ANGELA ŽABKAR

Obrazložitev:
Gospo Angelco Žabkar iz Šentjerneja dobro poznamo, saj skoraj ni občana
kateremu kdaj nebi naredila kakšne usluge ali pa skrajšala poti v Novo
mesto na davčno, center za socialno delo, ali drugo državno ustanovo.
Rodila se je v Petrovčah, nato jo je pot vodila v gimnazijo v Žalec in še naprej
v Celje na Ekonomsko šolo. Seveda je znala že takrat dobro računati in
kmalu je že pomagala v obrtniških delavnicah voditi knjige in račune, kjer je
spoznala svojega moža, s katerim se je preselila v Šentjernej.
Svoj poklicno pot je vse do upokojitve nadaljevala v podjetju Podgorje v
Šentjerneju, kjer je bila zelo vestna in natančna računovodkinja. Od leta
1977, ko se je upokojila, pa je pomagala voditi knjigovodstvo marsikateremu
obrtniku v šentjernejski dolini.
Ko pa smo začeli dobivati prve napovedi za dohodnino, je mnogim
izpolnjevala obrazce, pridno preračunavala kako bi najbolj ugodno za
posameznika in družino in jih celo odnesla v Novo mesto, seveda brezplačno.
Pisala je tudi razne prošnje, obrazce, vloge ter jih naslovila ali pa odnesla
direktno na naslov, samo da je bila zadeva čimprej rešena in seveda v dobro
občanov.
Kot dolgoletni prostovoljki Rdečega križa Šentjernej, ji nikoli ni bilo težko
hoditi okoli in od vrat do vrat prositi za članarino in prispevke. Redno je
obiskovala tudi starejše invalide in pomoči potrebne ter dajala pobude o
potrebah le-teh. Ravno tako je kot prostovoljka začela pri Društvu
upokojencev pri projektu starejši za starejše, jih obiskovala in izpolnjevala
obrazce in poročala.
V veliko pomoč je bila tudi v župniji, kjer je pridno zbirala prispevke za
krasitev cerkve in Karitas ter redno raznašala časopis in oznanila.
Skromna, poštena, vedno nasmejana in brez uradnih ur, je sprejemala pri
svojih vratih ali pa ob srečanju na poti. Vse kar je počela in še počne je
zaradi dobrote, ki je v njej.

OBČINSKI SVET OBČINE ŠENJETNEJ PODELJUJE GOSPE ANGELI
ŽABKAR
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PROSTOVOLJNO DELO NA HUMANITARNEM PODROČJU.

