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Obrazložitev priznanj 

Na 35. obletnici Društva psoriatikov Slovenije so bila podeljena najvišja priznanja za delo v naši 

humanitarni organizaciji. Podeljenih je bilo še 8 priznanj oziroma zlatih plaket za dolgoletno 

udejstvovanje in prispevek k širjenju, razvoju ter prepoznavnosti društva. Priznanja so prejeli: 

 

MAG. ASIST. PIJ B. MARKO, DR. MED.  

Odkar je mag. asist. Pij B. Marko, dr. med., predstojnik oddelka za kožne in spolne bolezni v UKC 

Maribor, Društvo psoriatikov Slovenije z njim uspešno sodeluje. Podporo društvu in nesebično pomoč 

izkazuje z vključevanjem v izobraževalne programe društva (predavanja za bolnike s psoriazo). 

Sodeluje pri izvajanju programa obnovitvene rehabilitacije in vsako leto poskrbi za sestavo komisije, 

ki volontersko procesira številne vloge in odobrava zdravljenje. Ima izreden čut do soljudi in posluh za 

stiske bolnikov, kar dokazuje z navzočnostjo in strokovnim svetovanjem o možnostih zdravljenja 

psoriaze ob Svetovnem dnevu psoriaze in drugih ozaveščevalnih akcijah. Za vsestransko sodelovanje 

in pomoč mu podeljujemo ZLATO PLAKETO DPS. 

 

IZTOK ČEBOHIN  

Gospod Iztok Čebohin je 8 let uspešno opravljal delo predsednika primorske podružnice. Zavzemal se 

je za reševanje problematike socialne izključenosti najbolj ranljivih skupin in aktivno deloval pri 

razvijanju prostovoljskega dela ter njegove promocije. Vedno je verjel v moč posameznega človeka, ki 

uresničuje vrednote prostovoljstva in medsebojne povezanosti, zato je bil tudi sam aktiven 

prostovoljec. Kot vodja prostovoljskega dela v društvu je dokazal, da človek s svojo voljo zmore 

veliko, le če ga vodi prava misel. Vsa leta je bil tudi vesten skrbnik registra članov. Za uspešno 

vodenje podružnice Primorska, vodenje prostovoljskega dela in organiziranost na humanitarnem 

področju v društvu mu podeljujemo ZLATO PLAKETO DPS. 

 

FRANC JAMNIK  

Gospod Franc Jamnik je pred osmimi leti prevzel mesto odgovornega urednika društvenega glasila Za 

prostor pod soncem. V tem času je pod njegovim okriljem izšlo 16. številk glasila, ki jim je skrbno 

dodajal nove vsebinske sklope in jih oblikovno izpopolnjeval. Leta 2007 je naredil veliko raziskavo o 

psoriazi med člani društva. Poskrbel je, da se je društvo leta 2007 vključilo v mednarodno zvezo 

psoriatičnih društev EUROPSO. Leta 2009 je napisal knjigo Upanje obstaja, za boljše življenje z 

luskavico, ki so jo prejeli vsi člani društva. Med mnogimi njegovimi idejami, kako poskrbeti za 

prepoznavnost društva, poznavanje in razumevanje bolezni v družbi, je postavitev stojnic ob 

Svetovnem dnevu psoriaze. Bil je idejni vodja in organizator izobraževanj za operativne odbore 

podružnic. Urejal je spletno stran društva in nas zastopal na nacionalnih ter mednarodnih dogodkih. S 

svojo odkritosrčnostjo in čutom za pravičnost  je kritično opozarjal na pomanjkljivosti in nepravilnosti 

v DPS in temu primerno predlagal ustrezne rešitve. Za vse zasluge mu podeljujemo ZLATO PLAKETO 

DPS. 

 



 

 

MARTA NARDIN 

Gospa Marta Nardin je kot dolgoletna predsednica podružnice Notranjska mnogo ur svojega prostega 

časa posvetila članom podružnice in jih spodbujala pri premagovanju težav, ki so posledica naše 

bolezni in pri tem marsikdaj ni pomislila na svoje težave, ki so jo prav tako pestile.  Z odličnim čutom 

za organizacijo in z uspešnim povezovanjem z lokalnimi skupnostmi, je pripravila marsikatero skupno 

srečanje. Za predano in uspešno delo ji podeljujemo ZLATO PLAKETO DPS. 

 

MARTINA JAVORNIK  

Gospa Martina Javornik je več let uspešno opravljala delo predsednice nadzornega odbora Društva 

psoriatikov Slovenije, zato ji podeljujemo ZLATO PLAKETO DPS. 

 

MIHA ŽAGAR  

Gospod Miha Žagar je naš dolgoletni član in aktiven sodelavec. Z ženo Heleno sta bila najprej člana 

podružnice Ljubljana. V letu 1996 je bila ustanovljena podružnica Zasavje in naslednjega leta sta se 

oba z ženo včlanila v podružnico Zasavje. Miha je bil vsa leta aktiven član DPS, saj je vedno brez 

oklevanja prevzel kakšno funkcijo. Trenutno je že drugi mandat podpredsednik podružnice Zasavje. 

Tudi sicer ga lahko zaradi njegovega znanja in vsestranske aktivnosti „porabimo“ na mnogih 

področjih, saj se udeleži raznih sestankov na občinskem nivoju in v Društvu psoriatikov Slovenije. 

Vedno je pripravljen sodelovati tudi pri ostalih aktivnostih. Že od vsega začetka deluje v skupini 

prostovoljcev v socialnem programu. Bil je tudi idejni vodja in organizator marsikaterega izleta, 

potepanja ali pohodov po hribih. V podružnici Zasavje si želimo, da tak tudi ostane. 

Za vsestransko pomoč mu podeljujemo ZLATO PLAKETO DPS. 

 

IRENA VIDMAR  

Gospa Irena Vidmar je dva zaporedna mandata vestno opravljala delo podpredsednice in tajnice 

podružnice Primorska. Bila je pobudnica za marsikatero novo aktivnost v podružnici. Z neprekinjenim 

delom, stalnim učenjem  in predanostjo je doprinesla k dobrim delovnim rezultatom v društvu, kot 

so:  organizacija 6. Psoriade, skupinskega zdravljenja bolnikov, raznih druženj članov, prostovoljskega 

dela in drugo. Zaupano delo je do konca mandata opravljala povezovalno, nesebično in kvalitetno, 

zato ji podeljujemo ZLATO PLAKETO DPS. 

 

MARIJA NAPOTNIK   

Gospe Mariji Napotnik za dolgoletno uspešno delo na vseh področjih v podružnici Celje podeljujemo 

ZLATO PLAKETO DPS. 

 


