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Obrazložitev: 
V življenju in delu dr. Dušana Pluta izrazito izstopajo tri vzporednice, ki zajemajo 
pedagoško in raziskovalno delo, udejstvovanje v javnem življenju ter zasebno življenje, 
tesno povezano z belokranjskimi koreninami. 
 

Dr. Dušan Plut je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, kjer je bil do upokojitve 
zaposlen na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete. Vodil je katedro za varstvo 
okolja in programsko skupino Trajnostni regionalni razvoj Slovenije. Kot eden 
najvidnejših raziskovalcev je sodeloval pri mnogih geografskih in interdisciplinarnih 
projektih, iz njegovega raziskovalnega dela pa je izšla bogata zbirka znanstvenih in 
strokovnih člankov ter sestavkov za raznovrstne publikacije, objavljenih doma in v 
tujini. Znanstvenoraziskovalni opus dr. Dušana Pluta je izjemno obsežen; dotika se 
predvsem področij varstva in degradacije okolja, trajnostnega oziroma sonaravnega 
razvoja, regionalnega razvoja in vodnih  virov. Dr. Dušan Plut je do danes napisal 10 
samostojnih knjig, kot soavtor je sodeloval pri pripravi 5 knjig, trenutno pa pripravlja 
obsežno monografijo z naslovom Ekosistemska družbena ureditev, ki temelji na 
sonaravni in solidarnostni družbeni ureditvi. Za seminarsko nalogo Ekološki pogoji za 
belokranjsko vinogradništvo je prejel univerzitetno študetsko nagrado, doktorsko 
disertacijo pa je posvetil Vodnim virom Bele krajine in njihovi uporabi. 
 

Izstopajoče mejnike političnega življenja dr. Dušana Pluta predstavljajo predsedovanje 
stranki Zeleni Slovenije, članstvo v prvem demokratično izvoljenem Predsedstvu 
Republike Slovenije, državno svetništvo prvega sklica, nenazadnje pa tudi prejem 
državnega odlikovanja Zlati častni znak svobode Republike Slovenije za zasluge pri 
procesu osamosvajanja Slovenije.  
 

Kljub izjemno pestremu udejstvovanju v javnem življenju, dr. Dušan Plut ni izgubil vezi 
z domačo Belo krajino, s katero je ostajal povezan tudi z delovanjem  v društvu Bela 
krajina Ljubljana. Bil je tudi soustanovitelj belokranjskega okoljskega gibanja Proteus 
Bela krajina, ustanovljenega v letu 2011 kot civilna iniciativa, ki sedaj deluje kot Društvo 
Proteus, gibanje za naravo in okolje Bela krajina.  
 

Dr. Dušan Plut je že od nekdaj tesno povezan s Semičem. Aktivno se vključuje in 
sodeluje pri usmerjanju razvoja naše občine ter je reden gost na številnih okroglih mizah 
in delavnicah v Semiču, ki se tičejo napredka, problematike in dilem pri razvoju občine, 
še posebej na področju prostorskega razvoja občine Semič.   
 

 
 



Bil je javni zagovornik in predlagatelj strokovne utemeljitve upravičenih razlogov za 
ustanovitev Občine Semič leta 1992, ki takrat, glede na število prebivalcev, ni 
izpolnjevala prebivalstvenega kriterija. Od leta 2001 je aktiven član strokovnih skupin, 
ki sodelujejo pri pripravi strateških dokumentov razvoja občine na področju 
prostorskega razvoja in na področju razvojnih strategij.  
 

Bil je član strokovne komisije, ki je leta 2014 Občini Semič podelila nagrado Zlati kamen, 
ki jo podeljujejo razvojno najprodornejšim občinam v Sloveniji. Občina Semič je bila 
takrat prepoznana kot 6. najbolj razvojno prodorna občina v Sloveniji in 1. najbolj 
prodorna občina v regiji JV Slovenija. 
 

Dr. Dušan Plut je na območju Bele krajine sodeloval kot mentor pri mladinskih taborih, 
strokovno je vodil več strokovnih ekskurzij študentov, strokovnih in drugih društev, 
organizacij ter tujih strokovnjakov. Bil je mentor številnih diplomskih in magistrskih 
nalog s področja geografije na temo problematike regionalnega razvoja belokranjskih 
občin, vključno s semiško občino.  
 

Pod okriljem Društva Bela krajina Ljubljana je bil, kot njen dolgoletni podpredsednik, 
skupaj s predsednikom društva Tonetom Grahkom, pobudnik sofinanciranja študija 
študentk in študentov iz socialno ogroženih družin iz celotne Bele krajine – ta pomoč 
živi še danes . Da je človek z velikim srcem, je dr. Dušan Plut pokazal z nudenjem 
finančne pomoči in organizacijo dobrodelnih akcij ob naravnih nesrečah in nezgodah v 
Beli krajini. Leta 1984 je, skupaj z dr. Marjanom Ravbarjem, na kongresu slovenskih 
geografov prvič utemeljil potrebo po gradnji cestnega predora pod Gorjanci. Pobudo pa 
je že v začetku 90. let na politično polje posredovalo Društvo Bela krajina Ljubljana.      
 

Sam večkrat poudari, da mu je v ponos in zadovoljstvo, da je Sem'čar. Na Semič ga 
vežejo izjemno lepi spomini iz mladosti, ko je večino svojega prostega časa preživel ob 
druženju s prijatelji na domačem šolskem igrišču ali ob kopanju v eni izmed 
belokranjskih rek. Kljub temu, da je v življenju prejel veliko nagrad in priznanj za 
strokovno delo, večkrat izpostavi, da mu po človeški plati največ pomeni priznanje 
osnovnošolskih sošolcev iz Semiča. Na skupnih srečanjih so se mu namreč vselej 
zahvaljevali, ker je vedno rad prej prihajal v šolo, da so lahko sošolci, ki zaradi garanja 
doma ali drugih težkih življenjskih razmer domačih nalog niso uspeli narediti doma, le-
te lahko prepisali od njega.  
 

Leta 2010 sta Komisija za podelitev občinskih priznanj in Občinski svet Občine Semič 
prepoznala doprinos dotedanjega dela in udejstvovanja dr. Dušana Pluta in ga 
nagradila s plaketo Občine Semič.  
 

S svojim bogatim znanjem in izkušnjami še naprej aktivno, zagnano in uspešno sodeluje 
pri ustvarjanju boljše in lepše občine. 
 

Za neprecenljiv pripevek k razvoju, napredku in prepoznavnosti občine Semič se naziv 
Častni občan Občine Semič podeli dr. Dušanu Plutu.  
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