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Številka: 041-05-1/2021/48                                            
Ljubljana, 17. 11. 2021         
 
 
Na podlagi tretjega 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) plaketo Državnega sveta Republike Slovenije ob 5. 
decembru, Mednarodnem dnevu prostovoljcev, v letu 2021 prejmejo (po 
abecednem vrstnem redu začetnic priimkov): 
 

1. Marija ALEŠ 
2. Janko CERKVENIK 
3. Rojan DEVETAK 
4. Andrej FRATNIK 
5. Ivan GERJEVIČ 
6. Jože GLOBOKAR  
7. Borut KRAMER 
8. Lovsko dobrodelno združenje Diana 
9. Anka ONIČ 
10. Janko ROŽMAN 
11. Vladimira ŠKOF 
12. Ana ULČAR  
13. Marjeta VODIŠKAR 
14. Olga ZGAGA 

 
Obrazložitev: 

 
Državni svet Republike Slovenije je 20. 10. 2021 objavil Javni poziv za predloge 
najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za 
plakete Državnega svet Republike Slovenije za leto 2020. Predloge je Državni svet 
zbiral do ponedeljjka, 8. novembra 2021.  
 
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; 
- 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.  
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Predlog prejemnikov plaket Državnega sveta 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.  
 
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: 
 
PREJEMNICA PLAKETE: MARIJA ALEŠ 
PREDLAGATELJ: državni svetnik mag. Igor Velov 
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 40 
KRATKA OBRAZLOŽITEV: 
Marija Aleš je kulturnica, mati petih otrok, ženska z izjemnim čutom za solidarnost, za 
pomoč drugim, za organizacijo in je osebno zaslužna za napredek na področju 
ljubiteljske kulture, za kar ji ni odveč vlagati ogromno svojega časa, energije in 
sredstev. Na področju kulture je dejavna že od otroških let, z vodenjem, 
preučevanjem in organizacijo pa že štirideset let. Je avtorica prireditev: Tavelka reč, 
Pozdrav poletju, akademija Sledi poeta, mednarodni Festival razgledov in Circle of 
Life – slovenski projektni zbor mladih, v sodelovanju z RTV Slovenija pa je avtorica 
državne proslave ob dnevu reformacije 2013 in svečane akademije ob 80-letnici 
Matevža Fabjana ter mnogih razstav:  
100-letnica Franceta Štiglica, Jenkovi nagrajeni, »Martin Krpan« s predvajanjem 
zvočne knjige za senzorno ovirane, 100-letnica rojstva dirigenta Erika Eriksona, 
razstave o Prešernu »Al se smel bo razodeti `saj pozneje, sam ne ve« in Triptiha o 
Prešernu. Je avtorica in urednica treh brošur in urednica treh zgoščenk in ene 
strokovne knjige, sprojektirala je celo kamniti oltar in krstni kamen v cerkvi na Bregu. 
Je članica Slovenskega Cecilijinega društva za cerkveno glasbo. Aktivno prepeva v 
pevskih zborih. Petintrideset let je bila članica, deset let tudi predsednica in 
organizatorica Akademskega pevskega zbora France Prešeren Kranj, ki jo je za delo 
nagradil z imenovanjem častna predsednica. Že deset let je predsednica ene 
največjih in najbolj aktivnih zvez v članstvu ZKD Slovenije, Zveze kulturnih društev 
Kranj (Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur). Je članica predsedstva, 
tri leta je bila tudi predsednica ZKD Slovenije, krovne organizacije preko 5.000 
kulturnim društvom v Sloveniji in Slovencev izven meja. Sodelovala je pri pripravi 
Programa kulture v Mestni občini Kranj 2015-2019 in 2021-2025. Pri ZKD Slovenije 
je sodelovala pri aktivnostih ob nastajanju Nacionalnega programa kulture. Vodila je 
pripravo in izvedbo strokovne analize stanja ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Sloveniji. Razvija projekt sodelovanja v umetnosti in kulturi, kot detoks pri težavah ob 
prekomerni ne kritični uporabi elektronskih medijev. Vlada Republike Slovenije jo je 
imenovala v nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, kjer je bila podpredsednica. Bila je tudi predsednica sveta OI JSKD Kranj. 
V svetih in odborih, kjer deluje (Razvojni svet Gorenjske regije, Programski svet RTV 
Slovenija, predsedstvo ZKD Slovenije), se zavzema in naredi vse za izboljšanje 
pogojev za delovanje ljubiteljske kulture in umetnosti, ki ima posledično splošne 
pozitivne učinke. Za boljše življenje šibkejših deluje pri Karitas, na športnem področju 
pa v organizacijskem komiteju Telemark kluba. Za njene dosežke in delo jo je Mesto 
Kranj nagradilo z Malo Prešernovo plaketo, Javni sklad za kulturne dejavnosti z 
bronasto, srebrno, zlati in s častno Gallusovo značko, ZKD Kranj s Prešernovim 
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srebrnikom, Svetovni slovenski kongres pa s plaketo Za slovenski narod zaslužna 
družina. 
 
PREJEMNIK PLAKETE: JANKO CERKVENIK 
PREDLAGATELJ: Gasilska zveza Slovenije  
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 51 
KRATKA OBRAZLOŽITEV: 
Janko Cerkvenik, magister poslovnih ved, predsednik Gasilske zveze Slovenije, se s 
prostovoljstvom srečuje že 51 let. V prostovoljni gasilski karieri je opravljal različne 
vodstvene funkcije na nivoju prostovoljnega gasilskega društva in gasilske zveze. 
Njegovo delo je temeljilo na izobraževanju članstva, sodobni tehnični in zaščitni 
opremljenosti, vzgoji mladega kadra in širjenju ideje prostovoljnega gasilstva. 
Trenutno vodi Gasilsko zvezo Slovenije, organizacijo z več kot 150.000 člani. 
Funkcijo predsednika Gasilske zveze Slovenije vodi v skladu z našo krovno 
zakonodajo, pomembna pri izvajanju te funkcije pa je tudi zakonodaja s področja 
prostovoljstva. Z dolgoletnimi izkušnjami in strokovnostjo se zavzema za ohranjanje 
prostovoljstva in visoke ravni strokovnosti. Skrbi za povezovanje posameznih 
organov, svetov in komisij na državnem in lokalnem nivoju. Redno in uspešno 
sodeluje z organizacijami in ustanovami znotraj države in v tujini, kjer se udeležuje 
strokovnih srečanj, iz katerih dobro prakso prenaša v naše okolje in nasprotno – 
predstavlja delovanje našega uspešnega in dobro organiziranega prostovoljstva v 
tujini. 
 
PREJEMNIK PLAKETE: ROJAN DEVETAK 
PREDLAGATELJ: državni svetnik Tomaž Horvat  
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 40 
KRATKA OBRAZLOŽITEV:  
Rojan Devetak je nogometno amatersko pot začel kot 14-letnik, leta 1964 v Novi 
Gorici. Igral je tudi za Adrio iz Mirna in Bilje. Po zaključku nogometnega 
udejstvovanja kot igralec, se je priključil delu z mladimi v Novi Gorici kot trener 
kadetske ekipe. Svojo ljubezen do nogometa je nato udejanjil z delom kot tehnični 
vodja pri mladinski šoli, občasno pa je pomagal tehnično tudi pri članski ekipi. Ko se 
je ustanovila veteranska ekipa Gorice, je postal njen član, kjer je še vedno aktiven. 
Leta 2003 je postal tehnični vodja članske ekipe in to funkcijo opravlja še danes. 
Tehnična dela opravlja tudi za nogometno šolo ND Gorica. Od leta 1964 je, na 
takšen ali drugačen način, neprekinjeno povezan z nogometom. Udejstvovanje v 
nogometu, tako v vlogi igralca, trenerja ali tehničnega vodje, je središče in stalnica v 
njegovem življenju. S svojim nesebičnim delom in zavezanostjo športu – nogometu 
ter vrednotam, ki jih ta predstavlja, je drugim za vzor in zgled. Nogometna integriteta 
– poštenost, odkritost, pravičnost in odgovornost, so vrednote, ki jih je Rojan, največ 
s svojim vzorom in življenjem, prenesel na mlajše rodove s svojim delom kot trener in 
tehnični vodja. Rojan Devetak je ime, ki je sinonim za integriteto vsem, ki v Sloveniji 
delujejo v nogometu. S svojim predanim delom je izjemno veliko doprinesel k 
vsesplošni uveljavitvi in promociji športa, predvsem nogometa, tudi na širšem 
goriškem področju. 
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PREJEMNIK PLAKETE: ANDREJ FRATNIK 
PREDLAGATELJ: Jamarska zveza Slovenije 
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 40 
KRATKA OBRAZLOŽITEV:  
Andrej Fratnik je opravil izpit za pripravnika jamarskega reševalca leta 1981 in je od 
takrat stalno v operativnem sestavu Jamarske Reševalne Službe pri Jamarski zvezi 
Slovenije. Aktivno je sodeloval pri večini najtežjih reševalnih akcij iz jam, tudi iz 
Črnelskega brezna 1990 z več kot 1.000 m globine. Več mandatov je bil vodja 
reševalnega centra JRS Tolmin in še vedno tvori jedro tega reševalnega centra. 
Vzgojil je veliko mladih jamarjev in reševalcev, na katera prenaša bogato znanje in 
izkušnje. Močno spodbuja sodelovanje z vsemi drugimi reševalnimi službami – GRS, 
gasilci, vodniki reševalnih psov, policijo itd. Pomagal je vzpostaviti zelo dobre odnose 
z italijansko jamarsko reševalno službo. V lokalnem okolju ozavešča javnost, 
predvsem mlade, o varovanju, lepotah in nevarnostnih podzemnega sveta. 
 
PREJEMNIK PLAKETE: IVAN GERJEVIČ 
PREDLAGATELJ: OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH 
ZVEZ 
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 45 
KRATKA OBRAZLOŽITEV: 
Ivan Gerjevič je že vrsto let predan slovenskemu športu in njegovemu uspešnemu 
razvoju tako na lokalni kot nacionalni ravni. Prostovoljno delo v športu je opravljal v 
številnih društvenih okoljih in njihovih zvezah. Deloval je v: 
1974-1977: v času študija v TVD Partizan Narodni dom Ljubljana, kot vodnik-trener 
športne gimnastike; 
1976-1981: v TVD Partizan Brežice, kot trener športne gimnastike in član upravnega 
odbora; 
1981-1990: v Teniškem klubu Brežice (med ustanovitelji kluba ), kot trener tenisa in 
strokovni vodja ter tajnik kluba; 
1991 naprej: v Teniškem klubu Krško, kot trener tenisa in vodja strokovnega odbora 
kluba in en mandat predsednik kluba; 
1991-1996: član strokovnega sveta za šport v občini Brežice; 
2000-2002: predsednik komisije za šport Občine Krško; 
1997-2002: dva mandata član skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja 
športnih zvez (OKS-ZŠZ) ( regijski predstavnik ) in član odbora za šport na lokalni 
ravni; 
2008-2014: predsednik nadzornega odbora Teniške zveze Slovenije; 
2015 naprej: član upravnega odbora Teniške zveze Slovenije; 
2010 do 2014: član Odbora za šport na lokalni ravni pri Olimpijskem komiteju 
Slovenije - Združenju športnih zvez in član skupščine OKS-ZŠZ (regijski predstavnik); 
od 2018 naprej: član Strokovnega odbora športa za vse pri Olimpijskem komiteju 
Slovenije - Združenju športnih zvez in član skupščine OKS-ZŠZ (regijski predstavnik); 
od 2018 naprej: član Strokovnega sveta za šport RS. 
 
PREJEMNIK PLAKETE: JOŽE GLOBOKAR 
PREDLAGATELJ: državni svetnik Danijel Kastelic in Zveza paraplegikov Slovenije  
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 53 
KRATKA OBRAZLOŽITEV:  
Jože Globokar kot prostovoljec v prostovoljnih organizacijah deluje že več kot 
petdeset let, praktično že od svojega štiriindvajsetega leta, ko si je le-ta leta 1968 pri 
skoku v vodo poškodoval hrbtenjačo v vratnem predelu. Prvo je kot prostovoljec 
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začel pri Sekciji paraplegikov in tetraplegikov, nato pri Društvu paraplegikov, že od 
samega začetka pa je delu predan pri Zvezi paraplegikov Slovenije. Je eden izmed 
enajstih ustanovnih članov organizacije slovenskih paraplegikov in tetraplegikov v 
letu 1969. Za njegov doprinos k izboljšanju kvalitete življenja paraplegikov in 
tetraplegikov je dobil vsa možna priznanja, na predlog Zveze paraplegikov Slovenije 
je prejel tudi državno odlikovanje – Rad dela s srebrnim vencem. V več kot pol 
stoletja dolgem obdobju, je deloval v različnih odborih in komisijah, posebej aktiven je 
bil pri Svetu za preprečevanje in odpravljanje arhitekturnih ovir. Trideset let je bil 
urednik glasila naše organizacije, od 2004 pa do današnjih dni deluje kot urednik 
dveh spletnih strani: Zveze paraplegikov Slovenije in Društva paraplegikov 
ljubljanske pokrajine, kasneje tudi spletne strani Mednarodne NLB Wheel lige v 
košarki. Skratka, deloval je predvsem na informativno prostovoljnem področju, več 
kot deset let je sodeloval z Zlato selekcijo Nedeljskega, ki je igrala mali nogomet za 
našo organizacijo in skrbel za prepoznavnost Zveze paraplegikov Slovenije. 
Sodeloval je tudi pri organizaciji številnih dobrodelnih koncertov, med drugim tudi pri 
koncertu Dobra misel, na katerem so se zbirala sredstva za gradnjo Doma 
paraplegikov v Pacugu. 
 
PREJEMNIK PLAKETE: BORUT KRAMER 
PREDLAGATELJ: državni svetnik mag. Marko Zidanšek in Zavod 116, zavod za 
storitve s povečano družbeno vrednostjo  
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 20 
KRATKA OBRAZLOŽITEV:  
Borut Kramer se s prostovoljstvom ukvarja že mnoga leta. Deluje predvsem na 
področju kulture. Je ustanovitelj, organizator ter vodja mnogih kulturnih projektov v 
celjski regiji in mestu Celje. Pred dvajsetimi leti je bil pobudnik ustanovitve Društva za 
ustvarjalnost Filter, ki ga od takrat dalje tudi vodi. V društvu zelo aktivno deluje ne 
samo na vodstvenem, ampak tudi na operativnem področju. Tako je ob ustanovitvi 
društva pričel z izdajanjem mesečnika »Filter – vodnik urbane kulture«, bil je 
pobudnik in vodja vseslovenskega projekta »Droga ni moda« in vodja ene prvih 
internetnih kavarn v Sloveniji. Leta 2004 je s skromno ekipo zagnal projekt obuditve 
zapuščenega in zaprtega kina Metropol, zadnjega od treh celjskih mestnih 
kinematografov. Mestni kino Metropol se je s svojim programom in delovanjem pod 
okriljem Boruta Kramerja močno zarezal v kulturno dogajanje Celja kot celotne 
Slovenije in veliko meščanov si kulturnega dogajanja brez njega ne zna predstavljati. 
Bil je tudi član Odbora RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. 
Borut Kramer je predvsem prostovoljec in organizator, ki s svojimi idejami in znanjem 
na področju kulture daje navdih marsikateri društveni organizaciji v Sloveniji. 
 
PREJEMNIK PLAKETE: LOVSKO DOBRODELNO ZDRUŽENJE DIANA 
PREDLAGATELJ: Lovska zveza Slovenije 
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 2 
KRATKA OBRAZLOŽITEV: 
Lovsko dobrodelno združenje Diana je prostovoljno in nepridobitno društvo. Člane 
povezuje skrb do narave in ena želja: pomagati vsem ljudem, ki so se znašli v 
materialni ali psihološki stiski. Njihovo poslanstvo je pridobiti čim več sredstev za 
organizacijo licitacij, zbiralnih akcij, prireditev in predavanj. Vsako leto organizirajo od 
štiri do pet dražb ali drugih dobrodelnih prireditev. Člani Diane so doslej sodelovali pri 
številnih dobrodelnih projektih lovcev, pri čemer gre izpostaviti pomoč lovcu invalidu 
Davidu D. iz Baške grape, za katerega so lovci zbrali kar 13.500 evrov. Prek profila 
na Facebooku so 1.500 evrov namenili lovcu Janezu L., ki mu je pogorela kuhinja in 
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se je znašel v hudi stiski, na pobudo lovca Viktorja Napotnika, sicer ravnatelja v OŠ 
Grad na Goričkem, pa so za trinajst socialno ogroženih osnovnošolskih otrok iz te 
šole letos poravnali vse stroške za šolanje. Bilo jih je za več kot 1.500 evrov. 
Sredstva so zbrali tudi za OŠ Kajetan Kovič iz Radencev. Z Lovsko zvezo Slovenije 
in Rdečim križem Slovenije so soorganizatorji vseslovenske lovske krvodajalske 
akcije.  
 
PREJEMNICA PLAKETE: ANKA ONIČ 
PREDLAGATELJ: Zveza prijateljev mladine Slovenije s podporo državnega svetnika 
Tomaža Horvata 
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 40 
KRATKA OBRAZLOŽITEV: 
Anko Onič je v prostovoljske vode popeljal njen oče, ki je kljub delu na kmetiji našel 
čas za udejstvovanje na gledaliških odrih, v pevskem zboru in tudi v liku Dedka 
Mraza. Anko so vedno vključevali v različne programe in projekte v kulturi in drugje, 
kjer je s svojimi organizacijskimi izkušnjami bistveno pripomogla k uspešni izvedbi le 
teh. Njeno prostovoljno delo je bilo zelo opaženo in prepoznano, zato so jo že leta 
1993 povabili k Društvu prijateljev mladine Slovenske Konjice, kjer je za nekaj časa 
prevzela tudi predsedovanje društva. Na Otroškem parlamentu so otroci vseskozi 
izpostavljali težavo, da nimajo prostora za druženje in različne aktivnosti. Njihovemu 
pozivu je prisluhnil župan in skupaj z društvom so otroci leta 2004 dobili svojo 
Štorkljino hišo. Anka z veseljem od njenega začetka deluje kot prostovoljka, ki z 
otroki ustvarja na delavnicah, jim nudi učno pomoč ali pa jim bere pravljice. Njeno 
veselje do dela z otroci izvira iz njene želje, da bi postala učiteljica. Ker so jo 
življenjske okoliščine popeljale v poklicni svet številk in papirjev, svoje prostovoljno 
delo še z večjim žarom namenja otrokom. Leta 2001 je bila med tistimi, ki so 
ustanovili novo svetovalno skupino TOM telefon v Slovenskih Konjicah. Od leta 2011 
je tudi uspešna vodja te skupine, ki s svojo srčnostjo in pozitivnim značajem bogati 
ne le njihovo skupino, temveč celotno skupnost. Naj ji bo Plaketa Državnega sveta 
zahvala za vse dosedanje delo in spodbuda, da pri delu z in za otroke vztraja še 
naprej. 
 
PREJEMNIK PLAKETE: JANKO ROŽMAN 
PREDLAGATELJ: državni svetnik Dejan Crnek 
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 57 
KRATKA OBRAZLOŽITEV: 
Janko Rožman je v srednji šoli igral in treniral badminton, pomagal urejati pomursko 
planinsko pot, v Mladinskem aktivu Kapela pa je bil vodja rokometa in hokeja na 
travi. Na OŠ Rogaševci je organiziral prvo šolstvo prvenstvo v hokeju na travi v 
Sloveniji in ligo goričkih šol. Na OŠ Grad je z učitelji in učenci uredil prostor za 
telesno vzgojo, v gradu Grad pa je sodeloval pri ureditvi prostora za izvajanje telesne 
vzgoje v zimskem času. Bil je tudi soustanovitelj in igralec nogometa na NK Grad ter 
ustanovitelj in trener ženske rokometne ekipe Grad. Na OŠ Bakovci je sodeloval pri 
izvedbi šolskih prvenstev v rokometu košarki, nogometu in hokeju na travi. Vsako 
leto je sodeloval pri organizaciji in izvedbi atletskega in gimnastičnega troboja na 
razredni stopnji ter peteroboj na predmetni, v zimskem času pa pri izvedbi 
tekmovanja v teku na smučeh in biatlonu z zračno puško. Nepogrešljiv je bil tudi pri 
naslednjih letnih dogodkih: izboru najboljšega športnika in športnice razreda ter 
razredne skupnosti skupaj z razrednikom, vaškem prvenstvu v uličnih tekih in teku 
parov. Leta 1977 je sodeloval pri uvedbi prirejenega športnega kartona za predmetno 
stopnjo, na katerega so si učenci sami vpisovali podatke za šolsko leto. V okviru 
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lokalnega društva je pričel z rekreativno vodeno vadbo za cicibane in starejše 
krajane. Vsako leto je sodeloval pri izvedbi meduličnega tekmovanja v šestih 
panogah, v zimskem času pri rekreativnem smučanju na Pohorju, v letnem času pa 
pri organizaciji šole v naravi v Baški. Bil je organizator prvega tekmovanja v vlečenju 
vrvi, leta 1981 pa je organiziral prve vaške igre v sodelovanju s TV Ljubljana (Zeleni 
program). Janko je bil tajnik odbora za šolski šport na Mestni občini Murska Sobota 
in član upravnega odbora Rokometne zveze Slovenije, Zveze društev športnih 
pedagogov, Partizan Slovenije, Športne unije Slovenija ter Zveze prijateljev mladine 
Slovenije. Za svoje delo v preteklosti je prejel že vrsto občinskih in republiških 
priznanj. 
 
PREJEMNICA PLAKETE: VLADIMIRA ŠKOF 
PREDLAGATELJ: državni svetnik Samer Khalil 
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJSKEGA DELA: 50 
KRATKA OBRAZLOŽITEV:  
Vladimira Škof se ukvarja s prostovoljstvom že od dijaških dni in je še vedno aktivna 
prostovoljka. 12 let je prostovoljno opravljala številne vodilne funkcije v takratni 
Občinski kulturni skupnosti, sodelovala je v skupščini in komisijah Kulturne skupnosti 
Slovenije. S svojim delovanjem je bistveno prispevala k razvoju kulture v občini 
Metlika. Aktivno je delovala v različnih komisijah in organih Občinske izobraževalne 
skupnosti, Skupščine občine Metlika, pozneje občinskega sveta ter številnih društvih 
in organizacijah v občini in širše. 30 let je bila predsednica Občinske zveze prijateljev 
mladine Metlika oz. Društva prijateljev mladine Metlika, kjer je kot podpredsednica 
aktivna še danes. Še posebej se je posvečala programom, ki so prispevali k 
razvijanju dobrih medčloveških odnosov ter programom, ki so spodbujali osebnostno 
rast otrokom iz nespodbudnega okolja (letovanja, projekt botrstva v Sloveniji, 
humanitarna pomoč dijakom iz štipendijskega sklada Nivea …). Eden njenih 
največjih projektov je Ex tempore mladih likovnikov Bele krajine, ki letos praznuje 40 
let delovanja. Vladimira Škof je tudi častna članica Društva bibliotekarje Dolenjske in 
to zaradi njenih zaslug pri zagotavljanju pogojev za delovanje Ljudske knjižnice 
Metlika. Aktivno sodeluje v Društvu upokojenih pedagoških delavcev Slovenije, 
Društvu upokojencev in na turističnem področju. Gospa Škof je za svoje delo prejela 
vrsto državnih, pokrajinskih in občinskih priznanj. 

 
PREJEMNICA PLAKETE: ANA ULČAR  
PREDLAGATELJ: Pevski zbor ZVON iz Šmartna pri Litiji 
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: preko 30 let 
KRATKA OBRAZLOŽITEV: 
Ana Ulčar je stara 80 let in še vedno brezplačno dela na vseh področjih brez 
premora. Zelo vestno in požrtvovalno dela v skupini Starejši za starejše. Starejšim 
ljudem nudi vse kaj potrebujejo, jih vozi k zdravniku in kolikor je le mogoče skrbi za 
njih, kot bi bili njena družina. Na tem področju deluje od samega začetka delovanja te 
organizacije. Že preko 30 let redno skrbi za vse finančne storitve pri pevskem društvu 
Zvon iz Šmartna pri Litiji, seveda brezplačno. Pri tem dela vse: od vodenja financ, 
nabave vseh reči, ki se nabavljajo za društvo, sodeluje pri organizacijah koncertov, 
pri vseh nabavah za potrebe Zvona. Skrbi za vsa finančna sredstva in organizacijo 
tudi pri Upokojencih Šmartno, in sicer vsa leta, od kar je bilo društvo ustanovljeno. 
Odlično obvlada računalnik, tako da vse ureja sama, brez kakršne koli pomoči. Skrbi 
za svoje vnučke, jim kuha, jih hodi iskat v šolo in vrtec. Skrbi za svoje sosede, jih vozi 
k zdravniku v Litijo in Ljubljano. Ničesar se ne ustraši, vse naredi z veseljem in veliko 
dobroto. 
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PREJEMNICA PLAKETE: MARJETA VODIŠKAR 
PREDLAGATELJ: Združenje Europa Donna Slovenija 
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 20 
KRATKA OBRAZLOŽITEV:  
Marjeta Vodiškar je z Združenjem Europa Donna Slovenija že dvajset let. V tem času 
je bila nepogrešljiva pri vodenju in opravljanju administrativnega dela, ki je ključno za 
dobro delovanje in razvoj združenja. Že od samih začetkov je skrbno vodila register 
članstva, skrbela za organizacijo dogodkov, vodila prijave na dejavnosti združenja 
(seminarji, telesne dejavnosti, delavnice, predavanja …), skrbela za obveščanje 
članstva in vzdrževanje dobrih odnosov s sponzorji in donatorji ter do nedavnega 
vodila program socialnih pomoči združenja, ki pomaga finančno šibkejšim članicam. 
Ko smo v letu 2016 začeli s profesionalizacijo delovne ekipe, je bila Marjeta Vodiškar 
ključna pri uvajanju vseh zaposlenih članic ekipe, saj je s svojim znanjem in 
izkušnjami omogočila lažji in kakovostnejši prehod iz prostovoljskega dela v poklicno 
opravljanje vlog v združenju. Marjeta Vodiškar je še danes izjemno aktivna in 
pomaga v administraciji, koordinira delo prostovoljcev in prostovoljskih dejavnosti ter 
pri kampanjah osveščanja sodeluje pri izvajanju dejavnosti, ki so ključne za 
izobraževanje širše javnosti o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega 
odkrivanja raka dojk. Njen prispevek k delu in ugledu združenja je izjemen, zato 
menimo, da je primerna kandidatka za prejem Plakete Državnega sveta. 
 
PREJEMNICA PLAKETE: OLGA ZGAGA 
PREDLAGATELJ: Turistična zveza Gornjega Posočja 
ŠT. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 23 
KRATKA OBRAZLOŽITEV: 
Ob možu Cvetu je vzljubila njegovo rodno Baško grapo ter njeno zgodovino. Kot 
prostovoljka se je že davno vključila v delo raznih društev, po upokojitvi pa ji le-to 
izpolnjuje veliko časa. Od starejših krajanov Baške grape zapisuje stare običaje, 
modrosti, vremenske pregovore, domače jedi, dogodke in legende. Dokumentarno se 
loteva davno pozabljenih tem. Objavlja jih že nad dvajset let v časopisih Primorske 
novice, Goriška, Sočasnik (prej Epicenter), Dom, Kmečki glas, Družina, Horizont, 
časopis Turistične zveze Slovenije, Planinski vestnik ter na spletu idr, in sicer zadnjih 
šest let povprečno sto objav na leto. V regijskem časopisu Posočje je med 2005 in 
2016 več kot 200 njenih reportažnih, sporočilnih, raziskovalnih in čustveno obarvanih 
člankov. Prispevala je levji delež v petih zbornikih ter knjigo o zgodovini Podbrda. 
Ljudsko izročilo prenaša na mlajše s pomočjo dijakom in študentom pri seminarskih 
in diplomskih nalogah. Podrobno je raziskala običaje ob cvetni nedelji in baško 
butaro. Aktivno sodeluje pri organizaciji raznih prireditev (priprava programov, 
razstav) in promociji društvenega prostovoljnega dela. Od ustanovitve je članica in 
tajnica KTT Društva Baška dediščina in TZGP. Ima velike zasluge za številna 
priznanja, ki jih je le to prejelo (npr. priznanje za naj tematsko pot in Murkovo 
priznanje za ohranjanje kulturne dediščine) in je s svojimi pisnimi in drugimi prispevki 
in projekti nepogrešljiv promotor delovanja planinskih, športnih, turističnih in kulturnih 
društev v Baški grapi in Posočju. Olga Zgaga je prejemnica priznanj Občine Tolmin, 
TZS in PZS. 
 
 

Alojz Kovšca 
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