  je odločilno vplival na bralne navade Slovencev. 
Kot glavni direktor založbe Mladinska knjiga pomembno prispeva k razvoju založbe, ki je 
utrdila svoj položaj vodilne založbe na slovenskih tleh. Od leta 1999 do leta 2003, je bil član 
upravnega odbora Združenja za tisk in medije in tudi predsednik  Strokovnega združenja 
založnikov in knjigotržcev pri GZS. Slovenski knjižni sejem je tudi po zaslugi Milana Matosa 
dobil svojo današnjo podobo, okrepilo pa se je tudi sodelovanje z Ministrstvom za kulturo pri 
predstavitvi slovenskih založb na knjižnem sejmu v Frankfurtu. Poleg članstva v založniškem 
združenju je tudi član Združenja Manager in član sveta Inštituta Učeče se podjetje. Od 
ustanovitve je tudi predsednik Združenja za direktni marketing. 
 
 
SLOVENSKA FRANČIŠKANSKA PROVINCA SV. KRIŽA 
Humanitarno delo, ki ga opravljajo ljubljanski frančiškani ima že dolgo tradicijo in v našem 
času dobiva nove, sodobnim potrebam primerne oblike. V samostanu Marijinega oznanjenja 
vsak dan razdeljujejo hrano brezdomcem. Okrog 300 posameznikom in 50 družinam 
pomagajo pri plačevanju položnic za elektriko, vodo in vrtec. Pred novim letom pripravijo 
pogostitev za ljubljanske »klošarje«, katerim strežejo mladi prostovoljci. Izrednega pomena je 
Frančiškanski družinski inštitut, ki ga vodi dr. Christian Gostečnik. Podobne dejavnosti 
potekajo tudi v samostanih sv. Cirila in Metoda in sv. Antona Padovanskega. V samostanu  
sv. Frančiška Asiškega pa v okviru humanitarne dejavnosti »Servis dobrote mladih« študentje 
in dijaki kot mladi prostovoljci, pomagajo starim, bolnim ali drugače prizadetim pri 
vsakdanjih opravilih.  
 
 
USTANOVA MALI VITEZ 
Fundacija Mali vitez je ustanova za pomoč mladim, ozdravljenem od raka. Ozdravljenim 
otrokom pomaga pri blažitvi posledic zdravljenja, jim pomaga s tehničnimi pripomočki in jih 
podpira, da bi pridobili izobrazbo, ustrezno svojim sposobnostim, nudi psihološko in 
medicinsko pomoč pri rehabilitaciji in deluje pri pospeševanju raziskav poznih učinkov 
zdravljenja raka pri otrocih, da bi zdravili  s čim manj škodljivimi posledicami. Ustanova 
Mali vitez pripravi vsako leto  dobrodelni koncert z znanimi in uglednimi gosti, med letom pa 
organizira tudi piknike, rehabilitacije v različnih  zdraviliščih, rekreativne tabore in podobno. 
Namen vseh prireditev ni samo  dobrodelne narave, ampak predvsem seznanjanje javnosti o 
problemih, s katerimi se srečujejo mladi, ki so preboleli raka in imajo kot posledico različne 
psihofizične težave. Poleg tega se mladi na teh prireditvah tudi med seboj srečujejo in družijo.  
 
 
ŠOLA UPORABNIH UMETNOSTI  FAMUL STUART 
Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart vstopa v letu 2004 v svoje deseto leto delovanja. 
Ustanovljena je bila s strani KD Galerije GT, z namenom zapolniti vrzel na področju 
uporabnih umetnosti v Sloveniji. Razvija in izvaja triletne programe izobraževanja tistih 
znanj, ki jih obstoječi izobraževalni sistem ne nudi. Zadnja leta se vpisuje v šolo  tudi do 90 
mladih, za katere skrbi 40 mentorjev, strokovnjakov na svojem področju, sodeluje pa še 30 
tujih in domačih gostov. Vsakoletne zaključne razstave na Fužinskem gradu postajajo z leti 
zelo odmevne in prepoznavne.  Dogodek, ki predstavi občinstvu dejavnosti študentov med 
letom, združuje med drugim kiparske instalacije, keramiko, grafike, fotografijo, ambientalne 
postavitve, projekcije animiranih filmov, video produkcijo, art video.  
 



SKUPINA  SESTAVA  
V letu 2003 je Ljubljana pridobila svoj prvi mladinski hotel. Načrt zanj so kot nosilci projekta 
imenovanega Celica izdelali arhitekti in umetniki, združeni v skupini Sestava. Glavna 
projektanta sta bila Janko Rožič in Ira Zorko, posebej pa so sodelovali Žiga Okoren slikar, 
Vesna Krmelj umetnostna zgodovinarka, Jiri Kočica kipar, Aleksander Ostan arhitekt in 
Nataša Pavlin. Pri projektu Celica je potekal  proces preobrazbe starega vojaškega zapora v 
mladinski hotel. Star vojaški zapor je postal nov kulturni center, ki  je  združil veščine in 
modrost arhitekture, slikarstva, kiparstva, filozofije in poezije. V teh prostorih sedaj uspešno 
deluje mladinski hotel, vrstijo pa se tudi razstave, nastopi, predstave, delavnice in seminarji.  
Ljubljana se s ponosom ponaša tudi z vizualno lepim objektom in vse več mladih svetovnih 
popotnikov se prav zaradi mladinskega hotela oglasi v našem glavnem mestu.  
 
 
BORUT KNEZ 
Prostovoljno delo Boruta Kneza sega še pred leto 1970 na območje takratne Krajevne 
skupnosti Vič in Občine Ljubljana-Vič-Rudnik. Kot občinski odbornik in kasneje delegat 
občinske skupščine ter delegat Mestne skupščine mesta Ljubljane, je bil aktiven predvsem na 
področju razvoja krajevne samouprave in razvoja krajevnih skupnostih. Ta aktivnost se je 
predvsem odražala v upravnem odboru  Sklada stavbnih  zemljišč, redno pa je deloval tako v 
skupščini kot tudi v  drugih organih pri uresničevanju  10-letnega programa izgradnje cest v 
Ljubljani. Bil je tudi član Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, kjer je zastopal interese 
starejše generacije in se zavzemal za izgradnjo doma starejših občanov. Kot podpredsednik 
Odbora zveze društev upokojencev območja Ljubljana-Vič-Rudnik, je znan kot eden najbolj 
aktivnih članov.  
 
 
 
Komisija je z večino glasov zavrnila naslednje predloge: 
 
Prim. JANEZ VRBOŠEK, dr. stom. spec. 
Prim. Janez Vrbošek, dr. stom. spec., se je po končanem študiju stomatologije aktivno vključil 
in prevzel odgovorne organizacijske funkcije. Od leta 1982 dalje je predsednik Stomatološke 
sekcije SZD. Tako stoji za vsemi projekti Stomatološke sekcije SZD  v Ljubljani, kot tudi na 
mednarodni ravni (Federation Dentaire Internationale -FDI). V Ljubljani in Republiki 
Sloveniji je vpeljal in mednarodno uveljavil preventivne aktivnosti. Svetovna priznanja so sad 
njegovega vztrajanja na vsebinskih osnovah in uveljavljanja koncepta kolektivne preventive.  
Mnoge generacije otrok se ga spominjajo kot odličnega ortodonta in človeka, ki zna 
prisluhniti ob vsaki priložnosti. 
 
 
SANJA LUCIJA PEČNIK 
Sanja Lucija Pečnik se je po končani srednji naravoslovni šoli vpisala na Medicinsko 
fakulteto Univerze v Ljubljani smer stomatologija. V času študija je prejela Oražnovo nagrado 
za najboljšega študenta letnika in Prešernovo nagrado za študenta leta 1994. Že med študijem 
se je v Goeteborgu na Švedskem nekajmesečno izpopolnjevala pri dveh svetovno priznanih 
profesorjih Lindheju in Broenemarku. Po opravljenem  strokovnem izpitu se je zaposlila v 
slovenskem zobozdravstvu.  
 
 
 



 
Komisija za priznanja je na 10. seji dne 3. 3. 2004 in na 1. korespondenčni seji, ki je potekala 
od 29. 3. 2004 do 1. 4. 2004, z večino glasov sprejela sklep, da predlaga Mestnemu svetu 
Mestne občine Ljubljana, podelitev plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2004 naslednjim: 
Dr. Janezu Dularju, Borisu Kristančiču, Milanu Matosu, Slovenski frančiškanski 
provinci sv. Križa, Ustanovi Mali vitez, Šoli uporabnih umetnosti Famul Stuart, Skupini 
Sestava ter Borutu Knezu, ki ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v 
sprejem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Mateja Kavka 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA 
Predsednik: 

Janez ŽELEZNIK 
 
 
 
 
 
 


