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

Stanko DOLENC 
 

Rajko JAZBEC 
 

Slavko KRUŠNIK 
 

Mitja VILAR 
 

Željko ŽELEZNIK 
 

Folklorna skupina Emona 
 

Športno društvo Zadvor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka:         Župan 
Ljubljana, dne                Mestne občine Ljubljana 
           Zoran  JANKOVIĆ 
 
 
 
 
 
 
 



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 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 podelitev 
plaket je kandidiralo 5 predlogov, 1 predlog  pa je dopuščal možnost podelitve nagrade ali 
plakete.  4 kandidate, ki so bili v okviru javnega razpisa predlagani za podelitev nagrade 
glavnega mesta Ljubljana, je komisija predlagala  za podelitev plakete. Soglasje, ki ga je 
zaprosila pri predlagateljih,  je prejela za 3  kandidate.  
 
Komisija za priznanja je na 7. seji, dne 19. 4. 2007 sprejela sklep, da predlaga Mestnemu 
svetu Mestne občine Ljubljana podelitev plaket glavnega mesta Ljubljana naslednjim 
predlaganim: 
 
Stanko DOLENC 
Stanko Dolenc je  v Planinskem društvu Pošte in Telekoma Ljubljana eden izmed najbolj 
prizadevnih članov.  V letih 1984 in 1985 je bil predsednik društva.  Kot član odbora 
izletniškega odseka je sodeloval pri programiranju, planiranju, organiziranju in vodenju 
izletov, pohodov, zborov, srečanj in drugih društvenih prireditev. Bil je uspešen planinski 
vodnik A kategorije. Organiziral in vodil je preko 550 izletov in pohodov. V izletniškem 
odseku je deloval že od leta 1955. Organiziral in vodil je 20-krat zimski pohod na Porezen, 
23-krat zimski pohod na Snežnik, 24-krat zimski pohod na Tisje in 34 krat zimski pohod na 
Dražgoše. Že več kot 25 let skrbi, da so v Planinskem društvu tudi sveže informacije in 
fotografije o društvenih izletih, pohodih in drugih prireditvah.  
Zaradi navedenih posebnih zaslug, Komisija za priznanja predlaga, da se Stanku Dolencu 
podeli plaketa glavnega mesta Ljubljane. 
 
Rajko JAZBEC 
Rajko Jazbec se je rodil leta 1961. Večletna izobraževanja, njegova nesebična in požrtvovalna 
pomoč soljudem v stiski, so bili nepogrešljiv sopotnik osebnega življenja. Od leta 1998, ko je 
postal poveljnik Gasilskega društva Ljubljana mesto in predsednik komisije za izobraževanje 
v GZ Ljubljana je zaključil tudi mednarodno usposabljanje  za inštruktorja za izvajanje vročih 
treningov gasilcev »HOT FIRE« na švedski akademiji za gasilstvo »Swedish Rescue Service 
Agency«. Samo v zadnjih petih letih je kot poveljnik Gasilskega društva Ljubljana mesto 
opravil preko 20 000 prostovoljnih ur na področju izobraževanja, reševanja in rednega 
delovanja društva, Gasilske zveze Ljubljana in Gasilske Zveze Slovenije. 
Zaradi navedenih posebnih zaslug, Komisija za priznanja predlaga, da se Rajku Jazbecu 
podeli plaketa glavnega mesta Ljubljane za leto 2007. 
 
 
 
 



Slavko KRUŠNIK 
Slavko Krušnik se je rodil v Ljubljani leta 1924. Po vojni je končal šolanje za tiskarskega 
strojnika, obiskoval AGRFT, smer dramaturgija, bil upravnik Tiskarne Narodne banke, 
tehnični urednik Slovenskega knjižnega zavoda in Cankarjeve založbe. Velik osebni 
prispevek je namenil izgradnji Poti spominov in tovarištva v Ljubljani, je član nadzornega 
odbora Planinskega društva Ljubljana Matica in tudi planinski vodnik vseh generacij. V 
samozaložbi je izdal nekaj knjig s področja bontona, razvedrila in medsebojnih odnosov, kot 
na primer Vedenje odlično?, Smeh stoletij, Umetnost ljubezni, Mednarodni bonton. Ciklus 
anekdot Smeh stoletij je doživel dva dela, tretji del knjige je pred izidom. 
Zaradi navedenih posebnih zaslug, Komisija za priznanja predlaga, da se Slavku Krušniku 
podeli plaketa glavnega mesta Ljubljane. 
  
Mitja VILAR 
Mitja Vilar je leta 1993 predstavil idejo o reševanju z motociklom, kar v  nekaterih zahodnih 
državah že dolgo poznajo, saj omogoča hitrejši dostop do mesta nesreče in tako reši 
marsikatero življenje. Projekt Novi pristopi k reševanju je  utemeljil iz medicinskega in  
ekonomskega vidika tudi v 61 strani dolgi študiji. Učinkovitost reševalca na motorju, pa je z 
denarnimi sredstvi, ki niso primarno namenjena zdravstvu, leta 1994 dokazal tudi v praksi. 
Reševalni postaji v Ljubljani je leta 1994 ponudil motor in del opreme. Reševalni motocikel je 
imel tudi kovček z obveznimi materiali, opremo za nadzor vitalnih znakov življenja, 
pripomočke za aplikacijo kisika, infuzijske tekočine in zdravila. Osebna zavzetost Mitje 
Vilarja, je pripomogla, k večji učinkovitosti in zato tudi večjim možnostim za preživetje. 
Zaradi navedenih posebnih zaslug, Komisija za priznanja predlaga, da se Mitji Vilarju podeli  
plaketa glavnega mesta Ljubljane za leto 2007. 
 
Željko ŽELEZNIK 
Željko Železnik je bil rojen 1933 v Sevnici. Leta 1961 je diplomiral kot univ. dipl. ekonomist. 
Enajst let je bil zaposlen v podjetju Belinka kot vodja finančnega sektorja, nato  kot pomočnik 
direktorja za ekonomsko področje. Delovno pot je nadaljeval v podjetju Petrol kot 
podpredsednik Poslovodnega odbora zadolžen za finance. Med službovanjem v podjetjih 
takratne bežigrajske občine, je deloval v Izvršnem odboru samoupravne skupnosti za 
izgradnjo objektov družbenega standarda v Bežigradu, ki je zagotovila združevanje finančnih 
sredstev za izgradnjo Športno rekreacijskega centra Ježica, športne  dvorane in tudi izgradnje 
občinske stavbe bivše občine Bežigrad. V tem obdobju je bil 20 let član in neutruden aktivist 
upravnega odbora Avto-moto Turing kluba Ljubljana. Dejavno se je vključil tudi  v delovanje 
stranke DeSUS.  
Zaradi navedenih posebnih zaslug, Komisija za priznanja predlaga da se Željku Železniku 
podeli  plaketa glavnega mesta Ljubljane za leto 2007. 
 
Folklorna skupina Emona 
Folklorna skupina Emona bo letos praznovala 40. letnico obstoja. Leta 1967 je dr. Bruno 
Ravnikar ustanovil folklorno skupino, ki jo je poimenoval Kulturno društvo - Folklorna 
skupina Emona, na osnovi poimenovanja Ljubljane iz rimskih časov. V skupini je sodelovalo 
več kot 1700 mladih plesalcev, nekateri pa delujejo že od ustanovitve. Danes dejavno deluje 
okoli 100 članov, ki sestavljajo člansko skupino, ter narodni in tamburaški orkester. Ob 35. 
letnici sta orkestra izdala zgoščenki z naslovom »Vedno bodimo veseuga srca«, tamburaški pa 
z naslovom »Godci godjo  prav na glas«. Folklorna skupina Emona, se je udeležila folklornih 
festivalov skoraj po celi Evropi, v Alžiriji, Severni Koreji, Egiptu, Kanadi, Ameriki in na 
Japonskem. 



Zaradi navedenih posebnih zaslug, Komisija za priznanja predlaga, da se Folklorni skupini 
Emona podeli plaketa glavnega mesta Ljubljane za leto 2007. 
 
Športno društvo Zadvor 
Športno društvo Zadvor v letu 2007 praznuje 26 let svojega delovanja. Namen in poslanstvo 
društva je predvsem organizacija športnih dejavnosti, izobraževanje in vzgoja krajanov vseh 
starosti za zdrav način življenja. V društvu, ki  šteje preko 470 članov deluje 14 športnih 
panog: aerobika, rekreacija, družinska rekreacija, košarka, badminton, namizni tenis, vadba za 
starejše, joga, kolesarjenje, ki obsega program 40 vrhov po Sloveniji, veslanje po slovenskih 
rekah, mladi nogometaši, smučarski teki na urejenih smučinah Zadvor, športno plezanje, tečaj 
standardnega in sodobnega plesa ter tradicionalni Molniški tek, ki je bil leta 2006 organiziran 
že petindvajsetič. Člani društva tekom celega leta urejajo in vzdržujejo Trim stezo Zadvor, v 
zimskem času urejajo tekaško progo Smučine Zadvor. V pomladanskem času pa organizirajo 
obsežno čistilno akcijo na območju Trim steze Zadvor in doline Konjščice. 
Zaradi navedenih posebnih zaslug, Komisija za priznanja predlaga, da se Športnemu društvu 
Zadvor podeli plaketa glavnega mesta Ljubljane za leto 2007. 
 
 
 
Komisija je obravnavala tudi naslednje predloge: 
 
 
Robert KUTIN 
Robert Kutin je upravljal Kavarno Pločnik v Ljubljani. Poleg gostinske ponudbe je bil razlog 
za priljubljenost kavarne med Ljubljančani in obiskovalci iz Slovenije in tujine predvsem njen 
kulturni program.  
 
Zvone MILKOVIČ 
Zvone Milkovič deluje na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu v Ljubljani že 
več kot 20 let. Do reorganizacije lokalne samouprave leta  1995 kot neprofesionalni tajnik 
Bežigrajskega občinskega sveta za  preventivo, nato pa redno kot sekretar Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana. 
 
 
 
Komisija za priznanja je na 7. seji dne 19. 4.  2007 sprejela sklep, da predlaga Mestnemu 
svetu Mestne občine Ljubljana, podelitev plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2007: 
Stanku DOLENCU, Rajku JAZBECU, Slavku KRUŠNIKU, Mitju VILARJU, Željku 
ŽELEZNIKU, Folklorni skupini Emona in Športnemu društvu Zadvor,  ki ga predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Mateja Kavka 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA 
Predsednica 

Dr. Milena Mileva BLAŽIĆ 
 
 


