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Spoštovani gospe in gospodje,
drage prostovoljke in prostovoljci,
cenjeni prejemniki letošnjih plaket,
spoštovani kolegi državni svetniki,
cenjeni gostje in vsi, ki nas spremljate na daljavo ...

V Državnem svetu, drugem domu slovenskega parlamenta, prostovoljstvu
dajemo posebno veljavo in težo tudi z zdaj že tradicionalno podelitvijo plaket
najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem v okviru obeleževanja
mednarodnega dneva prostovoljstva. Z vsakim letom naš žlahtni izbor pridobiva
na vrednosti in veljavi. A bolj kot to, se mi zdi pomembno, da se prav na podlagi
prostovoljnega dela najzaslužnejših, kot družba zavemo, da prvič, nismo sami ne v stiski, ne v nesreči, ne v revščini. In drugič, da smo kot povezana, solidarna
in odgovorna družba vredni toliko, kot se počuti naš najšibkejši člen družine.
Zakaj je to tako zelo pomembno? Mnogi menijo, da si z dobrimi deli najbolje
tlakujemo pot svoje usode … Radi poudarimo, da sta s prostovoljnim delom
vselej nagrajena dva, tisti, ki se razdaja, kot tisti, ki ga sprejema in potrebuje. V
organiziranih oblikah prostovoljstva v Sloveniji se povezuje in mreži več sto
tisoč prostovoljk in prostovoljcev. Prav vsi s svojim delom premikate mejnike
človeške humanitarnosti, solidarnosti in plemenitosti. Mnogi izmed vas se k
temu zavežejo za vse svoje življenje, denimo mnogi naši letošnji nagrajenci. In

vsi s tem pridobivamo, prostovoljci na osebni rasti, družba in država pa na večji
blaginji.
Prihaja čas velike negotovosti, na preizkušnji bodo mnoge vrednote, na katerih
smo si zgradili lastno državo in z rokami svoje domove. Svet, ki prihaja, je bolj
krut, strašen in manj varen, ljudje pa smo že pošteno načeti od vseh izzivov, ki
smo jih reševali vse do danes. Priznati moram, da tako razvite, solidarne in
odprte države brez teh neštetih ur prostovoljnega dela, preprosto ne bi mogli
imeti. Prostovoljstvo je pravzaprav ključen gradnik naše družbe, na katerega
politika nima nobenega signifikantnega vpliva. Pravijo, da z ljubeznijo in
dobroto ne moremo biti razsipni, saj vedno predstavljata blagoslov tistega, ki ju
sprejme in tistega, ki ju daje. In to gradi naše skupnosti po vsej Sloveniji tako
močno in čvrsto, da se ne ustrašimo nobenega viharja na poti, tudi ognjenih
zubljev in deroče vode ne.
Spoštovane in spoštovani,
vsem prejemnicam in prejemnikom plaket Prostovoljci 2021, iskrene čestitke in
globok poklon. Bodite še naprej luč, ki sveti v megli negotove prihodnosti. Mi
smo vam res hvaležni za vaš prispevek, kaj prispevek, večina vas temu
prostovoljstvu podari svoje življenje. In takšnega darila ne moremo nikdar
dovolj visoko ceniti, ne kot posamezniki, ne kot država oz. družba.
Hvala in še enkrat iskreno HVALA.

