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  5. 4. 2005 

Na podlagi 27., 93. in 94. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni  list RS, št. 26/01 in 
28/01) ter  3., 4., 9 in 10. člena Odloka o priznanjih mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 10/01) 
je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na       seji,                   sprejel          
 
 
 
 
 

S  K  L  E  P  
 
 

o podelitvi naziva častna meščanka oziroma častni meščan   
glavnega  mesta Ljubljana.  

 
 

Naziv častna meščanka  oziroma častni meščan glavnega  mesta Ljubljana   p r e j m e t a: 
 
 
 
 

DUBRAVKA TOMŠIČ SREBOTNJAK 
 
 

DR. FRANCE BERNIK 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka:         ŽUPANJA 
Datum:  
 
Utemeljitev: 
9. člen Odloka o  priznanjih  Mestne občine Ljubljana določa, da je naziv častni meščan 
glavnega mesta Ljubljane, oziroma častna meščanka glavnega mesta Ljubljana priznanje, ki 
ga prejmejo osebe, ki so izjemno zaslužne za ugled in razvoj Mestne občine Ljubljana, ter za 
razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov. 



Komisija za priznanja je na  16. seji, dne 5. 4. 2005, soglasno sprejela sklep, da predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana podelitev naziva častna meščanka oziroma častni 
meščan glavnega mesta Ljubljana naslednjima predlaganima:  
 
DUBRAVKA TOMŠIČ SREBOTNJAK 
Dubravka Tomšič Srebotnjak se je začela učiti klavir že s štirimi leti, pri petih pa je imela svoj 
prvi recital. Po študiju na Akademiji za glasbo v Ljubljani,  je z dvanajstimi leti nadaljevala 
študij v ZDA na sloviti Juilliard School of Music v New Yorku, kjer je s sedemnajstimi leti 
diplomirala. Leta 1955 je bila izbrana za največji glasbeni talent ZDA. Njena bogata 
pianistična pot jo je vodila po koncertnih  odrih Evrope, Amerike, Avstralije, Azije in Afrike. 
Koncertirala je v prestižnih koncertnih dvoranah  med drugim tudi v Londonu, Amsterdamu, 
Münchnu, Berlinu, Moskvi, St. Petersburgu, Pragi, Budimpešti, Madridu, Rimu, Milanu, New 
Yorku, Bostonu, Clevelandu, San Franciscu,  Seattlu, Baltimoru, Washingtonu in Los 
Angelesu. Od leta 1989 je redna gostja v ZDA. Po sijajnem uspehu z izvedbo Beethovnovega 
klavirskega koncerta v Es-duru z Bostonskimi simfoniki in Seijijem Ozawo leta 1994, je bila 
povabljena, da je igrala v abonmajskih koncertih v Bostonu in Carnegie Hallu leta 1998 in 
2001, ter z Bernardom Haitinkom leta 2003. Dubravka Tomšič Srebotnjak je dobitnica 
številnih domačih mednarodnih nagrad in priznanj med drugim tudi Prešernove in 
Župančičeve nagrade, ter Ordre de Sain Fortunat v Mainzu. Dubravka Tomšič Srebotnjak je 
že desetletja v samem vrhu svetovne pianistične elite.  Kritiki po vsem svetu hvalijo njeno 
mojstrsko tehniko, poetično izraznost in pretanjeno muzikalnost ter širok izbor repertoarja in 
tako potrjujejo, kar je Artur Rubinstein o njej zapisal že na začetku njene umetniške poti: 
»Njena nadarjenost in osebnost sta izredni. Kakšna lahkotnost, kakšen čudovit ton! Je 
dovršena in čudovita pianistka.«  
 
 
DR. FRANCE BERNIK 
Dr. France Bernik je diplomiral na Filozofski fakulteti Ljubljanske univerze iz jugoslovanske 
književnosti ter ruskega in nemškega jezika. Leta 1960 je napravil doktorat literarnih znanosti 
in pridobil naziv redni profesor za zgodovino slovenske književnosti. Od leta 1992 do leta 
2002 je bil predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Je  senator Academiae 
Scientiarum et Artium Europaea v Salzburgu, dopisni član Hrvaške akademije znanosti in 
umetnosti. Raziskuje slovensko književnost 19. in 20. stoletja, zlasti tri obdobja njenega 
razvoja - obdobje realizma, simbolizma in novejše književnosti -  z vidika notranjega pristopa 
k umetnosti in v srednjeevropskem kontekstu. Med drugim je izdal tudi knjige Lirika Simona 
Jenka, Cankarjeva zgodnja proza, Problemi slovenske književnosti, Tipologija Cankarjeve 
proze, Slovenska vojna proza, Slowenische Literatur im europäischen Kontext. Objavil je več 
kot 250 znanstvenih razprav in prispevkov v nacionalnih in mednarodnih publikacijah in 
revijah, med drugim v Wiener slawistischer Almanach, Pannonia, Annales, Steirische 
Berichte zur Volksbildung und Kulturarbeit, Helikon in Europai utas, s svojimi referati se je 
udeležil mnogih nacionalnih in  mednarodnih srečanj, kongresov in simpozijev. Podeljena so 
mu bila  visoka mednarodna priznanja: ambasador Republike Slovenije v znanosti, red dela z 
zlatim vencem, zlati častni znak svobode Republike Slovenije, Recherche de la Qualite Reda 
sv. Fortunata, Eques commendator ordinis sancti Gregorii Magni. Je častni član 
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Slavističnega društva Slovenije, Ameriškega 
biografskega inštituta v Raleighu in Society for Slovene Studies. 
 
 
 



Komisija je obravnavala tudi predlog za podelitev naziva častni meščan glavnega mesta 
Ljubljana opernemu pevcu Rudolfu FRANCLU, vendar je predlog soglasno  zavrnila. 
 
 
 
 
Komisija za priznanja je na  16. seji   dne 5. 4. 2005,  soglasno sprejela  sklep da predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana podelitev naziva častna meščanka oziroma častni 
meščan glavnega mesta  Ljubljana: Dubravki Tomšič Srebotnjak in dr. Francetu Berniku, 
ki ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
 
 
 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA 
Pripravila:         Predsednik 
Mateja Kavka              Janez ŽELEZNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


