Predsednik
Številka: 041-04-1/2018/97
Ljubljana, 7. 12. 2018
Spoštovane državne svetnice,
spoštovani državni svetniki,
v Državnem svetu Republike Slovenije je, v počastitev 5. decembra, Mednarodnega dneva
prostovoljcev, in kot odraz sodelovanja Državnega sveta in civilne družbe pri širjenju
prostovoljstva, v petek, 7. decembra 2018, potekala slavnostna podelitev plaket Državnega
sveta najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2018.
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 091-01/09-1 z dne
16. 9. 2009) vas obveščam, da so plaketo Državnega sveta prejeli:
1. Edo Pavao BELAK
2. Rajko BIVIC
3. Nace BREITENBERGER
4. Iva DEVETAK
5. Teodor GOZNIKAR
6. Primož JELŠEVAR
7. Branko JERŠIN
8. Marjan KARDINAR
9. Vincencija – Cena KESIČ
10. Maks LEŠNIK
11. Peter MISJA
12. Ljubomir MOTORE
13. Andrej SEVER
14. Jože SITAR
Obrazložitev:
Državni svet Republike Slovenije je 17. 10. 2018 objavil Javni poziv za predloge
najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete
Državnega svet Republike Slovenije za leto 2018. Predloge je Državni svet zbiral do petka,
9. novembra 2018.
Tretji odstavek VIII. točke Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta (št. 091-01/941 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;
- čim večje število let dejavnega prostovoljnega dela;
- pomen dela z vidika vzgoje, vpliva na okolico in razvoja dejavnosti ter napredka
organizacije;
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-

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 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 odločal na 13. seji, ki je bila sklicana 21. 11. 2018, 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: Edo Pavao BELAK
PREDLAGATELJ: ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 23
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
V času prostovoljskega dela na področju duševnega zdravja je gospod Belak bistveno
pripomogel k razvoju civilne družbe na navedenem področju v Slovenije in s tem tudi k
širšemu razvoju Slovenije. Je predsednik Foruma svojcev oseb s težavami v duševnem
zdravju in podpredsednik v ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, član odbora v
EUFAMI, predstavnik humanitarnih organizacij v fundaciji FIHO ter zastopnik pravic oseb na
področju duševnega zdravja. Vodi skupine za samopomoč svojcev po vsej Sloveniji ter
pogovorne skupine za uporabnike. Vodi izobraževalni program za svojce PROSPECT
(sodelovanje z Ozaro, Humano) – ta izobraževanja je vodil tudi v Albaniji, Moldaviji in na
Poljskem .Dejavno vpliva na okolico, osvešča družbo in spreminja odnos do duševnega
zdravja prek javnih nastopov, kjer poudarja nujnost zmanjševanja zaznamovanosti oseb s
težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev, pomen razvoja dejavnosti ter pripombe k
napredku organizacije. Svoje visoko humano delo osredotoča na populacijo, ki je pogosto
izključena iz družbenih dogajanj, na robu družbe ter še vedno močno stigmatizirana. Tu si s
svojo neutrudno pripravljenostjo prizadeva za izboljšanje medčloveških odnosov v družbi.
Kot predstavnik civilne družbe si prizadeva, da imajo svojci pomembno vlogo tudi v procesu
deinstitucionalizacije.
PREJEMNIK PLAKETE: Rajko BIVIC
PREDLAGATELJ: Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 37
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Rajko Bivic je član Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica od leta 1981. V tem
obdobju je sodeloval pri različnih aktivnostih združenja, zlasti na področju preventive in
vzgoje v cestnem prometu. S svojim požrtvovalnim in prostovoljnim delom je dal velik
prispevek k večji varnosti na cestah v Občini Ivančna Gorica in prispeval k boljši vozniški
kulturi naših občanov, zlasti pa je svoje izkušnje posredoval številnim mladim.
Rajko Bivic se je po končanem šolanju in odsluženemu vojaškemu roku leta 1979 zaposlil
kot poklicni voznik. Poznan je kot vesten in previden voznik, vedno ga oblikujejo odlične
šoferske sposobnosti, saj ni nikoli imel prometne nesreče. Kljub temu, da je služenje kruha
za volanom poklicnega voznika naporno, ima vedno čas za prostovoljno delo v združenju, še
posebej se posveča področju preventive in vzgoje v cestnem prometu. Prav tu je prepoznal
svoje poslanstvo, da z organizacijo, znanjem in izkušnjami prispeva pomemben delež k večji
varnosti v cestnem prometu. Kljub delu je nepogrešljiv pri različnih preventivnih akcija, ki jih
združenje šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica vsako leto izvaja na območju Občine
Ivančna Gorica, tako so številne generacije otrok kolesarski izpit opravile prav pod njegovim
budnim očesom. Nepogrešljiv je tudi v akciji Prvi šolski dan in v akciji podaljšana šolska
prometna služba.
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Več mandatov je tudi član sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna
Gorica.
PREJEMNIK PLAKETE: Nace BREITENBERGER
PREDLAGATELJ: Zveza prijateljev mladine Slovenije s podporo državnega svetnika Tomaža
Horvata
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 51
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Nace Breitenberger, rojen v Idršku, se je po končani osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Ledinah
in Žireh, na učiteljišču v Kopru izšolal za učitelja. Že z izbiro poklica je svojo življenjsko pot
usmeril v delo z otroki. V Zvezo prijateljev mladine se je vključil že na uiteljišču in od tedaj
dalje je ves njegov prosti čas namenjen mladim v želji, da bi bila njihova otroška leta lepša in
bogatejša. Od leta 1967 je sodeloval pri načrtovanju počitniških dejavnosti v ZPM Idrija. Bil je
pobudnik enotne organizacije in financiranja poletne šole v naravi za vse četrtošolce v občini,
ki je zgledno organizirana delovala 23 let in je danes v obveznem programu osnovnega
izobraževanja. Kolonije so prav po njegovi zaslugi tako organizirane, da je poskrbljeno za
varnost, bogato kulturno in rekreativno dejavnost vse večjega števila otrok. Posebno skrb je
namenjal socialno in zdravstveno ogroženim otrokom. V letu 1993 se je priključil TOM
telefonu, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije, in je do danes aktiven
svetovalec otrokom in mladostnikom. Za svoje prostovoljno delo je prejel najvišja priznanja.
Leta 1979 ga je Zveza prijateljev mladine Slovenije odlikovala z zlatim znakom, leta 1993, ob
štiridesetletnici njenega delovanja, pa še s posebnim priznanjem. Leta 1998 je prejel
nagrado Jožefa Mraka Občine Idrija, revija Naša žena pa ga je leta 1999 razglasila za
dobrotnika leta. V letu 2018 je postal častni član Zveze prijateljev mladine Slovenije. Na
podlagi navedenega si zasluži nagrado za življenjsko delo na področju prostovoljstva.
PREJEMNICA PLAKETE: Iva DEVETAK
PREDLAGATELJ: državni svetnik Tomaž Horvat
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 30
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Iva Devetak je aktivna prostovoljka na področju socialnih programov in na področjih dela z
otroki že vse od svoje mladosti. Od leta 2009 je upokojena. Danes je predsednica
Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško. Od leta 1982 je kot zaposlena v Zvezi
prijateljev mladine Nova Gorica tudi ves svoj prosti čas namenjala razvoju in napredku
organizacije v lokalnem okolju in na nacionalni ravni. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije je
prevzemala številne odgovorne funkcije. V dveh mandatih tudi podpredsednica Zveze
prijateljev mladine Slovenije.
Kandidatka je še vedno aktivna prostovoljka pri razvoju in napredku nevladnega sektorja v
Sloveniji. Njeno delo je prepoznavno v krogih drugih nevladnih organizacij tako na lokalnem
kot na državnem nivoju.
Je članica in tudi pobudnica strokovnega telesa pri Mestni občini Nova Gorica za področje
socialnega varstva. Aktivno je sodelovala pri razvoju CNVOS-a in njegovih prizadevanjih za
uveljavitev NVO v državi. Bila je tudi med ustanovitelji UNICEF Slovenija in več mandatov
članica IO. Še vedno je predsednica Sveta NVO v severnoprimorski regiji, ki uspešno vpliva
na prepoznavanje potreb tega sektorja znotraj lokalnih skupnosti.
Je idejni vodja zasnove in razvoja projekta Družinski center Trojka, kjer poleg humanitarne
pomoči družinah nudijo tudi brezplačne vsebine za njihovo opolnomočenje. Je med
pobudniki in ustanovitelji info pisarne za ranljive skupine v regiji.
PREJEMNIK PLAKETE: Teodor GOZNIKAR
PREDLAGATELJ: Združenje policistov Slovenije in državni svetnik mag. Marko Zidanšek
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 25
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Teodor Goznikar se je z načinom društvenega dela srečal že v svoji rani mladosti, ko je kot
osnovnošolec v šestem razredu želel ustanoviti Društvo mladih novinarjev Slovenije, vendar
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mu takratna oblast tega ni dovolila. V vseh teh letih se je zelo aktivno vključeval v različne
smeri društvenega dela. Tako je aktiven radioamater, zelo aktivno je deloval pri Društvu za
ustvarjalnost Filter, na področju kulture v Celju, v zadnjih desetih letih pa je aktiven v
Združenju policistov Slovenije kot generalni sekretar, ki skrbi, da združenje in njegove
dejavnosti tečejo nemoteno. Prav tako pa je kot vodja projekta zelo angažiran pri projektu
116 000, vseevropski številki za prijavo pogrešanih otrok, ki deluje pod okriljem Zavoda 116
v navezavi z Združenjem policistov Slovenije. Teodor Goznikar je predvsem prostovoljec in
organizator, ki je s svojim znanjem na področju društvene zakonodaje pomagal številnim
društvom v regiji pri njihovi ustanovitvi oziroma vodenju v nadaljnje. Kot član Sveta Vlade
Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih
organizacij pa se tudi trudi, da bi pripomogel k boljšemu jutri društvenih organizacij.
PREJEMNIK PLAKETE: Primož JELŠEVAR
PREDLAGATELJ: državni svetnik Matjaž Švagan
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 10
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Namen akcije Manj svečk za manj grobov je finančna sredstva, ki jih sicer ljudje ob izgubi
najdražjih namenijo za nakup sveč, preusmeriti v donacije za pomoč bolnim ali drugim
pomoči potrebnim osebam ter ustanovam. Ideja te danes zelo uspešne akcije je bila
zasnovana leta 2006, prva večja aktivnost pa je bila izvedena leta 2009 v Zagorju ob Savi.
Aktivisti so v letu 2009 zbrana sredstva namenili raziskavam rakavih obolenj, ki jih izvaja
Onkološki inštitut. Zbrana vsota je znesla 3.000 evrov. Naslednje leto so zbrana sredstva
namenili nakupu defibrilatorjev za opremo reševalnih vozil Zdravstevenega doma Zagorje. V
letu 2011 je bil z zbranimi prispevki kupljen EKG aparat, defibrilator in 10 antidikubitusnih
blazin za dom starejših občanov z Izlak. V letu 2012 so bila sredstva akcije namenjena
nakupu posebnih postelj za otroke s posebnimi potrebami iz Zagorja. V teh štirih akcijah je
fundacija uspela zbrati dobrih 27.000 evrov, samo v deseti akciji, izvedeni leta 2018, pa je
bilozbranih skoraj 45.000 evrov. Akcija ima iz leta v leto več podpornikov, prav tako pa tudi
aktivistov – teh je že blizu 400 in vsi so prostovoljci. Organizatorji akcije so pobudo iz Zagorja
uspeli razširiti tudi v nekatere druge slovenske občine. Ideja pa je, da bi humanitarna akcija
postala vseslovenska. Pobudnica akcije je bila gospa Damijana Jelševar, vodja fundacije,
glavni organizator akcije od njenega začetka do danes pa je Primož Jelševar.
PREJEMNIK PLAKETE: Branko JERŠIN
PREDLAGATELJ: Olimpijski komite Slovenije –Združenje športnih zvez
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 45
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Branko Jeršin je bil rojen na Jesenicah in v obdobju mladosti se je aktivno ukvarjal s hokejem
na ledu in košarko. Že vzgodnji mladosti je kot prostovoljec pomagal v klubih na Jesenicah, s
katerimi je ostal povezan do današnjih dni. Leta 1972 je opravil trenerski izpit in prevzel
vodenje članske ženske ekipe košarkaric Jesenic. Leta 1976 se je vključil tudi v delo takratne
ZTKO Jesenice, postal član upravnega odbora in prevzel vodenje komisije za množično
rekreacijo. To funkcijo je opravljal kar dvanajst let. V tem času so bile izpeljane številne
množične prireditve v jeseniški občini, sodeloval je pri organizaciji delavskih iger, v svoje delo
pa je vložil veliko inovativnosti. Po olimpijskih igrah v Sarajevu 1984 je prevzel zelo
odgovorno nalogo tehničnega vodje prve ekipe hokejskega kluba Jesenice, ob tem pa je še
vedno deloval tudi v ZTKO. Dolga leta in tudi sedaj skrbi za delovanje Športne zveze
Jesenice. 14 let (do leta 2012) je bil tudi predsednik Kegljaškega kluba Jesenice. Od leta
1998 je sekretar Športnega društva Jesenice. V hokejskem klubu Jesenice je bil 22 let
tehnični vodja. Med prostovoljnimi in neplačanimi funkcijami je potrebno izpostaviti, da je tudi
dolgoletni član Odbora za lokalni športi pri OKS (sedaj Strokovnega sveta športa za vse) in
regijski predstavnik v skupščini OKDS. Sodeluje s Hokejsko zvezo Slovenije in na svetovnih
prvenstvih je izvajal funkcije tehničnega vodja slovenske članske hokejske moške
reprezentance. Od leta 2006 do 2010 je bil vodja slovenske ženske hokejske reprezentance.
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Leta 2014 se je upokojil, svoj prostovoljni čas pa namenja športu in kot prostovoljec sodeluje
s številnimi društvenimi organizacijami.
PREJEMNIK PLAKETE: Marjan KARDINAR
PREDLAGATELJ: Zveza za tehnično kulturo Slovenije
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 40
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Marjan Kardinar se je s tekmovalnim oranjem seznanil kot srednješolec na Kmetijski šoli
Rakičan. Od takrat se je njegovo navdušenje za tekmovalno oranje stopnjevalo, saj mu je to
omogočala tudi njegovo profesionalna usmeritev dipl. inženirja agronomije.
Pri organizaciji tekmovalnega oranja sodeluje na:
 lokalnem nivoju kot organizator in vodja tekmovanj, glavni sodnik, skrbi za usposabljanje
sodnikov na tekmovanjih, usposabljanje in priprava tekmovalcev na tekmovanja. leta
1999 je bilo v Pomurju ustanovljeno Društvo oračev Pomurja in od takrat je njegov
predsednik;
 državnem nivoju kot vodja tekmovanj, predsednik organizacijskega odbora, vodja
sodnikov, skrbi za usposabljanje sodnikov in je tudi sam sodnik na tekmovanjih, član
Kmetijsko tehnične komisije pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije;
 na svetovnem nivoju se svetovnih tekmovanj udeležuje kot član slovenske ekipe v funkciji
sodnika, vodja ekipe, od leta 2006 pa kot član odbora Svetovne organizacije oračev
(World Ploughing Organization board member).
Še posebej pomembno vlogo je imel pri organizaciji svetovnega tekmovanja oračev, ki je
potekalo v Sloveniji leta 2009.
Gospod Kardinar je kot dolgoletni župan Občine Dobrovnik, vpleten tudi v delovanje drugih
društvenih organizacij v Pomurju.
PREJEMNICA PLAKETE: Vincencija – Cena KESIČ
PREDLAGATELJ: Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 64
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Vincencija – Cena Kesič se je rodila v Žireh, kjer je obiskovala osnovno šolo. Začela je hodili
k telovadbi v Sokolski dom in postala je načelnica društva Žiri. Poročila se je leta 1941 in že
leto kasneje se je vključila v NOB. Bila je predsednica odbora takratne AFŽ v Žireh. Po
preselitvi v Ljubljano leta 1953 se je, kljub trem majhnih otrokom, vključila v takratni Krajevni
odbor Rdečega križa Ljubo Šercer, kjer je nepretrgoma vse do leta 2015 aktivno delovala.
Najprej kot članica odbora, eno leto kot tajnica odbora, nato pa je bila kar dvajset let
predsednika Krajevne organizacije Ljubo Šercer. Njena primarna dejavnost je prostovoljno,
humano in brezplačno delovanje v Odboru Rdečega križa Ljubo Šercer.
Kljub starosti še vedno po svojih močeh deluje v našem KORK-u in je za nas častna članica.
Gospa Cena Kesič je s svojim delom in entuziazmom zgled vsem, ki jo poznajo in navdih
mlajšim prostovoljkam, ki po njenih stopinjah udejanjajo načela humanosti. Vsi jo imajo radi
in jo spoštujejo. S svojim delom in aktivnostjo je pomembno vplivala na svoje okolje ter širše
na razvoj človekoljubnih dejavnosti v Sloveniji, zato si zasluži Plaketo Državnega sveta.
PREJEMNIK PLAKETE: Maks LEŠNIK
PREDLAGATELJ: Gasilska zveza Slovenije
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 69
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Maks Lešnik je v gasilsko organizacijo vstopil pred 69 leti in sicer v Prostovoljno gasilsko
društvo Maribor-Studenci, katerega član je še danes. Z izobraževanjem in bogatimi
izkušnjami ter visoko stopnjo profesionalnosti, usposobljenosti in izurjenosti je bistveno
pripomogel k razvoju gasilstva v Sloveniji. V gasilski karieri je opravljal različne funkcije. Pri
delovanju je vedno pokazal organizacijske in operativne sposobnosti. Vedno je spodbujal
izobraževanje gasilcev in opremljanje gasilskih enot. Velik poudarek je dajal delovanju
mladine in članic ter statusu gasilske operative. Osebno se je angažiral pri mednarodnem
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sodelovanju z gasilci, predvsem iz Hrvaške, Srbije in Nemčije. Z več prostovoljnimi gasilskimi
društvi je sklenil listine o pobratenju. Za mednarodno sodelovanje je prejel tudi tuja priznanja.
Maks Lešnik je bil 24 let podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije. Na tako pomembni funkciji je
bistveno vplival na razvoj slovenskega gasilstva. Še posebej se je angažiral na področju
gasilskih tekmovanj kot ene izmed oblik usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Čeprav je celo
življenje gasilec, je bil vseskozi prisoten tudi na drugih področjih javnega življenja –
predvsem prostovoljnega – in je pravi kandidat za Plaketo Državnega sveta.
PREJEMNIK PLAKETE: Peter MISJA
PREDLAGATELJ: Turistična zveza Slovenije
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 30
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Peter Misja je v Sloveniji pa tudi izven meja poznan kot izjemno prodoren župan Občine
Podčetrtek. S svojo jasno vizijo, delavnostjo, dobro intuicijo ter modrimi in preudarnimi
odločitvami je Občino Podčetrtek popeljal med najrazvitejše turistične občine v Sloveniji. To
dokazujejo številna domača in mednarodna priznanja. Pa ne le to; še večji in merljivejši
rezultat so zadovoljni občani in številni turisti, ki jih je v Občini Podčetrtek iz leta v leto več.
In kot bi dejal Peter Misja, je vse to plod skupnega dela, sodelovanja in brcanja na isti gol. V
Podčetrtku se namreč lahko pohvalijo, da lokalna politika in turistično gospodarstvo delata z
roko v roki. Svoj del k prepoznavnosti turistične občine pa prispevajo še Turizem Podčetrtek
in turistična društva, ki jim Peter Misja s svojim znanjem, idejami in pobudami že leta trdno
stoji ob strani. Je aktiven član Turističnega društva Podčetrtek, ki deluje že več kot 110 let.
Vedno je in tudi danes sedi v upravnem odboru društva in je kot eden izmed vodilnih članov
vseskozi doprinašal s svojim delom in z nasveti. Že od rane mladosti je veliko prostovoljnih
ur namenil organizaciji prireditev v domače kraju in občini.
Njegov doprinos k razvoju turizma so prepoznali tudi v slovenskem prostoru in ga leta 2010
izvolili za predsednika Turistične zveze Slovenije. Že osem let opravlja to funkcijo
prostovoljno tako, kot zna le on – srčno in s posebnim posluhom za turizem, razvoj in
blaginjo ljudi. Pogosto in rad je med njimi, tudi na številnih prireditvah, ki jih prirejajo turistična
društva. V vlogi predsednika Turistične zveze Slovenije je poleg tega aktivno sodeloval pri
pripravi zdajšnje Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-20121, na letošnjih
dnevih slovenskega turizma v Portorožu pa je prejel najvišje priznanje v turizmu – za izjemen
prispevek k razvoju slovenske turistične društvene organizacije.
PREJEMNIK PLAKETE: Ljubomir MOTORE
PREDLAGATELJ: državni svetnik Srečko Ocvirk
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 46 in več
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Ljubomir Motore je Sevničan, ki je s svojim dolgoletnim prostovoljnim ljubiteljskim
udejstvovanjem, predvsem fotografiranjem in arhiviranjem, neprecenljiv vir sevniške
zgodovine. S fotografijo se ukvarja od leta 1972. Fotografira krajino, arhitekturo, portrete pa
tudi številne prireditve. Posebno ljube so mu stvari, ki izginjajo – stare hiše, stari spomini, ki
jih želi s svojo fotografijo ohraniti za mlajše rodove.
Njegova zbirka starih fotografij iz lokalnega okolja je neprecenljiva in je podlaga mnogim
knjigam na temo Sevnice, Sevničanov, spomenikov, zgradb. V zadnjih štirih desetletjih je
pomembno sodeloval pri izdaji knjig in publikacij v občini. Številne njegove fotografije je je kot
del knjižnih izdaj mogoče najti tudi na domoznanskem oddelku sevniške knjižnice. Letos je
Knjižnici Sevnica podaril izjemno dediščino: 29.000 negativov posnetkov dogodkov v Sevnici
in okolici, ki so se odvili v zadnjih 45-ih letih ter 18 fotoaparatov in eno filmsko kamero.
Kulturna dediščina omogoča, da preteklost cenimo in se iz nje učimo za prihodnost, hkrati pa
predstavlja neizčrpen vir za preučevanje preteklosti.
Skozi fotografsko kroniko je spoznal veliko ljudi, ki se ukvarjajo s fotografijo. V 70-ih letih so
se povezali v foto kino, leta 2007 pa je bil soustanovitelj foto sekcije pri Društvu Trg Sevnica,
ki jo odtlej tudi vodi. Člani se redno predstavljajo sevniški in širši javnosti na samostojnih in
skupinskih razstavah. Je tudi dolgoletni član Planinskega društva Lisca Sevnica, v
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okvirukaterega je sodeloval pri številnih delovnih akcijah, pripravi in izvedbi dogodkov, skrbi
pa tudi za izpolnjevanje arhiva in beleženja vseh pomembnih pridobitev, prireditev in
prelomnic s področja razvoja Lisce kot ene osrednjih turistično-rekreacijskih točk Sevnica in
Posavja.
PREJEMNIK PLAKETE: Andrej SEVER
PREDLAGATELJ: Čebelarska zveza Slovenije s podporo državnega svetnika Strnada
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 38
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Andrej Sever je čebelar iz Metlike, ki čebelari že od leta 1980 in je v Čebelarski zvezi
Slovenije prejel vsa tri najvišja odlikovanja A. Janšek (III., II. in I. stopnjo). Že od začetka
čebelarjenja je dejaven v društvu in zvezi. Skupaj z s Čebelarskim društvom Semič in
Belokranjskimi čebelarji je vrsto let aktivno sodeloval na enem najbolj prestižnih slovenskih
ocenjevanj medu v Semiču. Posebno pa je poznan, da je inovativen in skrbi za tiste, ki so v
naši družbi najbolj ranljivi. Zato je že leta 2012 z Belokranjskimi čebelarji in čebelarji iz
Črnomlja ustanovil čebelarski krožek in postavil prvi čebelnjak, namenjen delu z ljudmi z
motnjami v duševnem razvoju oz. ljudmi s posebnimi potrebami. Ta projekte je predstavil tudi
na Svetovnem čebelarskem kongresu Apimondia v Ukrajini, kjer je sam projekte dobil veliko
odobravanje. Ker pa se s tem projektom še ni zadovoljil, je prišel do ideje, da je v
čebelarstvo potrebno vključiti tudi invalide. Tako je s podporniki predlagal, da se na
Čebelarski zvezi Slovenije ustanovi posebna sekcija za vključevanje čebelarjev invalidov na
invalidskih vozičkih. Na njegovo pobudo je bila ustanovljena sekcija in podpisana listina med
Čebelarsko zvezo Slovenije, Andrejem Severjem, Svetovno čebelarsko organizacijo
Apimondia in društvom ČD Semič. Ta omenjena sekcija sedaj že deluje s sedežem v Murski
Soboti. Čebelarska zveza Slovenije je skupaj s partnerji prva na svetu v ta namen postavila
prvi učni čebelnjak za invalide. Prav tako pa se pripravlja učbenik, namenjen tej skupini ljudi.
Andrej Sever je s svojimi pobudami in prostovoljnim delom lahko zgled družbi in Boštjan Noč
in Čebelarska zveza Slovenije je tista, ki je prepoznala Andreja Severja za prejem Plakete
Državnega sveta.
PREJEMNIK PLAKETE: Jože SITAR
PREDLAGATELJ: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (Sekcija slikopleskarjev)
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 20
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Jože Sitar že od mladosti izkazuje veliko empatijo do soljudi. Vedno se je vključeval v delo
različnih društev kot prostovoljec in z veseljem pomagal pri njihovem delovanju. Ko pa je bila
leta 1999 prvič razpisana Humanitarno-tekmovalna akcija slikopleskarjev, mu je bila to
priložnost, da svojo empatijo in pripravljenost pomagati začne izkazovati tudi na svojem
profesionalnem področju, saj se je izučil za slikopleskarja in opravil tudi mojstrski izpit. V
prvem delu akcije je sodeloval kot edini humanitarec, v nadaljnjih letih pa se je število
udeležencev humanitarne akcije vztrajno povečevalo. Jože Sitar je s svojimi izkušnjami
prevzel skrb za delo z mladimi, bodočimi slikopleskarji, jim nesebično prenašal svoje izkušnje
in znanje ter željo po spremljanju razvoja stroke. Vse bolj nepogrešljiv pa je tudi pri
organizaciji akcije in njeni pripravi ter izpeljavi. Vedno je pripravljen najti čas, da sodeluje z
aktivnimi slikopleskarji, čeprav je že kar nekaj let upokojen. Letos je bila akcija izpeljana že
dvajsetih in edini, ki je ves čas sodeloval povsem prostovoljno, je Jože Sitar. S tem izkazuje
veliko pripadnost humanitarnosti, prostovoljstvu in nesebični delitvi svojih, tudi profesionalnih
izkušenj.
Alojz Kovšca
predsednik

