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PREDLOG 
   

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 in častni meščan   
glavnega  mesta Ljubljana   

 
 

Naziv častna meščanka in  častni meščan glavnega  mesta Ljubljana   p r e j m e j o: 
 
 
 
 

Dr. Kristina BRENKOVA 
 
 

Milan KUČAN 
 
 

Akademik Tone PAVČEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka:         Župan 
Ljubljana, dne                Mestne občine Ljubljana 
          Zoran JANKOVIĆ 
 
 
 
 
 
 
 



Utemeljitev: 
9. člen Odloka o  priznanjih  Mestne občine Ljubljana določa, da je naziv častni meščan 
glavnega mesta Ljubljane 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 prejela 6 pobud za podelitev naziva častni meščan oziroma častna 
meščanka. Med postopkom je en predlagatelj svojo pobudo umaknil. 
Komisija za priznanja je na 7. seji, dne 19. 4. 2007 sprejela sklep, da predlaga Mestnemu 
svetu Mestne občine Ljubljana podelitev naziva častna meščanka oziroma častni meščan 
glavnega mesta Ljubljana naslednjim predlaganim:  
 
 
Dr. Kristina BRENKOVA 
Ime pisateljice, prevajalke in urednice Kristine Brenkove, rojene v Horjulu 22. 10. 1911, je že 
več kot pol stoletja sinonim za slovensko otroško in mladinsko književnost. Že pred drugo 
svetovno vojno se je uveljavila kot intelektualka, ki je na ljubljanski univerzi s svojo 
disertacijo s področja pedagogike leta 1939, dosegla naziv doktorice znanosti. Med drugo 
svetovno vojno je delovala za Osvobodilno fronto v Ljubljani. Takrat ji je bila tudi zaupana 
organizacijska skrb za t. i. ilegalčke, otroke pripadnikov narodnoosvobodilnega gibanja. Po 
drugi svetovni vojni se je posvetila otroški in mladinski književnosti.  Med njenimi ključnimi 
proznimi deli za otroke in mladino so knjige: Golobje, sidro in vodnjak, Ko si bil majhen, 
Dnevna poročila, Osma dežela, Deklica delfina in lisica Zvitorepka, Srebrna račka-zlata 
račka, Dobri sovražnikov pes, Kruhek, Partizanka Katarina,  Partizanska bolničarka, 
Prigode koze Kunigunde idr. V knjigah Prva domovina, Moja dolina in Tuja dežela je z 
izjemno toplino opisala svoje otroštvo in mladost, kulturnozgodovinsko zanimiva srečanja iz 
poznejših let pa v knjigah Srečanja s slovenskimi umetniki in Drobna srečanja. Po vojni je 
napisala tudi mladinske igre Mačeha in pastorka, Igra o bogatinu in zdravilnem kamnu, 
Najlepša roža, Čarobna paličica, Dvanajst ujcev idr. Prevedla je ključna dela svetovne 
mladinske književnosti med drugim tudi Piko Nogavičko. Uvedla in dolga leta urejala je več 
knjižnih zbirk, med katerimi so Zlata ptica, Knjižnica Čebelica, Najdihojca, Cicibanova 
knjižnica, Zvezdice, Velike slikanice, Mladi oder idr. Za svoje delo je prejela številna 
priznanja, med drugim Levstikovo nagrado za življenjsko delo, leta 2000 pa je bila uvrščena 
na častno listo  Hansa Christiana Andersena. 
Zaradi izjemnih zaslug za več kot petdesetletni prispevek k razvoju kulturnega življenja in 
mladinske književnosti kot pisateljica, prevajalka in urednica, ter za izreden  prispevek k 
ugledu Mestne občine Ljubljana, podobi in življenju v njem, ugledu slovenske mladinske 
književnosti doma in v tujini, predvsem zaradi odličnosti in plemenitem uresničevanju 
poslanstva pri delu z mladimi, Komisija za priznanja predlaga, da se dr.  Kristini Brenkovi 
podeli naziv častne meščanke glavnega mesta Ljubljane.  
 
 
Milan KUČAN 
Milan Kučan je rojen leta 1941 v prekmurski vasi Križevci. Diplomiral je leta 1964  na pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1978 je postal predsednik Skupščine Republike Slovenije. 
V  letih med 1982 in 1986 je deloval v Beogradu, kot slovenski predstavnik v predsedstvu 
Zveze komunistov Jugoslavije. V Slovenijo se je vrnil leta 1986 ter postal in ostal ena 
osrednjih političnih osebnosti Slovenije. Ko je nekdanja Jugoslavija postajala nevarno žarišče 
za mir in varnost njenih narodov in Evrope, je iskal poti za sožitje in mir med 
jugoslovanskimi narodi, na podlagi pravice narodov do samoodločbe. Aprila 1990 je bil na 
prvih, demokratičnih, neposrednih in večstrankarskih volitvah izvoljen za predsednika 



predsedstva Republike Slovenije. Milan Kučan je vodil Slovenijo, ko se je uspešno ubranila 
pred agresijo Jugoslovanske vojske in bil predstavnik Slovenije na mirovni konferenci o 
nekdanji Jugoslaviji, ki je potrdila pravico narodov do samoodločbe. Slovenijo je vodil, ko je 
leta 1992 postala članica Organizacije združenih narodov in kot predsednik Republike v letih 
med 1992 do 2002. Za politično delovanje Milana Kučana so značilna analitska sposobnost, 
trezna politična stališča ter  brezmejna vztrajnost v iskanju zaveznikov za mirno in tvorno 
reševanje družbenih vprašanj v dobrobit ljudi. Milan Kučan je nosilec številnih odlikovanj in 
priznanj, med drugim tudi Viteza reda Papeža Pija »Pro Merito Melitensi« malteškega 
viteškega reda, Velikega častnega križa Republike Madžarske, Velikega reda Kralja 
Tomislava Republike Hrvaške, Crans Montana Prix de la Fondation za prispevek k miru, 
stabilnosti in sodelovanju v Evropi in častnega doktorata Cleveland State University. 
Zaradi izjemnih zaslug na področju družbenega življenja, prispevka k ugledu in razvoju 
Mestne občine Ljubljana in Republike Slovenije, zaradi osebne zavzetosti in nesebičnosti pri 
razvoju medmestnih in mednarodnih odnosov, prepoznavnosti Ljubljane in Slovenije v svetu, 
za prispevek h konceptu sožitja, ki temelji na odgovornosti, spoštovanja drugih, strpnosti,  
socialni kohezivnosti in vizionarstvu, Komisija za priznanja predlaga, da se Milanu Kučanu  
podeli naziv častnega meščana glavnega mesta Ljubljane.  
 
Akademik Tone PAVČEK 
Akademik Tone Pavček je rojen 29. 9.1928 v Šentjuriju na Dolenjskem. Diplomiral je na 
pravni fakulteti. V letih od 1963 in 1967 je bil ravnatelj Slovenskega mladinskega gledališča, 
od leta 1979 do leta 1983 predsednik Društva slovenskih pisateljev, dvajset let – do 
upokojitve pa glavni urednik pri Cankarjevi založbi v Ljubljani. Leta 1996 ga je UNICEF  
imenoval za enega izmed svojih ambasadorjev. Od leta 2001 je član Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti.  Tone Pavček, pesnik, prevajalec, publicist, urednik in vsestranski 
kulturni delavec sodi  nedvomno v sam vrh sodobne slovenske poezije. V svojem 
ustvarjalnem obdobju je napisal vrsto pesniških zbirk, tako za otroke kot za odrasle. Skupaj s 
tremi pesniškimi prijatelji je izdal »Pesmi štirih«. Leta 1984 je dobil Prešernovo nagrado za 
pesniško zbirko Dediščina. Prejel je tudi nagrado Prešernovega  sklada, Levstikovo nagrado, 
Kajuhovo nagrado, Trdinovo nagrado in nagrado Večernica. Izdal je okrog petnajst knjig 
poezije in dvakrat toliko knjig pesmi za mlade bralce. Nekatere od njih so doživele veliko 
izdaj in visoke naklade: »Juri Muri v Afriki«, »Vrtiljak« in »Majnice«. Več izborov njegove 
poezije je izšlo tudi v tujih jezikih. Vsa ustvarjalna leta ga je, poleg pesniške žilice, gnal tudi 
prevajalski navdih, tako da je slovenski kulturni prostor obogatil z vrsto imenitnih prevodov, 
zlasti odličnih ruskih pesnikov, kot so: Aleksander Blok, Sergej Jesenjin, Vladimir 
Majakovski, Boris Pasternak, Marina Cvetajeva, in Ana Ahmatova. Osebni pogum, ki ga je 
izkazal ob prelomnih trenutkih sodobne zgodovine, uvršča Toneta Pavčka med osrednje  
protagoniste  procesa osamosvajanja Slovenije. 
Zaradi odličnosti na področju pesniškega in kulturnega življenja, optimizma in humanističnih 
vrednot, ki prispevajo k motivaciji mladih in odraslih prebivalcev Mestne občine Ljubljana in 
Slovenije, tvornemu navezovanju medmestnih in mednarodnih pesniških stikov ter 
pokončnosti Komisija za priznanja predlaga, da se pesniku in akademiku Tonetu Pavčku, 
podeli naziv častni meščan Mestne občine Ljubljana. 

 
 

 
 
 
 
 



Komisija je obravnavala tudi naslednja kandidata: 
 
Alenka GERLOVIČ 
Alenka Gerlovič rojena leta 1919, je študirala na Likovni akademiji v Zagrebu. Med vojno je 
delovala v grafičnem ateljeju Centralne tehnike. Bila je risarka in ilustratorka, režiserka, 
igralka in scenografka partizanskega lutkovnega gledališča. Izdala je knjigo Okruški mojega 
življenja. Na svoje slike je prenašala podobe, ki jih je podoživljala na svojih potovanjih po 
svetu.  
 
 
Samo HUBAD 
Samo Hubad se je rodil leta 1917 v Ljubljani. Kompozicijo in dirigiranje je študiral pri Slavku 
Ostercu in Danilu Švari. V vsem svojem aktivnem obdobju je bil vodilni slovenski dirigent. 
Dirigiral je več kot šestdesetim orkestrom po vsem svetu, med drugim budimpeštanski, 
varšavski in leningrajski filharmoniji, radijskim orkestrom v Helsinkih, Parizu, Bratislavi, 
Bukarešti in Moskvi. S slovenskimi orkestri je ponesel v svet glasbo naših skladateljev, 
predvsem svojih sodobnikov in mlajše  generacije ustvarjalcev orkestralnih del. 
 
 
 
Komisija za priznanja je na 7. seji, dne 19. 4. 2007  sprejela  sklep, da predlaga Mestnemu 
svetu Mestne občine Ljubljana podelitev naziva častna meščanka oziroma častni meščan 
glavnega mesta  Ljubljana Dr. Kristini BRENKOVI, Milanu KUČANU in Akademiku 
Tonetu PAVČKU,  ki ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
 
 
 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA 
Pripravila:         Predsednica 
Mateja Kavka              Dr. Milena Mileva BLAŽIĆ 
 
 


