Predsednik

Številka: 041-04-1/2019/78
Ljubljana, 5. 12. 2019

Spoštovane državne svetnice,
spoštovani državni svetniki,
v Državnem svetu Republike Slovenije bo, v počastitev 5. decembra, Mednarodnega
dneva prostovoljcev, in kot odraz sodelovanja Državnega sveta in civilne družbe pri
širjenju prostovoljstva, v četrtek, 5. decembra 2019, potekala slavnostna podelitev
plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2019.
Na podlagi četrtega odstavka VI. točke Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega
sveta (št. 091-01/94-1 z dne 1. 6. 1994, št. 091-01/94-1 z dne 17. 11. 2004 in 09101/09-1 z dne 16. 9. 2009) vas obveščam, da bodo plaketo Državnega sveta prejeli:
1. Cvetka BELC
2. Franjo ČRETNIK
3. Jože DROBEŽ
4. Mirjam FRANKOVIČ FRANETIČ
5. Albina KARMUZEL
6. Darko MARKOVIĆ
7. Jožef OGRAJENŠEK
8. Ema PERKOVIČ
9. Tone SIMONČIČ
10. Jure SODJA
11. Mojca STOPAR
12. Bela SZOMI KRALJ
13. Otokar VAČOVNIK
14. Darko ZAVRTANIK
Obrazložitev:
Državni svet Republike Slovenije je 16. 10. 2019 objavil Javni poziv za predloge
najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za
plakete Državnega svet Republike Slovenije za leto 2019. Predloge je Državni svet
zbiral do petka, 8. novembra 2019.
Tretji odstavek VIII. točke Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta (št.
091-01/94-1 z dne 1. 6. 1994, št. 091-01/94-1 z dne 17. 11. 2004 in 091-01/09-1 z
dne 16. 9. 2009, v nadaljevanju: Pravilnik o priznanjih in plaketah Državnega sveta),
določa naslednje kriterije za izbor prejemnikov plaket:
- plaketo je mogoče prejeti le enkrat;
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-

čim večje število let dejavnega prostovoljnega dela;
pomen dela z vidika vzgoje, vpliva na okolico in razvoja dejavnosti ter napredka
organizacije;
pomen prostovoljnega dela z vidika humanosti, medčloveških odnosov ter
pripravljenosti nuditi pomoč pomoči potrebnim;
pomen dela za razvoj civilne družbe v Sloveniji ter
pomen dela za širši razvoj Slovenije.

O predlogu prejemnikov plaket Državnega sveta, ki je bil je pripravljen na podlagi
tretjega odstavka VI. točke Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta, ki
določa, da predsednik Državnega sveta odloči o prejemnikih plakete Državnega
sveta po posvetovanju s kolegijem, je slednji na 29. seji, ki je bila sklicana 19. 11.
2019, in ga potrdil.
Seznam prejemnikov plaket Državnega sveta (po abecednem vrstnem redu začetnic
priimkov), z osnovnimi informacijami o prejemnikih, kratkimi obrazložitvami njihovega
dosedanjega dela in navedbami predlagateljev, se glasi:
PREJEMNIK PLAKETE: Cvetka BELC
PREDLAGATELJ: Smučarski klub Brdo
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 44
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Cvetka Belc je srčna prostovoljka, ki je prve zapisnike Upravnega odbora
Smučarskega kluba Brdo letga 1975 tipkala na pisalni stroj, kot žena člana
Upravnega odbora, ko se je Ciril vrnil iz sestanka. Doma je bila na porodniškem
dopustu z novorojeno kasnejšo članico in uspešno tekmovalko Špelo.
Vsako leto od takrat dalje, je kljub službenim in družinskim obveznostim vedno našla
čas, da je s svojim prostovoljnim, predanim, strokovnim in vestnim delom prispevala
k uspešnemu delovanju kluba, k uspešno organiziranim tekmovanjem in tečajem
teka na smučeh. Pomagala je na začetku, ko so v klubu organizirali 1. tek Cocta, ki je
danes prerasel v tradicionalni, najstarejši organiziran tek v Mestni občini Ljubljana. Je
prostovoljka v organizacijski ekipi, ki je letos uspešno izpeljala že 41. Gozdni tek in
14. Hrčkov tek za najmlajše.
Vsako leto po 44 letih prostovoljnega dela za klub še vedno z veseljem jeseni nabere
smrekove vejice (oblika in velikost štejeta), da vedno znova pravilno in lepo označi
štartno-ciljni prostor športnega centra Pokljuka. Je mednarodna biatlonska sodnica z
bogatimi izkušnjami, ki z veseljem, vestno in natančno, kot ročna kontrola zapisuje
vse prihode tekmovalcev v cilj. Vedno…, ko je tekma in je zunaj -15 stopinj, ko je
sonce in ko sneži in prsti zmrzujejo, oči pa zapirajo snežinke, tudi ko je treba vstati
ob 4ih zjutraj, da pravočasno pride na Pokljuko… vedno z veseljem in nasmehom.
Življenje in delo gospe Cvetke Belc v Smučarskem klubu Brdo je generacijam
staršev, ki se učimo od nje, dragocen in neprecenljiv zgled. Zgled prostovoljnega
dela, ki nas vleče, tudi ko ne gre vse kot bi si želeli.
PREJEMNIK PLAKETE: Franjo ČRETNIK
PREDLAGATELJ: Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 20
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Franjo Čretnik je član Združenja šoferjev in avtomehanikov Vrhnika od leta 1992. V
vlogi predsednika je že tretji mandat. Njegova aktivnost in oseben pristop pri
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osveščanju javnosti s področja prometne varnosti sta za marsikoga navdihujoča.
Deluje in povezuje se tudi zunaj meja občine. S svojim svetovanjem in pomočjo v
drugih združenjih dviga prepoznavnost vrhniškega združenja. Združenje šoferjev in
avtomehanikov Vrhnika ga je v letu 2016 imenovalo za častnega predsednika. S
sodelavci redno izvaja prometno preventivne delavnice in didaktično gibalne poligone
za najmlajše v vrtcih in šolah. Posebno pozornost namenjajo tudi otrokom in odraslim
s posebnimi potrebami v občini. V vlogi koordinatorja izvaja aktivnosti, povezane z
Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Agencijo za varnost prometa,
Policijsko postajo Vrhnika, SPVC Vrhnika, Zavodom Varna pot in s prostovoljnimi
društvi v lokalnem okolju. O delu združenja in osveščanju glede pasti v prometu
redno obvešča javnost preko lokalnega časopisa. Prav tako redno objavlja članke v
stanovskem časniku Prometno varnostni vestnik. Ob večjih dogodkih, ki jih organizira
združenje, povabi tudi medijske hiše. Njegovo delovanje in povezovanje med društvi
je v odmevnih akcijah ključnega pomena, saj Franjo Čretnik s svojim pristopom
deluje povezovalno. Njegovo preventivno prostovoljno delo s področja prometa in
gasilstva so prepoznali tudi v Občini Vrhnika, zato je za svoje delo prejel občinsko
priznanje – Srebrno plaketa Ivana Cankarja. Združenje, katerega uspešno vodi, letos
praznuje 60 let.
PREJEMNIK PLAKETE: Jože DROBEŽ
PREDLAGATELJ: Gasilska zveza Slovenije
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 61
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
V gasilske vrste se je Jože Drobež vključil leta 1958 kot desetletni fant in prehodil pot
od pionirskih preko mladinskih do članskih vrst. Nenehno je skrbel in skrbi za svoje
izobraževanje na področju gasilstva. Od leta 1993 do leta …. je bil poveljnik društva,
od leta 1997 do 2013 pa poveljnik Gasilske zveze Šaleške doline. Od leta 2008 do
leta 2013 je bil tudi predsednik regijskega sveta Savinjsko Šaleške regije in član
Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. Od leta 2013 pa že drugi mandat
opravlja funkcijo predsednika Gasilske zveze Šaleške doline. Zadnji mandat je bil
tudi član Komisije za odlikovanja Gasilske zveze Slovenije. To še dodatno dokazuje
njegovo pripadnost gasilski organizaciji. Zastavil je program dela, katerega temelji so
izobraževanja članstva, sodobna tehnična in zaščitna opremljenost, vzgoja mladega
kadra in širjenje ideje prostovoljnega gasilstva. S svojim osebnim pristopom ima
veliko podporo pri članstvu. Pomemben je njegov lik pri vzdrževanju odnosov med
lokalnimi skupnostmi in gasilsko organizacijo. Vrsto let je član štaba Civilne zaščite
Mestne občine Velenje, kjer se je izkazal kot dober motivator in timski igralec. Ljudje,
ki ga poznajo in delajo z njim, znajo o njem povedati le izbrane dobre besede. Zna
prisluhniti zamislim bližnjih in vse dane obljube izpolni po najboljših močeh.
PREJEMNIK PLAKETE: Mirjam FRANKOVIČ FRANETIČ
PREDLAGATELJ: Planinska zveza Slovenije
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 38
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Mirjan Frankovič Franetič je članica Planinskega društva Sežana od leta 1981. Leta
1982 je opravila tečaj za mentorje mladinskih planincev. Ustanovila je planinsko
skupino v vrtcu Sežana in uvedla akcijo Ciciban planinec. Pozneje je tudi na OŠ
Divača do upokojitve vodila planinski krožek, planinsko šolo in akcijo Mladi planinec
ter pripravljala učence za tekmovanje Mladina in gore, kjer so dosegali vidne
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uvrstitve. Sodelovala je v glasilu Navzgor in vodila tradicionalna srečanja mladih
planincev na Vremščici. Generacijam mladih je privzgojila planinstvo in pozitiven
odnos do narave in gibanja. Je vodnica A in B kategorije. V planinskem društvu vsa
leta vodi izlete, vrsto let je vodila planinske tabore za mlade, mladinski odsek. Je
vodja mentorjev, je članica upravnega odbora planinskega društva, nekaj mandatov
je bila tudi podpredsednica društva. Aktivna je bila pri izgradnji koče na Kokoši, pri
pripravi raznih srečanj in kulturnih prireditev, katere tudi vodi, ter pri čistilnih akcijah.
Vodi tudi tradicionalne pohode in obiskuje starejše člane planinskega društva. Redno
piše in objavlja o delu planinskega društva v Primorskih novicah, občinskih glasilih in
na spletu. Bila je soavtorica in članica uredniškega odbora zbornika ob 50-letnici
planinskega društva (1998) planinskega vodnika Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in
Kras (Plan. zal. PZS 1997). Po odhodu v pokoj si je prizadevala za vsestranski razvoj
domačega kraja. Je ustanoviteljica in predsednica Turističnega kulturnega športnega
društva Urbanščica, Športnega društva Ruj Divača in aktivna članica Rdečega križa,
Mavrice dobrote, Zveze borcev za ohranjanje vrednot NOB, Krajevne skupnosti
Vreme, gledališke skupine. Je občinska svetnica Občine Divača. V sodelovanju s
planinskim društvom je uredila več tematskih poti: Magajnovo pot na Vremščico, Pot
vodnih zakladov, pohod Vremska dolina Brkini.
PREJEMNIK PLAKETE: Albina KARMUZEL
PREDLAGATELJ: Zveza prijateljev mladine Slovenije, predlog podpira tudi državni
svetnik Tomaž Horvat
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 25
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Albina Karmuzel se je rodila 28. 12. 1956 v Trnovljah pri Celju. Po zaključku
Osnovne šole Hudinja je nadaljevanja šolanja na Vzgojiteljski srednji šoli v Celju.
Želja po znanju jo je vodila na Višjo vzgojiteljsko šolo v Maribor, kjer je diplomirala
leta 1988. Leta 1994 se je zaposlila kot pedagoška vodja v Vrtcu Šentjur in hkrati
nadaljevala študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1999 diplomirala iz
socialne pedagogike. Albina Karmuzel je s svojim prostovoljnim delom začela leta
1994, ko se je vključila v delovanje Občinske zveze prijateljev mladine Šentjur.
Najprej je opravljala delo koordinatorice za novoletno obdarovanje otrok, leta 2003
pa je prevzela vlogo predsednice društva, ki jo opravlja še danes. Aktivno sodeluje
tudi v Zvezi prijateljev mladine Slovenije, je članica Komisije za socialna vprašanja in
humanitarne projekte pri ZPMS. Bila je tudi članica Upravnega odbora ZPMS. V
lokalnem okolju skrbi za koordinacijo in izvedbo programov za otroke in mladostnike,
kot so Bralna značka, Otroški parlament, Veseli december in Letovanje otrok. V
zadnjem desetletju se je izkazala z organizacijo številnih humanitarnih akcij za
izboljšanje bivalnih in življenjskih pogojev družin in otrok. Organizirala je gradnjo
nove enodružinske hiše, poskrbela za dokončanje in obnovo hiš vsaj desetim
družinam, prilagoditev stanovanj za gibalno ovirane otroke. Družinam tudi pomaga
do pravne pomoči, če jo potrebujejo. Albina Karmuzel je naredila res veliko dobrih
dejanj, ki družinam v stiski pomagajo preživeti težke trenutke, predvsem pa otrokom
prinesejo lepše življenje.
PREJEMNIK PLAKETE: Darko MARKOVIČ
PREDLAGATELJ: Judo Zveza Slovenije
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 20
KRATKA OBRAZLOŽITEV
Darko Markovič je prostovoljec Judo kluba Gorica in s svojo nesebično pomočjo in
časom vlaganja v učenja juda za otroke in odrasle. Darko je človek izjemno odprtega
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srca in duha, ki v otroku in odraslem spodbuja notranjo moč in samozavest, ki si je
tako veliki kot mali velikokrat ne priznavamo. Darko je predsednik Judo kluba Gorica,
je učitelj in trener otrok in odraslih in je oseba, ki vodi klub s srcem in glavo na mestu.
Sebe in svoje znanje srčno predaja in družbo uči vrednot kot so: prijateljstvo, čast,
pogum, spoštovanje, samokontrola, skromnost, iskrenost in vljudnost. Otroci ga imajo
zelo radi, saj jim skozi učenje predaja veliko nežnosti in ljubezni pa tudi vzgoje in
stabilnosti, ki jo današnja družba izjemno potrebuje. Je človek besede in dejanj. Za
novogoriški judo klub vlaga ogromno energije in prostega časa, izhajajoč iz občutka
iz želje po skrbi za družbo, otroke in boljši jutri. Judo je edini borilni šport, ki je s strani
Unicefa priznan kot edini šport, ki otroku do 12 leta pomaga pri razvoju motoričnih in
psiholoških vidikov. Judo je izjemno lep šport in vsi ljudje, sploh pa prostovoljci, ki
delajo v njemu, si zaslužijo več podpore kot so je deležni. Z velikim srcem ga
predlagam za prejemnika plakete Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2019.
PREJEMNIK PLAKETE: Jože OGRAJENŠEK
PREDLAGATELJ: Smučarska zveza Slovenije
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 39 let
KRATKA OBRAZLOŽITEV
Jožef Ograjenšek je član Smučarsko skakalnega kluba Velenje od leta 1980. V tem
času je v klubu opravljal razna prostovoljna dela, bil član upravnega odbora, vodja
tekmovanja od klubskih do mednarodnih tekmovanj, vzporedno pa se izobraževal in
si pridobil naziv mednarodnega FIS sodnika. Na Smučarski zvezi Slovenije je bil od
leta 2006 do 2010 predsednik Zbora za smučarske skoke in NK, 12 let je bil član
tekmovalne in sodniške komisije, še vedno pa je član homologacijske komisije in
Odbora za skoke in NK. Več let je bil predsednik Štajersko Koroške regije, še vedno
pomaga klubom v regiji pri njihovem delovanju in organizaciji tekmovanj. Je tudi član
Smučarsko skakalnega kluba Ljubno BTC, kjer je že od vsega začetka predsednik
tekmovalnega odbora na ženskih tekmah svetovnega pokala (pred tem FIS in COCW
pokala). Prav tako je član Organizacijskega komiteja Planica, kjer je že od vsega
začetka zadolžen za klubske prostovoljce vseh smučarsko skakalnih klubov v
Sloveniji, pred tem pa je opravljal delo merilca dolžin na tekmah svetovnega pokala.
S svojim neizmernim optimizmom, pozitivno energijo in ljubeznijo do športa je v vseh
teh letih ogromno prispeval k razvoju smučarsko skakalnega športa na slovenskem.
PREJEMNIK PLAKETE: Ema PERKOVIČ
PREDLAGATELJ: Društvo šola zdravja
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 12 let
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Gospa Ema Perkovič iz Pirana je častna članica društva Šola zdravja, ki je letos
praznovalo že 10. obletnico uradnega delovanja in je ena od treh ustanoviteljev
Društva šola zdravja. Pred 12 leti je začela voditi skupino Šola zdravja v Piranu, ki
deluje še danes. Društvo deluje v Sloveniji že od leta 2006. V društvu je trenutno že
4500 članov, ki delujejo v več kot 204 skupinah in 81 občinah po celi Sloveniji.
Člani društva se vsako jutro ob 7.30 (razen nedelje in praznikov) v prepoznavnih
majicah oranžne barve, udeležijo jutranje telovadbe po »Metodi 1000 gibov«.
Telovadbo vodijo s strani društva usposobljeni prostovoljci (strokovno usposobljeni
vaditelji), ki jih je v društvu že več kot 800.
Cilj in vizija društva je pripeljati jutranjo telovadbo v vsak kraj, vas, naselje širom po
Sloveniji s poudarkom na občinah v nepokritih regijah.
Gospa Ema Perkovič, ki vodi skupino Šola zdravja v Piranu že 12 let, kljub svojim 79.
Letom, je zaslužna za uspešno ustanovitev in delovanje Društva Šola zdravja že 10
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let in za razvoj prostovoljstva v Sloveniji in jo predlagamo, da se ji podeli Plaketa
Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2019.
PREJEMNIK PLAKETE: Tone SIMONČIČ
PREDLAGATELJ: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 65 let
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Tone Simončič je večino svojega prostega časa namenil taborniškim dejavnostim.
Ustanovil je Rod Rožnik in sodeloval pri številnih pripravah za ustanovitev novih
taborniških rodov v okolici Ljubljane. Čeprav je imel v Zvezi tabornikov Slovenije
številne zadolžitve, je vseskozi vodil Rod Rožnik in kot dejavni vodnik ohranjal
neposredni stik z mladino. Napisal je številne priročnike, kot strokovnjak in kronist
taborniškega gibanja se je specializiral za zgodovino, propagando in vzgojo. Tone
Simončič je bil vrsto mandatov dejaven tudi v Izvršilnem odboru Športne zveze
Ljubljane in v Komisiji OKS-ZŠZ za priznanja. V vseh organih je deloval kot
prostovoljec, brez kakršnega koli plačila. Pomembnejše funkcije Toneta Simončiča
so: od leta 1952 je član Zveze tabornikov Slovenije, od 1959 je ustanovitelj odreda
Rod Rožnik, od 1959 dalje je član sekretariata Zveze tabornikov Slovenije, od 1961
je ustanovitelj Občinske taborniške zveze in od leta 1962 predstavnik tabornikov v
ZTKO Ljubljana, od 1990 do 1992 in 1992 do 1994 je predsednik Zveze tabornikov
Slovenije, član Izvršnega odbora Športne zveze Ljubljana, od 2016 do 2020 član
Nadzornega odbora ŠZ Ljubljana, od 2014 do 2018 ter 2018 do 2022 član Komisije
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez za priznanja in nagrade.
PREJEMNIK PLAKETE: Jure SODJA
PREDLAGATELJ: Turistična zveza Slovenije
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 15 let
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Jure Sodja je v zadnjih letih ikona turizma in prostovoljstva v Bohinju. Ko se je pred
leti iz Ljubljane preselil v Bohinj, je v novem okolju naglo opazil potrebe in težave v
turizmu, med njimi denimo preskromno število prireditev, ki se je na njegovo pobudo
začelo sčasoma povečevati. Izzivov tudi zdaj, po več letih življenja v Bohinju in dela v
društvu, ne spregleda; stremi k napredku in smelejšemu razvoju turizma v destinaciji,
kjer živi in dela. Različne izkušnje in znanja, ki jih je pridobival z delom še pred
prihodom v Bohinj, v turizmu in tujini, ga bogatijo in mu širijo obzorja.
Član Turističnega društva Bohinj je od leta 2007. Takoj po včlanitvi se je začel
udeleževati njegovih posvetov, delovnih akcij, priskočil je na pomoč pri organizaciji
prireditev. Kmalu so mu zaupali koordinacijo prireditvenega odbora in usklajevanje
dela društva z drugimi bohinjskimi društvi in Osnovno šolo dr. Janeza Mencingerja.
Poleg tega je bil ustanovni član t.i. »Čistilne komisije«, ki deluje pod okriljem
Turističnega društva Bohinj že 12 let. Vsako leto podeljuje priznanja za dosežke v
Bohinju; za izjemen napredek, novosti, prenovo hiš, turistične privlačnosti… . Že leta
pripravlja izlete za člane društva in strokovne ekskurzije za zaposlene v njem. Že 9
let je tudi predsednik Kulturnega društva Bohinj in več let tudi predsednik nadzornega
odbora Smučarskega društva Bohinj. Na ta način uspešno povezuje turizem, kulturo
in šport, kar se odraža tudi pri organizaciji in izvedbi prireditev, ki jih z veseljem
prostovoljsko tudi vodi. Na gostovanjih v tujini s svojo srčnostjo in predanostjo vedno
poskrbi za promocijo destinacije Bohinj. Kadar v destinaciji potrebujejo brezplačno
vodenja ali sprejem skupin, je vselej na voljo, še zlasti, kadar gre za dobrodelnost in
socialno ogrožene.
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V Gorenjski turistični zvezi je več let aktivno deloval kot član upravnega odbora, 2
leti pa je bil tudi njen podpredsednik.
Od leta 2009 je član upravnega odbora Turistične zveze Slovenije, član upravnega
odbora Skupnosti obvodnih krajev in različnih komisij, v tem letu pa je nastopil
mandat podpredsednika Turistične zveze Slovenije. Je aktiven član ocenjevalnih
komisij mladinskih projektov Turistične zveze Slovenije, med njimi Turizmu pomaga
lastna glava in Več znanja za več turizma, ki sta mu najljubša. Delo z mladimi ga je
spodbudilo k ustanovitvi Društvene mladinske sekcije Bohinj. Sodeluje pri številnih
dobrodelnih prireditvah, od velikih akcij do koncertov, pri prevozu pomoči. Vsako leto
pripravi dobrodelni Miklavžev koncert in akcije, s katerimi so v 7 letih zbrali več kot
80.000 EUR. Z oblačili tudi sam napolni prtljažnik in jih dostavi na zbirna mesta.
Poleg tega pogosto prevzema moderiranje dobrodelnih dogodkov.
Njegova iskrenost, neomajna predanost delu, skrb za ohranjanje, razvoj in promocijo
turizma in kulture ter njegova dobrodelnost in prostovoljstvo izjemno prispevajo k
razvoju turizma in turistične društvene organizacije.
PREJEMNIK PLAKETE: Mojca STOPAR
PREDLAGATELJ: Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Celje
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 10
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Mojca Stopar je od junija 1984 zaposlena na neonatalni enoti Ginekološko
porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Celje. Opravljala je delo srednje
medicinske sestre. Leta 2014 je kot organizator socialne mreže diplomirala na
Ekonomski šoli Celje – višja strokovna šola. Vseskozi se je dodano izobraževala,
najprej v službi na področju dojenja, kajti njihova ustanova je leta 1998 pridobila
naziv novorojencu prijazna porodnišnica. Kasneje so jo življenjske situacije prisilile,
da je pričela pridobivati dodatna znanja tudi na področju demence. Njena mami je
namreč zbolela za Alzheimerjevo demenco in postali so popolnoma nemočni v
nudenju pomoči. Ravno leta 2008 se je v Šentjurju ustanovilo društvo za pomoč
demenci – združenje zahodno štajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica
Šentjur. Aktivno je pričela z delovanjem v Spominčici Šentjur leta 2010, najprej kot
njihov uporabnik, kasneje pa kot članica upravnega odbora. Po spletu okoliščin je
leta 2013 postala predsednica Spominčice Šentjur in že drugi mandat opravlja to
funkcijo. V tem obdobju je pridobila veliko novih znanj in tudi sedaj se je kot
predsednica trudila, da skrbnikom in obolelim za demenco nudi pomoč v obliki
predavanj, delavnic in medsebojnega druženja z izmenjavo izkušenj. Ker v njihovem
društvu delujejo kot prostovoljci, skrbijo tudi za izobraževanje le-teh, kajti zavedajo
se, da so le tako lahko na tekočem z vsemi novostmi in lahko objektivno pomagajo
vsem, ki seveda želijo njihovo pomoč. Vsekakor je njeno delo v službi (opravlja
namreč triizmensko delo) zelo naporno, veliko prostega časa pa ji vzame tudi delo v
Spominčici. Zato se poskuša sprostiti predvsem v naravi (hodi v hribe, kolesari,
pozimi smuča in potuje). Seveda si vzame čas za svojo družino, ki ji vseskozi stoji ob
strani in jo podpira. Ve, da ji je Spominčica veliko pomagala pri poznavanju bolezni in
predvsem kako s pravim pristopom živeti in ravnati z nekom, ki zboli za demenco.
Zato se njej in vsem, ki delajo v Spominčici, zdi pomembno dosedanje delo in veseli
so vsakega odziva, ki ga dobijo s strani uporabnikov. V posebno veselje pa jim je, da
so odzivi pozitivni. Seveda se velikokrat zgodi, da je dela enostavno preveč in se zdi,
da ne bo več zmogla, ampak po drugi strani pa ji to delo daje dodatno energijo,
zadovoljstvo z njihovimi uporabniki in tudi zanjo je sreča, da ve, da so nekomu
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polepšali dan vsaj za kakšno urico, kajti zavedajo se, da Spominčica dela za ljudi, ki
potrebujejo pomoč.
PREJEMNIK PLAKETE: Bela SZOMI KRALJ
PREDLAGATELJ: Zveza za tehnično kulturo Slovenije
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 30
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Gospod Bela Szomi Kralj je nekoč zapisal: leta 1989 sem poučeval na OŠ Zalog, kjer
sem se prvič srečal s tekmovanjem iz logike. Eden od učencev se mi je pohvalil, da
je sodeloval na državnem tekmovanju iz logike in mi pokazal naloge, ki jih je na tem
tekmovanju reševal. Na prvi pogled te naloge sploh niso bile rešljive, zato sem brž
prebral še rešitve, a tudi zatem sem razumel le polovico, zato sem se nalogam še
enkrat posvetil, tokrat bolj natančno. Premlel sem vsako besedo, možnost, izločil
nemogoče in prišel do prve rešitve. To je bil trenutek, ko me je logika »okužila« za
vse življenje.
Gospod Bela Szomi Kralj je učitelj na OŠ Domžale in je eden najuspešnejših
mentorjev na področju logike. Z Zvezo za tehnično kulturo sodeluje že več kot 30 let.
Skupaj z ZOTKS je sodeloval pri pripravi predloga in vsebine za izbirni predmet
logike v devetletki, ki ga je Strokovni svet leta 1998 tudi sprejel. S svojim strokovnim
znanjem aktivno sodeluje v Komisiji za logiko od leta 1998. Kot član pripravlja naloge
za šolska in državna tekmovanja. Dolga leta je kot eden od gostiteljev izvajal državno
tekmovanje, ki še vedno vsako leto poteka na njegovi šoli. Vsa ta leta je njegovo
znanje logike nepogrešljivo pri ocenjevanju in popravljanju nalog na državnem
tekmovanju za učence, dijake in študente. Poleg tega, da svoje strokovno znanje iz
logike posreduje mladih na taborih in poletnih šolah, sodeluje tudi kot predavatelj na
seminarjih za mentorje in ljubitelje logike. Nekoč je v šali dejal, da je logika najbolj
zdrav virus, ki je okužil mladi rod razmišljajočih Slovencev. Poleg logike je Bela
Szomi Kralj uspešen mentor še na področju fizike, matematike, razvedrilne
matematike, astronomije in glasbe. Njegovo delo in znanje logike sta neprecenljivi.
PREJEMNIK PLAKETE: Otokar VAČOVNIK
PREDLAGATELJ: državni svetnik Franc Golob
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 66
KRATKA OBRAZLOŽITEV:>
Otokar (Oto) Vačovnik je s svojim dolgoletnim prostovoljnim delom pustil in še pušča
pomembno sled v lokalnem okolju in v širši regiji. Že kot desetletni mladenič se je
priključil gasilski organizaciji, katere član je še danes. Pod njegovim vodstvom je
društvo napredovalo in se razvilo strokovno in izgradilo pomembno infrastrukturo, ki
je v ponos gasilcem. Svoje znanje in sposobnosti še sedaj prenaša na mlajše
generacije. S številnimi društvi po Sloveniji je navezal stik in s tem ustvaril mrežo
povezanih društev. Že 23 let je član Društva upokojencev Vuzenica in že tretji
mandat predsednik društva. Kot predsednik zna povezovati člane in jih animirati.
Društvo upokojencev Vuzenica je pod njegovim vodstvom postalo uspešno in
najštevilčnejše društvo v občini. Gospoda Vačovnika odlikuje tudi njegov socialni čut.
Kot izučen električar je bil nepogrešljiv pri gradnji številnih domov. Veliko tega dela je
bilo opravljenega brezplačno, hkrati pa je videl in prepoznal stisko ljudi in se jim je
trudil pomagati s prevozi, pomoči pri urejanju dokumentacije in drugih vsakdanjih
življenjskih situacijah. Še danes v lastni iniciativi in brezplačno opravlja številne
prevoze za ljudi z oddaljenih kmetij. Gospod Vačovnik se nesebično razdaja svojemu
lokalnemu okolju, obiskuje onemogle in jim po svojih najboljših močeh pomaga v
stiski.
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PREJEMNIK PLAKETE: Darko ZAVRTANIK
PREDLAGATELJ: državni svetnik Tomaž Horvat
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 54
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Darko Zavrtanik je aktiven član PGD Nova Gorica že od leta 1965. Po poklicu je
avtoličar, leta 1986 pa se je izšolal za gasilskega tehnika. Od zaposlitve v gasilstvu
leta 1976 je opravljal različne društvene funkcije, med drugim namestnik poveljnika,
predsednik mladinske komisije Gasilske zveze, član UO zveze, inštruktor in
predavatelj, v.d. poveljnika gasilske operative med letoma 1997-1998. Omeniti je
potrebno tudi, da Darko Zavrtanik že dolga leta zbira modele gasilskih vozil in plovil,
ki so razstavljeni v gasilskem domu v Novi Gorici. Na ogled je že več kot 300
različnih tipov. V zbirki ne manjkajo številna gasilska pokrivala ter oznake sorodnih
društev in organizacij iz Slovenije in tujine. Poleg poklicne gasilske poti je svoj prosti
čas Darko Zavrtanik posvečal društvu novogoriških prostovoljnih gasilcev, ki mu je
predsedoval od leta 2008 do 2018. Pod njegovim vodstvom je društvo zelo dobro
delovalo, nabavili so številna nova vozila in mnogo potrebne opreme za uspešno
izvajanje intervencij. V ospredje je Darko Zavrtanik, kot predsednik društva, vedno
postavljal dobre odnose med člani društva in privabljanje ter izobraževanje mladih
kadrov. Skrbel je tudi za povezovanje in izmenjave izkušenj z drugimi prostovoljnimi
društvi na Goriškem in tudi čez mejo. Lahko rečemo, da je Zavrtanik tako poklicno
kot v prostem času vsa leta živel za gasilstvo na Goriškem.

Alojz Kovšca

