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Dragutin MATE 

 



PREDLOG 

Na podlagi 27., 93. in 94. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni  list RS, št. 66/07 - 

uradno prečiščeno besedilo in 15/12) ter drugega odstavka 2. člena Odloka o priznanjih Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 in 107/09) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na  ___.  seji 

dne  ________ 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 t a: 

 

 

 

 

 

Akademikinja red. prof. dr. Alenka ŠELIH 

 

 

Akademik red. prof. dr. Matjaţ KMECL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:          

Ljubljana,  

 

 

                                                                                                                                Ţupan 

                                          Mestne občine Ljubljana 

           Zoran JANKOVIĆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UTEMELJITEV: 

 

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 in 107/09) v 8. členu 

določa, da je naziv častni meščan glavnega mesta Ljubljane najvišje priznanje Mestne občine 

Ljubljana (MOL), ki ga prejmejo posamezniki, ki so izjemno zasluţni za ugled, pomen in razvoj 

MOL, ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov. Kriteriji za podelitev naziva 

častni meščan so izjemni doseţki ţivljenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, dobrobit, 

sodelovalnost ali skrb za blaginjo v MOL ali promocijo MOL. 

 

Komisija za priznanja je obravnavala  3 pobude za podelitev naziva častna meščanka oziroma 

častni meščan.  

 

Komisija za priznanja je na 8. seji, dne 15. 3. 2012 sprejela sklep, da predlaga Mestnemu svetu 

Mestne občine Ljubljana podelitev naziva častna meščanka in častni meščan glavnega mesta Ljubljana 

dvema kandidatoma, to pa sta:  

 

 

Akademikinja red. prof. dr. Alenka Šelih 

Akademikinja red. prof. dr. Alenka Šelih je eminentna znanstvenica, pedagoginja in javna osebnost, ki 

je s svojim delom in delovanjem bistveno pripomogla k razvijanju stroke, uveljavljanju novih 

humanih, s človekovimi pravicami povezanih vidikov v pravo in javno ţivljenje tako našega mesta kot 

tudi Slovenije ter nekdanje drţave. Aktivna je  v pomembnih zdruţenjih in je v različnih organizacijah, 

npr. v Svetu Evrope, uspešno predstavljala slovensko akademsko sfero. Rojena je bila leta 1933 v 

Mariboru. Od študija prava dalje je bivala v Ljubljani. Po diplomi leta 1957 je nadaljevala študij in 

doktorirala leta 1963. Leta 1959 se je zaposlila na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti 

Univerze v Ljubljani, kjer je ostala do leta 1973. Nato je začela svojo pot kot pedagoginja in 

raziskovalka na pravni fakulteti, kjer je delovala do leta 2001, nazadnje kot redna profesorica za 

kazensko pravo in kriminologijo. Več kot deset let od 1993 do 2004, je vodila kot direktorica Inštitut 

za kriminologijo, kjer je še aktivna raziskovalka. Uvedla in razvila je številna področja, v okviru 

kriminologije in kazenskega prava, predvsem mladoletniškega. Ţe zgodaj je opozorila na marsikatere 

prezrte dejavnike in probleme v sistemu kaznovalnega prava, posebno na človekove in otrokove 

pravice, na probleme, ki jih doţivljajo ţrtve kaznivega dejanja, zlasti pri nasilju nad otroki. Zavzema 

se za humanost in racionalnost pri obravnavanju kaznivih dejanj ter za pozitivno kazensko pravo 

sodobnih oblik kaznovanja. Sodelovala je v številnih mednarodnih projektih. Bila je dekanja Pravne 

fakultete nato pa prorektorica Univerze v Ljubljani. Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, je 

bila izvoljena kot redna članica leta 2003 in je trenutno ena od petih predstavnic od stotih rednih, 

izrednih in dopisnih članov SAZU. Bila je načelnica 1. razreda SAZU in podpredsednica od leta 2005-

2008, nato pa članica predsedstva. Med drugim je predavala tudi na univerzah v Berkeleyu, Bruslju, 

Gradcu, na Harvardu, v Krakovu, Los Angelesu, Münchnu, Novem Sadu, PuertoRiccu, Sarajevu, 

Varšavi in Zagrebu. Leta 1990 je gostovala kot Fulbright profesorica na Univerzi v Winsconsinu. 

 

 

 

Akademik red. prof. dr. Matjaţ Kmecl 

Akademik red. prof. dr. Matjaţ Kmecl (1934) je eden najbolj ustvarjalnih, znanih in zasluţnih 

slovenskih sodobnikov. Vse njegovo javno delovanje je ţe desetletja usmerjeno v raziskovanje in 

soustvarjanje kulturnih razmer in kultiviranega soţitja Slovencev v preteklosti in sodobnosti. Iz 

njegove osnovne stroke, slovenske literarne vede, o kateri je poleg številnih znanstvenih člankov in 

razprav napisal tudi lepo število knjig (npr. Mala literarna teorija (1978), Rojstvo slovenskega romana 

(1981), Tisoč let slovenskega slovstva  (2010)) in v kateri je kot predavatelj in raziskovalec ves čas 

premikal njene meje s svojim eruditstvom, smislom za interdisciplinarno povezovanje, kritičnimi 



komentarji in duhovitimi detajli, se je njegovo kreativno zanimanje širilo na druga področja. Sad 

zanimanja za slovensko kulturno in naravno dediščino so vsebinsko tehtne in med bralci priljubljene 

monografske publikacije npr. Kratka kulturna zgodovina Slovencev (2005), Zakladi Slovenije (1997) 

in (2009), Ljubljana (2011). Vznemirljive usode slovenskih literatov in kulturnikov, tvorcev 

nacionalnega konstituiranja Slovencev, so pod njegovim peresom oţivele v njegovih dramskih 

stvaritvah npr. Trubar pred slovensko procesijo, Levstikova smrt, pri čemer je gotovo najbolj 

monumentalen scenarij za tv nadaljevanko in film o Prešernu, Poet (2000). Matjaţa Kmecla kot 

ustvarjalno in angaţirano osebnost pa ni mogel zadovoljiti le stik s slovensko kulturnozgodovinsko 

preteklostjo, iz njenega spoznavanja se je osebno in druţbeno zavzeto odzival tudi na slovensko 

sodobnost in duhovno stanje današnjih Slovencev. Po eni strani kot esejist, ki je svoje poglede strnil v 

knjigah S prijatelji pod macesni (1978) ali Slovenska postna premišljevanja (1987), po drugi kot javni 

delavec in politik. Tako je postal konec 70. let prejšnjega stoletja prvi predsednik Jezikovnega 

razsodišča, v osemdesetih pa  je bil Predsednik Republiškega komiteja za kulturo. V letu 1990 je bil 

izvoljen za člana prvega predsedstva samostojne Slovenije. Prejel je Ţupančičevo nagrado za knjigo 

Zakladi Slovenije (1979) in nagrado Kidričevega sklada za knjigo Rojstvo slovenskega romana 

(1982). 

_____________________________________________________________________________ 

 

Komisija je obravnavala tudi naslednjo pobudo: 

 

Dr. Iskra Vasiljevna Čurkina 

Dr. Iskra V. Čurkina je ruska drţavljanka rojena v Moskvi. V letih 1949-1954 je študirala na fakulteti 

za zgodovino moskovske univerze na katedri za zgodovino juţnih in zahodnih Slovanov. Na Inštitutu 

za slavljanovedenije sovjetske Akademije znanosti je  leta 1963 za predmet svojega raziskovanja 

izbrala slovensko zgodovino. Zadnje njeno delo, ki je izšlo leta 2010 v Moskvi je rusko slovenska 

publikacija Rusko slovenski odnosi v dokumentih (12. stol. – 1914), katere soizdajatelji so Arhiv 

Republike Slovenije, Ruska zvezna agencija za arhive, Ruski drţavni arhiv starih aktov in Inštitut za 

slavistiko Ruske akademije znanosti. Knjiga obsega 654 strani, objavljenih je 492 dokumentov iz 

ruskih in slovenskih arhivov in knjiţnic. Delo je pomembno zaradi dolgega časovnega obdobja, ki ga 

zaobjema. Začenja z najstarejšimi podatki o obstoju stikov med Slovenci in Rusi in končuje z 

začetkom prve svetovne vojne. Med objavljenimi dokumenti so tudi pisma ljubljanskih ţupanov Petra 

Grassellija in Ivana Hribarja. 

 

 

Komisija za priznanja predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da sprejme 

predlagani sklep o podelitvi naziva častna meščanka glavnega Mesta Ljubljana akademikinji red. 

prof. dr. Alenki Šelih in naziv častni meščan glavnega mesta Ljubljana  akademiku red. prof. dr. 

Matjaţu Kmeclu. 
 

 

 

 

 

Pripravila:         

Mateja Kavka        

Tajnica Komisije za priznanja  

 

 

          

                       

Predsednik 

         Komisije za priznanja 

                  Dragutin MATE 

 



PREDLOG 

 

Na podlagi 27., 93. in 94. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - 

uradno prečiščeno besedilo in 15/12) ter drugega odstavka 2. člena Odloka o priznanjih Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 in 107/09) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na  ___.   seji 

dne  ________ sprejel  

 

 

 

 

S K L E P 

 

o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2012 

 

 

 

 

Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2012 prejmeta: 

 

 

 

 

 

Vlasta NUSSDORFER 

 

 

Prim. Boris CIBIC, dr. med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:         

Ljubljana, dne  

 

 

 

                                                                                                                                Župan 

                                          Mestne občine Ljubljana 

           Zoran JANKOVIĆ 

                                        

 

 

 

 

 



 

 

UTEMELJITEV: 

 

V skladu z 10. členom Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 

116/08 in 107/09) je nagrada glavnega mesta Ljubljana priznanje Mestne občine Ljubljana (MOL), ki 

ga prejmejo posamezniki. Izjemoma jo lahko prejmejo tudi skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo 

pridobitne dejavnosti. Kriteriji za podelitev nagrade so: pomembni doseţki ţivljenjskega dela z vseh 

področij, prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti MOL ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.    

 

Na javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana za leto 2012 so v razpisnem 

roku prispele 4 pobude  za podelitev  nagrad, ena pobuda pa je dopuščala podelitev nagrade ali plakete 

glavnega mesta Ljubljana. Ena pobuda ni izpolnjevala pogojev iz 4. člena Odloka o priznanjih MOL, 

ki določa, da lahko pobudo za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana podajo posamezniki in 

pravne osebe, ki imajo stalno bivališče  oziroma sedeţ v Mestni občini Ljubljana, zato pobuda ni šla v 

nadaljnjo obravnavo, eno pobudo za nagrado pa je komisija s soglasjem pobudnika predlagala za 

plaketo glavnega mesta Ljubljana.   

 

Na 8. seji, dne 15. 3. 2012, je Komisija za priznanja sprejela sklep, da predlaga Mestnemu 

svetu Mestne občine Ljubljana podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana 2 kandidatoma, to pa sta:  

 

Vlasta Nussdorfer 

Vlasta Nussdorfer je zaposlena kot višja drţavna toţilka na Oddelku za strokovni nadzor in 

izobraţevanje na Vrhovnem drţavnem toţilstvu RS. Bila je višja drţavna toţilka - vodja oddelka za 

mladoletniško, druţinsko in spolno kriminaliteto na Okroţnem drţavnem toţilstvu v Ljubljani, 

namestnica temeljnega javnega toţilca v Ljubljani ter okroţna drţavna toţilka. Njeno znanje in 

izkušnje dela z mladoletnimi prestopniki, ranljivimi bitji, nasiljem, zlorabami, drogami, alkoholom in 

pomanjkanjem ljubezni, varnosti in topline, s katerimi se je pri svojem delu srečevala, so jo  

izoblikovali, da se je posvetila prostovoljstvu. Pri svojem delu je vseskozi kazala, da ji ne gre le za 

strogo juristično gledano uveljavljanje napisanega prava, temveč predvsem za skrb v dobro človeka in 

druţbe. S svojimi strokovnimi predlogi in prispevki na temo zagovorništva otrok in mladostnikov je 

dosegla neprecenljiv doseţek v postopkovni kazenski zakonodaji, kjer mladoletni oškodovanci za čas 

od uvedbe kazenskega postopka dalje za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in kazniva 

dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, s seznama odvetnikov dobijo 

pooblaščenca mladostnikov. Vlasta Nussdorfer je največ svojih prizadevanj pomagati pomoči 

potrebnim posvetila najbolj ogroţeni druţbeni skupini – otrokom in mladim, ki so ţrtve kaznivih 

dejanj, pa tudi tistim, ki so jih ţivljenjske razmere zanesle na stranpota. Pomaga dobrotniško, in bona 

fide. Njeno prizadevno delo v okviru Belega obroča – društva za pomoč ţrtvam kaznivih dejanj, je iz 

začetne anonimnosti širši slovenski javnosti kmalu predstavilo plemenite namene delovanja društva ter 

pomoči potrebnim pokazalo, kam se lahko obrnejo po pomoč. 

 

 

Prim. Boris Cibic, dr. med. 

Primarij Boris Cibic, dr. med. je pionir slovenske interne medicine in še posebej kardiologije. Ob 

rednem delu je vseskozi tudi usposabljal mlade specialiste interniste pri praktičnem delu v 

zdravstvenem domu oziroma ljubljanskih bolnišnicah. Rodil se je leta 1921 v kmečki druţini 

slovenskih zamejcev. Po drugi svetovni vojni se je preselil v Ljubljano kjer je uspešno končal  študij 

na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Velja za odličnega zdravnika, in je tudi 30 let po 

upokojitvi vsak dan aktiven v ljubljanski podruţnici Društva za zdravje srca in oţilja Slovenije. 

Društvo je bilo ustanovljeno zaradi naraščajočega števila bolnikov srca in oţilja in se je tudi včlanilo v 

mednarodno organizacijo European Heart Network. Prim. Boris Cibic se je z vso svojo energijo 

posvetil vprašanju dejavnikov tveganja. Ţe od prvih začetkov društva je pomočnik glavnega urednika 

revije »Za srce«, kjer ţe  21 let opisuje nevarnosti za bolezni srca in oţilja in kako se jim izogniti. Je 

tudi stalni sodelavec in sourednik v knjiţni zbirki »Za srce« v kateri vsako leto izide ena knjiga. Bil je 

eden prvih v Evropi, ki je v knjiţici z naslovom »Ali je ţensko srce drugačno« leta 2002 opozoril na 



problematiko bolezni srca in oţilja pri ţenskah. Je stalni predavatelj v Sloveniji tako za laike kot tudi 

za mlade zdravnike, ki jih kljub svojim letom še vedno poučuje o hipertenziji na posebnih tečajih v 

okviru Interne klinike. Njegovo veliko delo so razstave »O srcu«. Prva razstava take vrste je bila leta 

1995 v Cekinovem gradu, ki jo je avtorsko postavil prav prim. Cibic in je doţivela velik odmev. Prim. 

Cibic je nosilec medicinskega dela v »Posvetovalnici za srce«, ki je bila odprta 8. januarja 2001. 

Bolniki, ki prihajajo v to posvetovalnico, so brezplačno deleţni njegovih nasvetov. Leta 2002 je prejel 

srebrni častni znak svobode RS za dolgoletno nesebično in poţrtvovalno zdravniško delo, leta 2011 pa 

posebno priznanje za dolgoletna udejstvovanja v humanitarnih organizacijah in prispevke k 

razpoznavnosti in spoštovanju humanitarnega dela Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij 

Slovenije za dolgoletna prostovoljska svetovanja na področju bolezni srca in oţilja. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Komisija je obravnavala tudi naslednjo pobudo: 

 

Nataša Dolenc 

Nataša Dolenc je profesorica nemščine in francoščine, a svojo prepoznavnost si je gradila in zgradila 

predvsem z vrhunsko interpretacijo materinega jezika na RTV Slovenija, za kar je bila nagrajena s 

številnimi domačimi in mednarodnimi priznanji. V desetletjih njenega profesionalnega dela je s svojo 

govorno dovršenostjo, osebnim šarmom in eleganco izvrstno vodila najpomembnejše politične in 

kulturne dogodke na mestni, drţavni in mednarodni ravni, z mentorskim delom in pedagoškimi 

izkušnjami pa prodorno širila zavest o pomembnosti vabljivega javnega nastopanja in uglajenega 

govora. 

 

 

 

 

Komisija za priznanja je na 8. seji dne 15. 3. 2012 sprejela sklep, da predlaga Mestnemu svetu Mestne 

občine Ljubljana podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2012 Vlasti Nussdorfer in prim. 

Borisu Cibicu dr. med.,  ki ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem.  

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila:         

Mateja Kavka        

Tajnica Komisije za priznanja  

 

 

          

                       

Predsednik 

     Komisije za priznanja 

        Dragutin MATE 
 



PREDLOG 

 

Na podlagi 27., 93. in 94. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - 

uradno prečiščeno besedilo in 15/12) ter drugega odstavka 2. člena Odloka o priznanjih Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 in 107/09) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ____.  seji 

dne   _______ sprejel  

 

 

 

S K L E P 

 

o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2012 

 

 

 

Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2012 prejmejo: 

 

 

 

 

 

Viljem KLEMENC 

 

Matjaţ ŠPAT 

 

Društvo zaupni telefon Samarijan 

 

Društvo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije in Narodna galerija 

 

Slovenska filantropija, Zdruţenje za promocijo prostovoljstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:          

Ljubljana, dne  

 

 

                                                                                                                  Ţupan 

                Mestne občine Ljubljana 

                     Zoran JANKOVIĆ 

 

 

 

 

 

 



UTEMELJITEV: 

 

Na podlagi  12. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 in 

107/09) je plaketa glavnega mesta Ljubljana priznanje, ki ga prejmejo:  

 

- posamezniki in pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem 

časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in  

razvoju MOL; 

- posamezniki in pravne osebe za posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med 

MOL in drugimi občinami; 

- posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum  

- prijateljska pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz Republike 

Slovenje in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja 

z MOL; 

- posamezniki in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in 

kulturno-umetniškem področju ter za trajnostni razvoj MOL; 

- donatorji za humanitarno, znanstveno-raziskovalno, kulturno-umetniško področje in trajnostni 

razvoj MOL. 

 

Vsako leto se lahko podeli največ sedem plaket glavnega mesta Ljubljana.  

 

Na javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana za leto 2012, je v razpisnem 

roku prispelo 7 pobud za podelitev plaket glavnega mesta Ljubljana in 1 pobuda, ki je komisiji 

prepuščala možnost predlagati podelitev nagrade ali plakete. Za eno pobudo je bilo ugotovljeno, da je 

že prejela plaketo glavnega mesta Ljubljane leta 1999, zato ni šla v nadaljnjo obravnavo. Eno pobudo, 

ki je bila predlagana za nagrado, pa je komisija s soglasjem pobudnika predlagala za podelitev plakete 

glavnega mesta Ljubljana. 

 

Komisija za priznanja je na 8. seji, dne 15. 3. 2012 sprejela sklep, da predlaga Mestnemu svetu 

Mestne občine Ljubljana ob  pridobitvi potrebnega soglasja, podelitev plaket glavnega mesta 

Ljubljana 5 kandidatom, to pa so: 

 

Viljem Klemenc 

Viljema Klemenca mnogi poznajo kot odločnega in vztrajnega aktivista na različnih družbenih  

področjih. Njegovo aktivno udejstvovanje posega v različne lokalne strukture od najmlajših do 

najstarejših, od športa do kulture in tudi med tiste, ki v teh časih potrebujejo pomoč. Je  podpredsednik 

Sveta ČS Golovec. Kot predsednik Društva upokojencev Štepanjsko naselje že nekaj let uspešno vodi 

in organizira aktivnosti društva, ki šteje več kot 260 članov. Je prostovoljni gasilec in sekretar 

Prostovoljnega gasilskega društva Štepanjsko naselje. Kot član Sveta staršev OŠ Božidarja Jakca 

tvorno sodeluje pri izboljšanju delovanja osnovne šole in predstavlja pomembno okno šole za 

sodelovanje s četrtno skupnostjo. Je tudi predsednik KO Rdečega križa in skrbi za ohranjanje 

delovanja Zveze združenj borcev v Štepanjskem naselju. 

 

Matjaţ Špat 

Matjaž Špat se že vrsto let posveča ohranjanju spomina in vrednot narodnoosvobodilnega boja. Je 

aktiven član treh krajevnih borčevskih organizacij (Dravlje, Dolomitski odred, in Bratov Babnik), član 

predsedstva in izvršnega odbora ZZB za vrednote NOB Ljubljana Šiška in tudi član Glavnega odbora 

ZZB za vrednote NOB Slovenije. Svoj prosti čas posveča pomoči in delovanju organizacij internirank, 

taboriščnic in taboriščnikov koncentracijskih taborišč iz II. svetovne vojne. Je predsednik 

Taboriščnega odbora Ravensbrück, ki aktivno pomaga tudi pri delovanju Taboriščnega odbora 

Auschwitz. Vodi organizacijo proslav ob Dnevu spomina na Holokavst, vodil je delegacijo iz 

Slovenije (leta 2004) na proslavo osvoboditve taborišča Ravensbrück ter organizira že tradicionalno 

vseslovensko srečanje taboriščnic, političnih zapornic, ukradenih otrok nekdanjih nacifašističnih 

taborišč v Portorožu.  

 



Društvo zaupni telefon Samarijan 

Društvo zaupni telefon Samarijan, ki ima svoj sedež na območju Mestne občine Ljubljana praznuje 15 

– letnico delovanja. Najprej so prostovoljci dežurali 24 ur na dan vse dni v letu na enem telefonu, 

sedaj pa so že deset let dosegljivi na dveh telefonih istočasno 24 ur, vse dni v letu, občasno pa delujejo 

še na tretjem telefonu. Vse to omogoča 380 prostovoljcev, do sedaj so opravili preko 392.000 

pogovorov z ljudmi v duševni stiski in podarili preko 230.000 ur. Pri svojem delu uporabljajo 

Rogersovo metodo nedirektivnega svetovanja, kar pomeni, da se spremenijo v čuteče uho, saj človek v 

stiski potrebuje prav te vrste podporo. Da bi prostovoljci zmogli kvalitetno opravljati svoje delo skrbi 

društvo za redne mesečne supervizije in predavanja priznanih strokovnjakov, večkrat letno pa imajo 

člani tudi dodatna izobraževanja. Društvo je v teh 15-ih letih usposobilo že preko 900 članov. Leta 

2005 so za svoje dosežke na humanitarnem področju s strani Ministrstva za delo, družino in socialne 

zadeve, kot eni izmed prvih prejeli status humanitarne organizacije. 

 

Društvo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije in Narodna galerija 

Sozvočje svetov je letni ciklus predavanj in koncertov s katerim Komorni godalni orkester Slovenske 

filharmonije in Narodna galerija iz Ljubljane že od leta 2001 na edinstven način povezujeta glasbeno 

in likovno umetnost. Oba akterja črpata iz bogate zakladnice domače in svetovne likovne in glasbene 

umetnosti ter na izviren način podajata stilske, geografske in časovne vzporednice med njima. Pet 

prireditev s priložnostnim dodatkom ali ponovitvijo združuje privlačen glasbeni program in teme iz 

likovne umetnosti, ki jih je mogoče povezati neposredno z glasbo ali s koncertno vsebino. Pri 

Komornem godalnem orkestru SF gostujejo vrhunski domači in tuji solisti, predavanja pa pripravljajo 

sodelavci Narodne galerije in gostujoči slovenski predavatelji. Ciklus je v desetih letih obstoja 

nenehno rasel. Ljubljanska publika je projekt hvaležno sprejela. Povpraševanje presega prostorske 

zmogljivosti velike dvorane Narodne galerije, ki zagotavlja izjemen ambient in akustično neprekosljiv 

prostor za komorno zasedbo. 

 

Slovenska filantropija, Zdruţenje za promocijo prostovoljstva 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva v letu 2012 obeležuje 20 let delovanja. 

Programi društva so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno 

šibkejših, zato je njihovo delo usmerjeno v ozaveščanje, informiranje, zagovorništvo in povezovanje. 

S svojimi programi vstopajo na področja, ki jih državne institucije še ne pokrivajo, ali jih ne pokrivajo 

dovolj. Osrednja dejavnost organizacije je promocija prostovoljstva. Slovenska filantropija je nosilka 

Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, v katero je vključenih že 789 organizacij. Aktivni so na 

področju medgeneracijskega prostovoljstva Od leta 2006 v okviru projekta Sadeži družbe povezujejo  

šole, društva upokojencev v podporo medgeneracijskega sodelovanja. Veliko pozornost namenjajo 

različnim skupinam migrantov, ki so jih v Slovenijo pripeljale težke življenjske razmere. So 

soustanovitelji Ambulante s posvetovalnico za osebe brez urejenega zdravstvenega sodelovanja. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Komisija je obravnavala tudi naslednje pobude: 

 

Drago Banović 

Drago Banović je kot vršilec dolžnosti Javnega zavoda Šport Ljubljana odgovoren za razvoj športnih 

objektov v Ljubljani. Zanj je delo za šport in športna dvorana način življenja. Vse naloge opravlja 

odgovorno z namenom, da imajo športniki najboljše pogoje, tako za vadbo, kot za izvedbo tekmovanj. 

Drago Banović s svojimi bogatimi izkušnjami, znanjem in sposobnostmi aktivno sodeluje pri 

upravljanju modernih športnih objektov kot je Športni park Stožice. 

 

Valter Ferfolja 

Valter Ferfolja je že leta 1989 ustanovil podjetje PANTA RHEI d.o.o. Glavna dejavnost podjetja je 

gradbeništvo in transport. Podjetje posluje tudi po načelu humanega podjetništva. Valter Ferfolja je 

pomagal posameznikom in društvom, da so uresničili svoje sanje. V celoti je financiral izdajo več 

knjig in zgoščenk, doniral  pa je tudi na različnih športnih področjih. Je dolgoletni skrbnik spomenikov 

II. grupe odredov na Jančah. 



Komisija za priznanja je na 8. seji dne 15. 3. 2012 sprejela sklep, da predlaga Mestnemu svetu Mestne 

občine Ljubljana ob  pridobitvi potrebnega soglasja, podelitev plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 

2012 Viljemu Klemencu, Matjaţu Špatu, Društvu zaupni telefon Samarijan, Društvu Komorni 

godalni orkester Slovenske filharmonije in Narodna galerija, Slovenski filantropiji Zdruţenju za 

promocijo prostovoljstva in ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem.  

 

 

 

 

Pripravila:          

Mateja Kavka             

Tajnica Komisije za priznanja          

           

 

        Predsednik 

Komisije za priznanja 

     Dragutin Mate  


