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Zadeva: vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL podajam svetniško pobudo in 

prosim za pisni odgovor. 

Pobuda se nanaša na obeležitev spomina na častno meščanko Mestne občine Ljubljana 

dr. Aleksandro Kornhauser Frazer. 

 

Nedavno umrla častna meščanka Mestne občine Ljubljana dr. Aleksandra Kornhauser Frazer 

je s svojim delom, pa tudi z vrednotami, ki jih je zagovarjala in živela, pustila ogromen pečat 

v Ljubljani.  

Njeno pedagoško delo profesorice in kasneje tudi dekanje Pedagoške akademije v Ljubljani 

je vtisnilo neizbrisen pečat generacijam slovenskih učiteljev in profesorjev kemije.  

Med številnimi funkcijami v domačih in tujih organizacijah velja izpostaviti dolgoletno 

predsedovanje jugoslovanskemu odboru za znanost v UNESCO. S to mednarodno 

organizacijo je tesno povezano njeno mednarodno udejstvovanje v osemdesetih in 

devetdesetih letih, saj je bila od leta 1981 dalje direktorica Mednarodnega UNESCO centra 

za kemijske študije. Vrhunsko poznavanje in povezovanje izobraževanja in razvoja je 

predstavljalo povod, da jo je tedanji generalni direktor UNESCO Federico Mayor imenoval v 

mednarodno komisijo za pripravo smernic za izobraževanje v 21. stoletju. V tej 

petnajstčlanski komisiji so bili le štirje Evropejci. 

S svojo prodornostjo, bistrostjo, strokovnostjo in iznajdljivostjo je dosegla sam svetovni vrh. 

Bila je članica mnogih najprestižnejših znanstvenih združenj in prejemnica mnogih uglednih 

nagrad. Še vedno je edina ženska med prejemniki prestižne Hondine nagrade, ki ji pravijo 

tudi Nobelova nagrada za tehnologijo oziroma priznanje za uvajanje novih pristopov k 

reševanju problemov človeštva.  

Leta 1988 je bila povabljena med sto ustanovnih članov Evropske akademije (Academia 

Europaea) in postala tudi članica sveta Akademije. Istega leta je bila izvoljena za članico 

Svetovne akademije znanosti in umetnosti. Leta 1992 je bila izvoljena še za članico Svetovne 



 

 

akademije znanosti (TWAS, The World Academy of Science, tedaj Akademija znanosti 

tretjega sveta) s sedežem v Trstu, katere pobudnik je bil nobelovec Abdus Salam. 

V Sloveniji je bila leta 1991 med prvimi prejemniki priznanja Ambasador Republike 

Slovenije v znanosti. Leta 1997 je prejela Zoisovo nagrado za življenjsko delo na 

interdisciplinarnem področju kemije in naravoslovno-tehniške informatike leta 2000 pa 

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije. 

Dinamičnost Aleksandre Kornhauser Frazer, sposobnost, da z enim predavanjem navduši in 

navdahne, požrtvovalnost in zagrizenost jo v vrh svetovne znanosti uvrščajo ne le kot 

izjemno znanstvenico, ampak predvsem tudi kot izjemno osebo, izjemno žensko. 

Moj predlog je, da Ljubljana izrazi poklon in spoštovanje ter poimenuje ulico oziroma 

trg po Aleksandri Kornhauser Frazer. Nedavno umrla častna meščanka si zagotovo 

zasluži tovrstno obeležje. 

Pobudo za poimenovanje ulice sem naslovila tudi na Komisijo za poimenovanje ulic in 

naselij. 

 

 
Lep pozdrav! 

 

  Martina Vuk, 

Svetnica SK SD 


