
PREDLOG 
           
Na podlagi 27., 93. in 94. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 
28/01) ter 3., 4., 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 2007 
 
 
 
 
Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2007 prejmejo: 
 
 
 
 
 

Aleksander BASSIN 
 
 

Akademska športna zveza Olimpija Ljubljana 
 
 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka:         Župan 
Ljubljana, dne                Mestne občine Ljubljana 
           Zoran JANKOVIĆ 
 
 
 
 
 
 



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 2007, je v razpisnem 
roku prispelo 17 predlogov. Na 2. seji komisije je bilo ugotovljeno, da je en predlog, prispel 
izven razpisnega roka, pri enem predlogu pa je bilo ugotovljeno, da ne izpolnjuje 5. člena 
Odloka o priznanjih MOL. Obe pobudi  sta bili izločeni iz nadaljnje obravnave.  Za nagrado 
glavnega mesta  Ljubljana je kandidiralo  10 predlogov, 1  predlog pa je dopuščal možnost 
podelitve nagrade ali plakete. Za eno pobudo je med  postopkom s strani predlagatelja prispel  
nov predlog za podelitev častnega meščanstva, zato jo je komisija v nadaljevanju  
obravnavala kot predlog za podelitev častnega  meščanstva. Na  7. seji, dne  19. 4.  2007, je 
Komisija za priznanja sprejela sklep, da predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana 
podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana naslednjim predlaganim:  
 
Aleksander BASSIN 
Aleksander Bassin, rojen 8. maja 1938 v Ljubljani, je leta 1961 diplomiral na Pravni fakulteti, 
leta 1963 pa absolviral umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 
1959 dalje se dejavno  ukvarja s sodobno likovno kritiko in umetnostno zgodovinsko 
publicistiko v dnevnem in revijalnem tisku. Od leta 1989 dalje je direktor Mestne galerije  
Ljubljana. Je avtor monografij slovenskih sodobnih umetnikov. Predvsem pa se ukvarja z 
organizacijo in postavitvijo številnih monografskih in  tematskih samostojnih in skupinskih 
razstav doma in v tujini. Bil je predsednik, komisar in član številnih žirij slovenskih in 
mednarodnih likovnih prireditev od šestdesetih let 20. stoletja pa vse do danes.  Pomembno je 
njegovo večkratno selektorsko delo na bienalu v Sao Paolu in drugih svetovnih in domačih 
bienalih in trienalih. Njegovo vodstveno delo v Mestni galeriji je prineslo v ljubljanski in 
slovenski likovni prostor številne premike in novosti. Prizadeval si je navezovati  delovne 
stike med drugim z Avstrijo, Slovaško, Nemčijo, Izraelom, Argentino in Južno Korejo. 
Aleksander Bassin je bil kot predsednik Mednarodnega združenja likovnih kritikov tudi 
pobudnik in organizator do sedaj prvega kongresa tega združenja v Ljubljani, leta 2005. 
Zaradi izjemnih dosežkov na področju kulturnega življenja, prispevka k ugledu Mestne 
občine Ljubljana, ugledu doma in v tujini Komisija za priznanja predlaga, da se Aleksandru 
Bassinu podeli nagrada glavnega mesta Ljubljane, za leto 2007. 
 
 
Akademska športna zveza Olimpija Ljubljana 
Akademsko športno društvo Olimpijo Ljubljana je leta 1955, pod pokroviteljstvom Univerze 
v Ljubljani ustanovilo osem klubov. Prvi predsednik je bil akademik prof. dr. Stojan Pretnar. 
V pestri zgodovini je zaradi pravno formalnih potreb menjavalo tudi poimenovanja. Od leta 
2003 se imenuje Akademska športna zveza Olimpija Ljubljana, vodita pa jo predsednik Vinko 
Može in predsednik senata Jože Mermal. Vključuje devetindvajset društev-klubov z več kot 
pettisoč članov. Z organizacijskim in strokovnim kadrom je postala tudi pomemben dejavnik 
promocije Ljubljane-evropskega mesta. Temeljna cilja Olimpije sta bila tako množičnost  kot 
tudi odličnost. V Ljubljani so bila organizirana svetovna in evropska prvenstva, pri katerih je 
sodelovalo triinpetdeset organizatorjev iz AŠD Olimpije. Ti so za svoje delo prejeli kar 
dvanajst priznanj Mednarodnega olimpijskega komiteja. Številni klubi Olimpije so postali del 



sistema evropskih tekmovanj in tako odprli pot na številna evropska tekmovanja in športna 
srečanja v Evropi, kjer so spoznavali kakovost Olimpijine družine športov in športni utrip 
Ljubljane. Organizirajo tudi športna srečanja s prijateljskimi mesti Ljubljane, od najbližjih - 
Reke, Parme do daljnih  - Soussa in Tbilisija. 
Zaradi izjemnih dosežkov na področju množičnega športnega življenja, podobi in življenju v 
Mestni občini Ljubljana, ugledu doma in v tujini, Komisija za priznanja predlaga, da se 
Akademski športni zvezi Olimpija Ljubljana, podeli nagrada glavnega mesta Ljubljane za leto 
2007. 
 
Društvo medicinskih sester, babic in  zdravstvenih tehnikov Ljubljana 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v letu 2007 praznuje 80-
letnico delovanja. Društvo si želi s svojim delovanjem prispevati h krepitvi zdravja, k osebni 
in strokovni rasti članstva ter dejavno sodelovati pri uveljavljanju sprememb, ki jih narekujejo 
razvijajoči se poklic zdravstvene in babiške nege ter družbene potrebe. V zadnjem času 
zasledimo vedno večje odpiranje društva širši družbeni skupnosti, prebivalcem Ljubljane in 
okolice. Organizirajo merjenje srčnega utripa v okviru vodenih gibalnih aktivnosti z merilci in 
drugimi zdravstveno-vzgojnimi vsebinami v društvenih prostorih in na Šmarni gori. Strokovni 
namen društva je krepiti vlogo in pomen dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru, spodbujanje in zagotavljanje kakovostne 
zdravstvene in babiške nege bolnikov, spodbuja znanstveno-raziskovalnega delovanja članov, 
sodelovanje in povezovanje preko Zbornice zdravstvene in babiške nege v mednarodne 
organizacije. Društvo se aktivno vključuje v sodobna dogajanja v slovenskem zdravstvu, naj 
gre za sodelovanje pri pripravi zakonodaje na področje zdravstva ali v primeru drugih 
dejavnosti in dogodke, ki potekajo v okviru Ministrstva za zdravje. 
Zaradi izjemnih dosežkov na področju zdravja in krepitve zdravega življenja, prispevka k 
ugledu in pomenu poslanstva in poklica, podobi in življenju v Mestni občini Ljubljana, ugledu 
doma, Komisija za priznanja predlaga, da se Društvu medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov podeli nagrada glavnega mesta Ljubljane za leto 2007, ob njihovi 80-
letnici delovanja. 
 
 
 
Komisija je obravnavala tudi naslednje pobude: 
 
 
 
Biserka MAROLT MEDEN 
Biserka Marolt Meden je ena izmed ustanoviteljic Odbora za  novo pediatrično kliniko, ki je 
bil ustanovljen leta 1994  pri reviji Otrok in družina. Kot članica strokovne koordinacije, in 
danes kot predsednica uprave Ustanove za izgradnjo nove PK v Ljubljani, je skrbela in 
koordinirala, da so potekala pripravljalna dela, da je bil izdelan medicinsko funkcionalni 
program, da je bil izveden javni razpis in da so se uresničevala druga spremljajoča opravila.  
 
Ivan ZIDAR 
Ivan Zidar je leta 1980 vzpostavil sistem SCT in prevzel njegovo vodenje. Po prvi skupščini 
delničarjev 1999, ga je nadzorni svet imenoval za predsednika uprave delniške družbe SCT in 
mu julija 2004 mandat podaljšal do leta 2009. Za podjetje SCT so bili v osemdesetih letih 20. 
stoletja značilni pomembni in veliki projekti, ki jih je 11 tisoč delavcev SCT-ja uresničilo 
doma in v tujini. SCT je bil največji in vodilni izvajalec del tudi v izgradnji avtocestnega križa 
in pomembnih projektih nizkih in visokih gradenj. 



 
Škofijska Karitas ljubljanske nadškofije 
Škofijsko Karitas Ljubljana je leta 1990 ustanovil takratni ljubljanski nadškof dr. Alojz 
Šuštar. V preteklih 16-ih letih je opravljala pomembno poslanstvo v Ljubljani, Sloveniji in v 
svetu. Pomoč delijo v skladu s svojim etičnim kodeksom, ki nikogar ne izključuje. Edino 
merilo je stiska, v kateri se človek znajde. S svojim prizadevanjem je v našem mestu 
pripomogla k boljšemu življenju ljudi z roba. 
 
 
 
 
 
Komisija za priznanja, je na 7. seji, dne 19. 4. 2007 sprejela sklep, da predlaga Mestnemu 
svetu Mestne občine Ljubljana podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2007: 
Aleksandru BASSINU, Akademski športni zvezi Olimpiji Ljubljana in Društvu 
medicinskih sester, babic in  zdravstvenih tehnikov Ljubljana,  ki ga predlaga Mestnemu 
svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Mateja Kavka 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA 
Predsednica 

Dr. Milena Mileva BLAŽIĆ 
 
 
 
 
 
 


