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PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA ŽIVLJENJSKO DELO PROSTOVOLJCEV
za leto 2017

ANTONIJI GALJOT
(rojena 15. januarja 1942, stanujoča Na Kresu 34, Železniki).

U T E M E L J I T E V:
Tončka Galjot, rojena Pfajfar na Češnjici, deluje v Krajevni organizaciji Rdečega križa
Češnjica – Železniki že več kot 50 let. Včlanjena je že od leta 1960, tajniške zadolžitve je
prevzela leta 1963 in ves čas je bila desna roka pokojnega predsednika Filipa Bernika. Za
njim je leta 2005 prevzela tudi funkcijo predsednice. Pomagala je tudi Krajevni
organizaciji Železniki in Zali Log, kjer je delo že zamiralo, od leta 1991 deluje na
celotnem območju. Ob pomoči Območnega združenja Rdečega križa Škofja Loka, ki ji
daje smernice in pravila delovanja, se odzove na tekoče potrebe v Krajevni organizaciji
Rdečega križa Češnjica – Železniki.
Posebno pozornost posveča organizaciji krvodajalskih akcij v Železnikih, ki so po številu
prostovoljnih darovalcev na samem vrhu v državi.
Vsa leta skrbi za tajniška opravila, pisanje zapisnikov in hrambo obsežnega arhiva, ki
zajema obdobje od leta 1957 dalje. Članstvo vodi preko položnic, prav tako tudi vse ostalo
poslovanje. Ob novem letu poskrbi za razdelitev čestitk članom, ki so stari nad 75 let.
Čestitke izdelajo učenci Osnovne šole Železniki, s katerimi dobro sodelujejo. Tončka
obiskuje tudi bolnike in člane, ki so v domovih za ostarele.
Ne smemo pozabiti na njeno požrtvovalno in najzahtevnejše delo v času poplav leta 2007.
Skupaj z ostalimi organizacijami, Centrom za socialno delo in občinskimi uslužbenkami
je v Kulturnem domu v Železnikih, kjer je bil ustanovljen krizni center, skoraj dva meseca
usklajevala delo in skrbela za pravično razdelitev prispele materialne pomoči vsem
prizadetim v poplavah.
Aktivno je sodelovala z dr. Tonetom Koširjem pri zbiranju prispevkov za knjigo Rdeči
križ – 100-letnica prostovoljne dobrodelnosti na Loškem.

Tončka Galjot je za svoje delo pri Rdečem križu Slovenije, Območnem združenju Škofja
Loka, prejela nešteta priznanja, ponosna pa je predvsem na plaketo Rdečega križa
Slovenije, ki jo je prejela leta 2008 in letošnji srebrni znak Rdečega križa Slovenije.
Tončka je v okviru Rdečega križa članica območnega odbora, komisije za socialno
dejavnost, komisije za krvodajalstvo in komisije za starejše. Uspešno sodeluje tudi s
socialno delavko občine. Je članica županove komisije za stanovanjska vprašanja, od leta
2004 pa je tudi članica komisije za dodelitev denarne pomoči in komisije za zdravstvo in
socialno varstvo na občini Železniki. Tončka je mnenja, da brez dobrih prostovoljk in
prostovoljcev Krajevne organizacije Rdečega križa, tako v občini Železniki kot tudi v
Škofji Loki, ne bi bilo mogoče toliko pomagati z delom in finančnimi sredstvi na tem
področju.
Gospa Tončka Galjot je tudi članica upokojenskega, turističnega in muzejskega društva,
aktivno pa že dolga leta deluje v raznih dejavnostih župnije. S članki se oglaša v
Ratitovških obzorjih in v Železnih nitih, kjer skuša sodelovati s svojim vedenjem o
zgodovini kraja in doline. Poleg vsega naštetega je skrbna mati in babica ter zavedna
občanka, aktivna pri vseh delih v domačem kraju.
Želimo ji, da bi ji zdravje dopuščalo tako delovati tudi v bodoče in pomagati ljudem v
stiski.

Železniki, 30. junij 2017

Župan
mag. Anton LUZNAR

PREDLAGATELJA:
ANA TROJAR IN ALOJZIJ TOLAR
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE ŠKOFJA LOKA
Obrazložitev pripravila:
Ana Trojar

