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Spoštovani gospe in gospodje, 
drage prostovoljke in prostovoljci, 
cenjeni prejemniki letošnjih plaket, 
spoštovana kolegi,  državni svetniki … 
v veliko čast mi je, da lahko v drugem domu slovenskega parlamenta tudi letos 
pozdravim najzaslužnejše prostovoljke in prostovoljce za leto 2020. Vas, ki še 
posebej izstopate iz množice prostovoljk in prostovoljcev, ki se vsakodnevno in 
v svojem prostem času razdajate za druge ter nesebično pomagate na različnih 
področjih, kjer vas potrebujejo. Prav koronakriza je v še močnejši in svetlejši 
luči pokazala, kakšen pomen imate, kako velik je vaš doprinos, kakšno 
nesebično podporo in pomoč delite, kako pomagate, da je med nami več 
strpnosti, solidarnosti in sožitja. 
V Skupnem poročilu o prostovoljstvu za leto 2019 je zapisano, da ste slovenski 
prostovoljci, ki delujete v okviru prostovoljskih organizacij in javnih zavodov, 
opravili več kot enajst milijonov in pol ur prostovoljskega dela. Če bi to 
prevrednotili v denarne vatle, bi bila ocenjena vrednost prispevka 
prostovoljskega dela k družbeni blaginji več kot 115 milijonov evrov, a 
verjamem, da vi na to ne gledate skozi take oči, da vam več kot materialna 
nagrada, pomeni hvaležnost, veselje, olajšanje, zadovoljstvo osebe, ki jim 
namenite svoj čas, pomoč … In v tem se skriva osebna veličina vas 
prostovoljcev. Ob tem lahko rečem samo, moj poklon. 
Znano je, da ima prostovoljstvo v Sloveniji že dolgo in uspešno tradicijo, ki se 
nalezljivo širi iz generacije v generacijo. Življenje nam pogosto naloži težka 
bremena, stiske ali nepričakovane dogodke, ki smo jim težko sami kos. Takrat je 
vsaka roka, ki priskoči na pomoč, vsako uho, ki zna poslušati, in dobra misel, ki 
vliva novo upanje, še kako velikega pomena. Še sploh takrat, ko se država 
zaradi vse bolj dušečih birokratskih poti, ki jih ubira, znajde z državljani na 
nasprotnih bregovih.  
V spodbudo nam je tudi podatek, da je bilo v letu 2020 vpisanih 2150 
prostovoljskih organizacij, kar je 228 več kot pred dvema letoma. Udejstvovanje 
v prostovoljnih organizacijah je tako izjemna spodbuda, da svet aktivno 
spremenimo na bolje, da skozi participacijo v prostovoljstvu razvijemo vse svoje 
skrite in manj skrite potenciale. Ker iz majhnega zraste veliko, podpirajmo 
projekte, ki že v osnovnih šolah otroke nagovarjajo k strpnosti, empatiji, 
pomoči šibkejšim in človekoljubnim dejanjem, kajti to je naložba v našo 



prihodnost. Predvsem pa, starejši, bodimo zgled mlajšim in na tej poti zagotovo 
ne bomo zgrešili.   
Podporno okolje pa mora omogočiti tudi država. Želim si, da bi v prihodnje še 
bolje znala 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. Prvi korak k temu so že 
storile nekatere občine. Veseli me, da je za sistematično spodbujanje 
prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, 
soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in 
promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin letos maja naziv 
Prostovoljstvu prijazna občina ponovno potrdilo 25 slovenskih občin, 11 občin 
pa si je ta naziv prislužilo prvič. Naj njihovemu zgledu sledijo še druge. 
Spoštovani,  
naj vam ob tej priložnosti še enkrat čestitam za prejete plakete in se vam 
iskreno zahvalim za vaše delo. Naj bo vaša dobrosrčnost in pripravljenost 
pomagati v stiski nalezljiva, da bomo vsi občutili, videli, slišali in posledično 
pristopili k sočloveku, ki potrebuje pomoč, lepo besedo, toplo dlan … Iz srca 
hvala, vam in vsem prostovoljcem za to, kar ste, in za to, kar dajete družbi. 
Zaradi vas je svet lepši in prijaznejši.  
Hvala. 
 


