
 
          PREDLOG 
          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. 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 2005. 
 
 
Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2005 prejmejo: 
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ALJAŽ PEGAN 
 

MITJA PETKOVŠEK 
 

TONE OROŽIM 
 

MATJAŽ SEKELJ 
 

JOŽE VOZNY 
 

GLASBENA MLADINA LJUBLJANSKA 
 

HIŠA EKSPERIMENTOV 
 

MESTNA ZVEZA TABORNIKOV 
 

OSNOVNA ŠOLA LEDINA 
 

 
 
 
 
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 2005, je v razpisnem 
roku prispelo  34 predlogov. Za en predlog je komisija ugotovila, da je podpora kandidatu in 
ne predlog.  Za podelitev plaket je kandidiralo 9 predlogov, 3 predlogi  pa so dopuščali 
možnost podelitve nagrade ali plakete. Devet  kandidatov, ki so bili v okviru javnega razpisa 
predlagani za podelitev nagrade glavnega mesta Ljubljana, je komisija predlagala  za 
podelitev plakete glavnega mesta Ljubljana. Soglasje, ki ga je zaprosila pri predlagateljih,  je 
prejela za 5 kandidatov.  
 
Komisija za priznanja je na 16. seji, dne 5. 4. 2005 soglasno sprejela sklep, da predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana podelitev plaket glavnega mesta Ljubljana 
naslednjim predlaganim: 
 
ALOJZ ČEMAŽAR 
Akademski slikar Lojze Čemažar se je začel uveljavljati na samostojnih in skupinskih 
razstavah okrog leta 1980. V svojem delu se posveča problematiki barve, njeni snovnosti in 
simbolnim odtenkom. Zanima ga vprašanje vodilnega tona in interakcije med pretanjenimi 
barvnimi nanosi in »vsebino« oz. ikonografijo. Monumentalno zasnovane figure in prostori v 
čvrstem barvnem okviru odkrivajo novo ikonografijo, ki sicer temelji na klasičnih krščanskih 
obrazcih, razkriva pa nove, sodobne poudarke in specifično, avtorjevo mitologijo. Njegova 
dela so med drugim tudi osrednja podoba v kapeli Kliničnega centra, v sakralnih prostorih 
Dravlje-križ, Ježica –mozaik, Kurešček - Oltarni sliki in freska. 
 
ALJAŽ PEGAN 
Aljaz Pegan je telovadec svetovnega razreda in od leta 1989 stalni član slovenske gimnastične 
reprezentance, udeleženec desetih svetovnih prvenstev, evropski prvak na drogu v letu 1994 
in v lanskem letu 2004.  Poleg  tekmovalnih uspehov ima tudi veliko zaslug za razvoj moške 
gimnastike in športa nasploh.  Razvil je tudi izjemno zahtevno prvino poimenovano  »pegan«. 
Poleg zlatih medalj, je dobitnik tudi številnih priznanj, med drugimi tudi bronastega odličja z 
evropskega prvenstva 2000. 
 
MITJA PETKOVŠEK 
Mitja Petkovšek živi z gimnastiko že dvajset let in je gotovo med najboljšimi evropskimi in  
svetovnimi gimnastičarji. Je dobitnik  številnih odličij in priznanj. Njegovo orodje, na katerem 
je dosegel največje uspehe je bradlja. Med najodmevnejšimi odličji so zagotovo zlato z 
evropskega prvenstva iz leta 2000 in ravno tako zlato s svetovnega prvenstva istega leta. Mitja 
Petkovšek je osvojil tudi zlato odličje na bradlji  na svetovnem pokalu leta 2004, ki se je 
odvijalo v Birminghamu.  
 
TONE OROŽIM 
Po zaslugi Toneta Orožima  je Društvo vojaških vojnih invalidov  Ljubljana postalo zgled 
delavnosti in pristne skrbi ter zavzemanje za človeka – invalida.  Vedno je pripravljen  
pomagati in si prizadevati za uresničevanje ciljev društva.  Njegova zasluga je, da je ob 10 
obletnici sedež Društva s pripadajočimi prostori popolnoma prenovljen. Prizadeva si, da se vsi 
programi, ki jih  društvo letno sprejema tudi dosledno izvajajo. 
 
 



MATJAŽ SEKELJ 
Matjaž Sekelj je od svojega petega leta starosti član Hokejskega kluba Olimpija in je pod 
okriljem tega kluba nastopal za vse starostne skupine. Njegova profesionalna hokejska kariera 
se je pričela leta 1977 in je trajala vse do leta 1991. V tem času je tudi osvojil 6 naslovov 
državnih prvakov. Od leta 1992 opravlja funkcijo direktorja kluba Olimpija. V sezonah 
2000/01, 2001/02 in 2002/03 je bil selektor hokejske reprezentance, ki se je v tem času 
uvrstila v najelitnejšo skupino A svetovnega hokeja. 
 
JOŽE VOZNY 
Jože Vozny  je bil med pobudniki ustanovitve vala 202, režiser oddaj Spoznavajmo svet in 
domovino in Veseli tobogan. Kot dramaturg v mladinski redakciji je avtor odmevnih serij 
Zverinice iz Rezije, Geniji in genijalci ter Piki Jakob. Kot režiser je oblikoval serijo šestih pol 
urnih oddaj z naslovom:  Soča, reka, ki združuje. Zadnje desetletje  je mentor mladih 
kulturnih ustvarjalcev v Trnovem in v Šiški. Pred nekaj leti je vzpostavil gledališki kontakt 
med Ljubljano in Mastrichtom, kjer se je začel dogovarjati o navezovanju prijateljskih 
odnosov med Ljubljano in tem mestom ob vstopu Slovenije v EU. 
 
GLASBENA MLADINA LJUBLJANSKA 
Poslanstvo društva Glasbene mladine Ljubljanske, ki praznuje štiridesetletnico, je po eni 
strani ponudba posebej prilagojenih glasbenih kulturnih dogodkov otrokom in mladini, po 
drugi strani pa ustvarjanje priložnosti, da se mladi in prihajajoči glasbeni umetniki primerno 
pokažejo in izkažejo pred občinstvom. To društvo je začetnik celotnega glasbenomladinskega 
gibanja v Sloveniji. Na izkušnjah in dosežkih Glasbene mladine Ljubljanske, je nastala tudi 
Glasbena mladina Slovenije. Letno priredi društvo več kot sto glasbenih prireditev v Ljubljani 
in tudi drugod po Sloveniji. Posebna zasluga je tudi, da je društvo  pred petnajstimi leti 
ustanovilo mešani pevski zbor ljubljanskih srednješolcev. 
 
HIŠA EKSPERIMENTOV 
Veselje za naravoslovje in želje po znanstvenem delu, inovativnosti in raziskovanju so temelji 
za »na znanju temelječo družbo«. Hiša eksperimentov  te vidike podpira in spodbuja.  Z 
vztrajnim delom je sčasoma postala kraj za šolsko mladino, ki z  zanimanjem sprejema 
eksperimente in z veseljem sodeluje pri njih.  
 
MESTNA ZVEZA TABORNIKOV 
Mestno zvezo tabornikov sestavlja 16 ljubljanskih rodov, ki imajo okoli 1700 članic in 
članov. Delo v organizaciji temelji na združevanju v majhne skupine - vode, kjer se otrok 
nauči samostojnosti, povezanosti z vrstniki in medsebojne pomoči, pripravljenosti pomagati 
pomoči potrebnim, pa tudi prevzemanja odgovornosti in nalog. Geslo organizacije »Z naravo 
k boljšemu človeku«, poudarja povezanost tabornikov z naravo. Temeljni vzgojni cilj, h 
kateremu je usmerjeno delovanje tabornikov, je vzgojiti mladostnika, ki bo s pozitivnim 
pristopom odgovorno vstopal v odraslo življenje in se zavedal potrebe po svojem nadaljnjem 
razvoju. 
 
OSNOVNA ŠOLA LEDINA 
V osnovni šoli  Ledina v Ljubljani, katere del so tudi bolnišnični oddelki, sledijo viziji šole, ki 
visoko postavlja znanje za življenje, učenje, strpnost in sodelovanje. Kot članica slovenske 
ASPnet UNESCO-ve mreže šol, OŠ Ledina sledi 4 Delorsovim stebrom vzgoje in 
izobraževanja, s posebnim poudarkom na 3. in 4. stebru, ki vodita k učenju sodelovanja, 
sožitja, sprejemanju drugačnosti, strpnosti, k razvijanju in kultiviranju osebnosti. OŠ Ledina 
kot Zdrava šola spodbuja zdrav razvoj vsakega posameznika, kot Eko šola skrbi za zdravo 



okolje  in odgovorno ravnanje z njim, kot hospitacijska šola predaja svoje znanje in izkušnje 
bodočim učiteljem, v bolnišničnih oddelkih pa nudi nadaljevanje šolanja bolnim otrokom iz 
vse Slovenije. 
 
Komisija je obravnavala tudi 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). Svetovna priznanja so sad 
njegovega vztrajanja na vsebinskih osnovah in uveljavljanja koncepta kolektivne preventive.   
 
FRANC USENIK 
Franc Usenik se je že v mladosti navdušil za namizni tenis. Že pred 40 leti  je začel delati kot 
trener v NTK Olimpija.  V svoji trenerski karieri je treniral svetovne še živeče legende 
namiznega tenisa kot so: Edvard Vecko, Ištvan Korpa, Eva Jeler in druge. V SFRJ je bil s 
člansko moško ekipo Olimpije 7-krat državni prvak, s člansko žensko ekipo 4 krat državni 
prvak in 3 krat pokalni državni prvak ekipno.   
 
MARTA TURK 
Marta  Turk sodeluje s Pospeševalnim centrom za malo gospodarstvo na področju svetovanja, 
ženskega podjetništva, podjetništva za mlade, novinarske dejavnosti in promocije 
podjetništva. Je pobudnica  in koordinatorka nacionalnega projekta aktivne politike 
zaposlovanje v malih podjetjih TRIS. S tem  projektom se je 200 brezposelnih ljudi vključilo 
v usposabljanje z delovnim razmerjem v malih podjetjih. Je iniciatorka in vodja nacionalnega 
projekta Informacijskega središča Meta, v okviru programa Poklicno uveljavljanje žensk. 
 
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV LJUBLJANA 
Društvo  vojnih invalidov Ljubljana v tem letu praznuje 10. obletnico ustanovitve in 
uspešnega delovanja. Med programi, ki jih izvaja društvo izstopajo predvsem programi, za 
ohranjanju zdravja, rekreacije in športa, druženje članov zlasti tistih, ki živijo sami ali so težje 
gibljivi ter informativna dejavnost. 
 
 
Komisija za priznanja je na 16. seji dne 5. 4. 2005 soglasno sprejela sklep, da predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, podelitev plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 
2005: Alojzu Čemažarju, Aljažu Peganu, Mitji Petkovšku, Tonetu Orožimu, Matjažu 
Seklju, Jožetu Voznyju, Glasbeni mladini Ljubljanski, Hiši eksperimentov, Mestni zvezi 
tabornikov, Osnovni šoli Ledina,  ki ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana 
v sprejem. 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Mateja Kavka 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA 
Predsednik 

Janez ŽELEZNIK 
 
 


