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Spoštovani gospe in gospodje,
drage prostovoljke in prostovoljci,
cenjeni prejemniki letošnjih plaket,
spoštovana kolegica, državna svetnica gospa Lidija Jerkič,
spoštovani kolegi državni svetniki ...

brez pretiravanja lahko na tem mestu zatrdim, da je današnja svečana
podelitev

plaket

Državnega

sveta

najzaslužnejšim

prostovoljkam

in

prostovoljcem eden najpomembnejših dogodkov drugega doma slovenskega
parlamenta, in verjemite, nanizamo jih več sto na leto. Počaščen sem, da vas,
zbrano občinstvo, lahko nagovorim kot predsednik te vse bolj pomembne
državne inštitucije, ki se zaveda, da živimo v družbi strpnosti, solidarnosti in
sožitja prav po zaslugi nesebične podpore in pomoči državljank in državljanov.
Vsak izmed nas se v svojem življenju vselej znajde v brezizhodnem položaju, ko
je njegova stiska težja od bremena, ki mu ga lahko življenje naloži na ramena.
Ko za svoje težave in probleme potrebuje pomoč drugega in drugih. Pa tudi
takrat, ko se država zaradi vse bolj dušečih birokratskih poti, ki jih ubira, znajde

z državljani na nasprotnih bregovih. To so preprosti in dovolj zgovorni razlogi,
da ima prostovoljstvo v Sloveniji dolgo in uspešno tradicijo. Pa ne le to,
prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje, saj se duh prostovoljstva nalezljivo
prenaša iz generacije v generacijo.
V Državnem svetu, drugem domu slovenskega parlamenta, prostovoljstvu
dajemo posebno veljavo in težo tudi z zdaj že tradicionalno podelitvijo plaket
ob mednarodnem dnevu prostovoljstva. Zakaj je to tako zelo pomembno?
Mnogi menijo, da je prostovoljstvo, pa naj gre za organizirano obliko
povezovanja ljudi v lokalnem in regijskem okolju ali za intimno darežljivost in
humanitarnost posameznikov, pomemben socialni korektiv naše družbe. Z
dobrimi deli si tlakujemo poti do ciljev, ki smo si jih na široko in vztrajno
zastavili, pa naj gre za družino, kariero, prosti čas, kulturno dediščino …
Po podatkih za leto 2018 v Sloveniji deluje 244.304 evidentiranih prostovoljcev
in 1922 prostovoljskih organizacij, ki so v tem letu opravili izjemnih 9.903.798
ur prostovoljnega dela. In čeprav se prostovoljke in prostovoljci ne
obremenjujete s temi statističnimi podatki, ker kot radi rečete, preprosto to je
naše poslanstvo, je prav, da se vam prizna neprecenljiv prispevek k boljši in bolj
varni družbi, v kateri sobivamo.
Spoštovani,
prostovoljstvo je dar, ne le poslanstvo, ki nas mojstri v dobroti. Udejstvovanje v
prostovoljnih organizacijah je tako izjemna spodbuda, da svet aktivno
spremenimo na bolje, da skozi participacijo v prostovljstvu razvijemo vse svoje
skrite in manj skrite potenciale. Dobro znamenje je, da nas je iz leta v leto več
na tej poti. Da v svoji človečnosti rastemo skupaj, si pomagamo ter se krepimo
kot odgovorna in sočutna družba. Družba, ki zmore preseči kulturne, politične,

etnične in socialne omejitve na najbolj ranljivih in občutljivih področjih
delovanja v skupnosti. Ko sem obdan tukaj in zdaj z vami, prostovoljke in
prostovoljci, čutim to pozitivno energijo, to samozavest in bogato tradicijo, ki
nam je skozi stoletja zgradila kleno in odprto narodno identiteto najboljšega od
vsega dobrega. Današnje prostovoljstvo sloni na trdnih postulatih človeške
solidarnosti in medsebojne pomoči, s katero smo se Slovenke in Slovenci
preživeli skozi zgodovino. Želim si, da bi država v prihodnje še bolje znala, tako s
posluhom, ohranjati partnerski odnos s civilno družbo, zlasti na področju
prostovoljstva, saj so brez tega partnerstva lahko ogroženi demokratični
temelji, na katerih smo se uveljavili kot narod in nacija.
Dovolite mi, da vam izrečem globok poklon za vaše dolgoletno požrtvovalno
delo. Za vse ure in ure žrtvovanj, odrekanj ter nesebične pomoči. Hvala in še
enkrat iskreno HVALA.

