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PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA ŽIVLJENJSKO DELO PROSTOVOLJCEV
za leto 2019

MARIJI PLEŠEC
(rojena 16. avgust 1939, stanujoča Otoki 11, Železniki).

U T E M E L J I T E V:
Visok življenjski jubilej, ki ga gospa Marija Plešec obeležuje v tem letu, je le delček v
zanimivem in raznolikem mozaiku njenega življenja. Zaposlena je bila v Osnovni šoli
Železniki kot predmetna učiteljica gospodinjstva in tehnike. 33 let je učenke in učence
oziroma mnoge med nami poučevala za samostojno življenje. Veliko je delala tudi z
mladimi, s kmečkimi ženami ter ostalo zainteresirano javnostjo na raznih tečajih,
izobraževanjih s področja prehrane, bivanja in podobno.
Po upokojitvi se je aktivno vključila v različne organizacije in bila vedno na voljo za
pomoč. Trenutno je aktivna članica upravnega odbora Turističnega društva Železniki in
Društva upokojencev za Selško dolino Železniki. V slednjem skrbi za aktivno in
kakovostno preživljanje prostega časa, saj organizira izlete, pohode, oglede kulturnih
prireditev, praznovanja.
Vselej je pripravljena prevzeti vso organizacijo. Vedno pridobi poln avtobus ljubiteljev
dogodka, rezervira vstopnice in se dogovori tudi za prevoz. Člani društva in ostali
zainteresirani smo si pod njenim vodstvom v preteklih letih ogledali že različne predstave
v gledališču v Kranju, v Cerkljah, v Ljubljanski Drami, v Križankah ali v Operi, odšli na
različne enodnevne izlete po Sloveniji ali zamejstvu, Martinovali v vinorodnih deželah ali
se odpeljali na kopalni izlet v Izolo. Največji avtobus pa je premajhen, ko potujemo na
predstavo na prostem na Muljavi ali v Letno gledališče Studenec.
Na predstavitvah občine Železniki in dela Turističnega društva Železniki po različnih
krajih, tako po Sloveniji kot tujini na prireditvah, sejmih, razstavah, pogosto srečamo tudi
Marijo, ki obiskovalcem z največjim zanosom in veseljem pove, od kod prihajamo, kaj
delamo in zakaj obiskati Železnike. Dejstvo je, da je v naše domače kraje pripeljala
turiste od drugod, tako na naše prireditve kot na preživljanje prostega časa v naravi in

oglede naših znamenitosti in zanimivosti. Že vrsto let ji je zaupana organizacija vseh
razstav v času Čipkarskih dni, kjer poleg domačih mojstrovin klekljaric, vedno najde
prostor in čas tudi za goste od drugod in poskrbi za sleherno podrobnost.
Marija Plešec, Marička, kot jo kličemo prijatelji, svoje prostovoljno delo opravlja
odgovorno in z vso zavzetostjo v različnih društvih in organizacijah. Zato si zasluži
priznanje za življenjsko delo prostovoljcev za leto 2019.
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