
Nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva v letu 2019 

»Gremo tri korake naprej, morda nam eden rata« 

M. Vončina 

Na področju socialnega varstva se vsako leto podelijo nagrade in priznanja za delovne dosežke na 
tem področju in na področju rejniške dejavnosti. Tako je tudi letos Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti podelilo nagrade trem rejnicam, dve skupinski nagradi, eno 
priznanje za dosežke na posameznih področjih dela, dve nagradi za izstopajoče kvalitetno in 
strokovno delo v zadnjih petih letih ter nagrado za življenjsko delo, za katero podporno mnenje smo 
podali tudi s strani našega Društva. Dogodek se je odvijal v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. 
Nagrade je podelila ministrica mag. Ksenija Klampfer. 

Na področju rejniške dejavnosti sta bili nagrajeni rejnici Janka Dolinšek in Ladi Klemen, ki sta svoj 
dom odprli otrokom s posebnimi potrebami, ter Majda Justinek Koban, ki je v svojo družino s petimi 
otroki sprejela še 3 najstnike, ureja pa tudi glasilo Rejniški glasnik. 

                                  

               Janka Dolinšek                                  Ladi Klemen                               Majda Justinek Koban 

Prva skupinska nagrada je bila podeljena Reintegracijskemu centru, ki deluje v okviru CSD Gorenjska, 
Enota Kranj. Nagrado je prevzela vodja programa Suzana Gladović s sodelavci, mag. Melito Žontar, 
Evo Hvasti in Darkom Sedejem. 

Druga skupinska nagrada je bila podeljena zaposlenim Doma Petra Uzarja Tržič za vzpostavitev 
regijskega gerontološkega centra in gospodinjskih enot v domu. Nagrado je prevzela direktorica dr. 
Karmen Arko. 

   

Ekipa Reintegracijskega centra (Gladović, Žontar, Hvasti, Sedej)  Dom Petra Uzarja Tržič (Arko) 



Priznanje za dosežke na posameznih področjih dela je prejela Štefanija Zlobec za izjemno zavzeto 
delo na področju osveščanja o demenci, vzpostavitvijo demenci prijaznih točk in pogovornih 
dogodkov o demenci in sorodnih temah Alzheimer Cafe. 

Za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih sta bili podeljeni dve nagradi. Prvo je 
prejela Špela Reš iz Logouta. Špelo zaznamuje izjemna energija za delo s sodelavci na področju 
internetne odvisnosti.  

Dom Nine Pokorn Grmovje, direktor Tomaž Lenart s sodelavkama Nado Magister in Veroniko Falant, 
pa je nagrado prejel zaradi dobrih sprememb, ki so jih vzpostavili v zadnjih petih letih. V domu so 
med drugim razvili nov način bivanja in sodelovanja med zaposlenimi in stanovalci, ko ima vsak 
stanovalec med zaposlenimi svojo zaupno osebo. 

                                      

Štefanija Zlobec, Spominčica      Špela Reš, Logout               Dom Nine Pokorn, Falant, Magister, Lenart 

Nagrado za življenjsko delo pa je dobil Marjan Vončina – Majc. Njegova zavzetost za delo v skupnosti 
je morda med sodelavci, uporabniki in širšo strokovno javnostjo najbolj prepoznavna. Poznamo 
njegovo stališče, da strokovni delavci na CSD-jih niso varuhi državnega denarja in s tem je kot direktor 
olajšal odločitve strokovnih delavcev, da so delovali avtonomno in v dobrobit uporabniku. Mnenja o 
njem so, da je razmišljal o teorijah skozi prakso in v praksi o teoriji, bil je tudi habilitiran predavatelj 
na FSD-ju. »Gremo tri korake naprej, morda nam eden rata«, je vzpodbujal k večji prožnosti svoje 
kolege direktorje. Stopil je v bran svoji stroki in svojim sodelavcem. Kakor je njegovo uho posebej 
tenkočutno za glasbo, tako je tudi socialno delo postavil med znanost in umetnost v praksi. Sam pa je 
povedal: »Ko si pridobiš nekaj družbene moči, jo moraš deliti z uporabniki. Ko si pridobiš izobrazbo, 
moraš svoje znanje deliti s svojimi kolegi. Nagrada ima več pomenov in vrednosti; je nagrada 
socialnemu delu! Delim jo s tistimi, ki se niso pripravljeni prilagodit birokratiziranju našega poklica. 
Socialno delo ne moreš delat sam, potrebuješ sodelavce. Hvala, ker ste mi stali ob strani in ste mi 
dovolili, da sem vam jaz stal ob strani.« 

 

Sodelavci in sodelavke Marjana Vončine o njegovih delovnih dosežkih (Korva, Sinunišek, Flaker,  
društvo Altra, Lepoša, Bras) 



          

                 Marjan Vončina, prejemnik nagrade za življenjsko delo 

Predlog za nagrado za življenjsko delo je podala FSD, naše Društvo pa je predlog v celoti podprlo! 
Marjan Vončina je bil tudi aktiven član našega društva in član Častnega razsodišča društva v letih 
2001 in 2005.  

Vsem letošnjim nagrajencem in nagrajenkam iskreno čestitamo!  

DSDDS 

 

Prispevek in foto: Danica Hrovatič 

 

 


