
POROČILO PROJEKT PROSTOVOLJSTVO V ŠOLSKEM LETU 2016-2017 

PROJEKT

PROSTOVOLJSTVO

2016/2017

HUMANITARNE AKCIJE 

(A. Šlajnar)

- zbiranje plastičnih zamaškov

- zbiranje odpadnih kartuš in tonerjev

- NIVEA akcija

- Drobtinica

- izdelovanje adventnih venčkov

- zbiranje odpadnih plastenk

- zbiranje šolskih potrebščin

OBELEŽITEV SVETOVNEGA 
DNEVA MLADIH PROSTOVOLJCEV 

(A. Šlajnar)

INTERESNA DEJAVNOST

PROSTOVOLJSTVO

( A. Šlajnar)

POTRDILA O 
PROSTOVOLJSKEM DELU

Učenci ob zaključku 
šolskega leta dobijo 
potrdilo o številu ur 

opravljenega 
prostovoljskega dela.

SIMBIOZ@

(J. Radivo)

DAN ZA SPREMEMBE

(A.Šlajnar)

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Obiskovanje doma starejših.

(T. Prudič, A. Šlajnar)
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HUMANITARNE AKCIJE (Antonija Šlajnar) 

Čas Naslov akcije Namen akcije Vodja 

september 

2016 – junij 

2017 

Zbiranje plastičnih zamaškov   V sodelovanju z društvom 

Never give up;  

 za 6-letno Marušo za dodatne 

terapije 

Antonija Šlajnar 

september 

2016 – april 

2017 

Zbiranje praznih, odrabljenih 

kartuš in tonerjev 

Društvo za pomoč trpečim in 

bolnim Rdeči noski , z 

recikliranjem odpadkov 

pridobijo sredstva za izvajanje 

obiskov otrok v bolnišnicah. 

Antonija Šlajnar 

14. oktober 

2016 

Mednarodna dobrodelna akcija 

ob svetovnem dnevu hrane – 

Drobtinica. 

V sodelovanju z OZRK Cerknica 

– Loška dolina - Bloke; 

pomoč učencem naše šole , za 

brezplačno prehrano. 

Antonija Šlajnar 

Oktober 2016 

– 22. april 2017 

Zbiranje odpadnih plastenk v 

okviru vseslovenskega projekta 

Jaz, Ti, Mi za Slovenjo  

Pomoč pri sofinanciranju 

nakupa inkubatorja v 

porodnišnici Izola 

Antonija Šlajnar 

8., 18., 22. 

november 

2016 

Izdelovanje adventnih venčkov V sodelovanju s PGD Unec; 

Pomoč pri sofinanciranju 

nakupa defibrilatorja 

Antonija Šlajnar 

23. januar – 20. 

februar 2016 

Podarite nam modro srce 

(izdelovanje modrih src z 

zapisom želje za skupno 

prihodnost). 

Učni sklad Nivea , pomoč pri 

izobrazbi otrokom iz socialno 

šibkega okolja. 

Antonija Šlajnar 

maj, junij 2017 Zbiranje šolskih potrebščin V sodelovanju z OZRK  Cerknica- 

Loška dolina- Bloke,  za otroke 

iz socialno šibkih družin. 

Antonija Šlajnar 
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Foto:  Podarite nam modro srce 

 

 

 

 

Foto: Drobtinica  
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Foto: Jaz, Ti, Mi za Slovenijo 

 

 

 

Foto:  Izdelovanje adventnih venčkov 
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Foto: Zbiranje šolskih potrebščin RK Cerknica 

 

 

OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA MLADIH PROSTOVOLJCEV  (Antonija Šlajnar) 

Mlada prostovoljca Erik in Anej iz 9. a sta si eno popoldne vzela čas in obiskala upokojenko Zmago Raljevič. 

Pomagala sta ji pripraviti zemljo na njenem vrtičku za nadaljnje sajenje zelenjave. Delo jima je šlo dobro 

od rok, saj sta navajena domačih del. Ob okusni malici jima je Zmaga povedala še marsikaj zanimivega. 

 

 
  Foto: Pomoč upokojenki 

 

 

  

http://osrakek.si/pomoc-upokojenki/2017-2/
http://osrakek.si/pomoc-upokojenki/2017-2/
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DAN ZA SPREMEMBE – DAN ZA SODELOVANJE (Antonija Šlajnar) 

 

V petek, 7. 4. 2017, so se učenke naše šole udeležile delavnice izdelovanja velikonočnih butar v okviru 

društva Klasje. Delavnice so se udeležile tudi nekatere članice tega društva in učenci drugih šol.  Mentorica 

Milena je pojasnila pomen teh tradicionalnih butar, potem pa sta skupaj z Ingrid pokazali, njihovo 

izdelavo.  Učenci so naredili krasne, lepo okrašene butare.  

 

 
Foto: Dan za spremembe 

 

MEDGENERACIJSKO  SODELOVANJE (Tjaša Prudič, Antonija Šlajnar) 

 

Vsak mesec so se učenci dobili v Domu starejših v Cerknici,  kjer so krajšali čas starostnikom in jim pomagali 

pri obkrožanju številk na tombolskih lističih. Pri enem od obiskov  so starostnikom z barvnimi svinčniki 

obrisali roke in nanje zapisali njihova imena. S tem so jim pomagali pri projektu Skupaj smo večji, v 

katerega so bili vključeni. 

 
Foto: Medgeneracijsko sodelovanje v domu starejših 
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POTRDILO O OPRAVLJENEM PROSTOVOLJSKEM DELU  

 

prejmejo: 

 

TJAŠA MILOVANOVIĆ     

Za izdelovanje obvestil za varčevanje z lučmi; sodelovanje in pomoč v humanitarni akciji Drobtinica; 

pomoč učencem v sobi sodelovanja; izdelovanje plakata in maskote za oddajo Male sive celice (11 ur) 

 

MANCA OPEKA      

Za izdelovanje obvestil za varčevanje z lučmi; sodelovanje v humanitarni akciji Drobtinica; pomoč 

učencem v sobi sodelovanja; pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo Male sive celice; pomoč pri 

urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenjo;  pomoč pri 

izvedbi državnega tekmovanja iz matematike (7,5 ur) 

 

ŽIVA JUVANČIČ 

Za izdelovanje obvestil za varčevanje z lučmi; pomoč na državnem tekmovanju iz matematike (5 ur) 

 

ADELISA MEDJITOSKA 

Za izdelovanje obvestil za varčevanje z lučmi; pomoč učencem v sobi sodelovanja; za druženje s starostniki 

v domu starejših v Cerknici (7 ur) 

 

 MILOŠ ALEKSIĆ 

Za sodelovanje in pomoč v humanitarni akciji Drobtinica; pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo Male 

sive celice; pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za 

Slovenjo (7 ur) 

 

 IRENA GNEZDA 

Za pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo Male sive celice; pomoč učencem v sobi sodelovanja; pomoč 

PGD Unec pri izdelovanju adventnih venčkov (5 ur) 

 

 MAŠA GORJANC 

Za pomoč učencem v sobi sodelovanja; pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo Male sive celice; pomoč 

pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenjo;  pomoč 

PGD Unec pri izdelovanju adventnih venčkov (16 ur) 

 

 LARA ISTENIČ 

Za sodelovanje in pomoč v humanitarni akciji Drobtinica; pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo Male 

sive celice; za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja; za sodelovanje na 

Dnevu za spremembe (10,5 ur) 

 

TADEJA MALC 

Za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja; pomoč pri izdelovanju maskote za 

oddajo Male sive celice; pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji 

Jaz, ti, mi za Slovenjo;  (5 ur) 

 

 

   



8 
 

JANJA PETEH 

Za pomoč pri izdelovanju plakata in maskote za oddajo Male sive celice; za pomoč ter druženje z mlajšimi 

učenci v okviru podaljšanega bivanja; pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz matematike (7,5 ur) 

 

 DAVID PIVK 

Za sodelovanje in pomoč v humanitarni akciji Drobtinica; pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo Male 

sive celice; pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za 

Slovenjo;  (8 ur) 

 

NEJA ŠKOFIC 

Za izdelovanje plakata za oddajo Male sive celice; pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za 

nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenjo;  pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz matematike;  

za druženje s starostniki v domu starejših v Cerknici (10,5 ur) 

 

DAŠA ŽNIDARIČ 

Za pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo Male sive celice; pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri 

zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenjo; pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz 

matematike;  (5,5 ur) 

 

ANJA PETERNELJ 

Za izdelovanje plakata za oddajo Male sive celice; pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za 

nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenjo; pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz matematike;  

(5,5 ur) 

 

HANA GRINTAL 

Za izdelovanje plakata za oddajo Male sive celice; pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz matematike;  

(5 ur) 

 

ERIK GRGIČ 

Za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenjo; 

pomoč upokojenki pri vrtnarskih opravilih; za druženje s starostniki v domu starejših v Cerknici (5,5 ur) 

 

ANEJ ZIDAR 

Za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenjo; 

pomoč upokojenki pri vrtnarskih opravilih; pomoč v šolski knjižnici (5 ur) 

 

KATJA URŠIČ OBREZA 

Za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenjo; 

pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz matematike;  urejanje učilnice (5,5 ur) 

 

AJDA KVATERNIK 

Za sodelovanje na božičnih delavnicah; za druženje s starostniki v domu starejših v Cerknici (5,5 ur) 

 

NEJA KVATERNIK 

Za izdelovanje obvestil za varčevanje z lučmi in papirnatimi brisačkami; sodelovanje v humanitarni akciji 

Drobtinica; za sodelovanje na božičnih delavnicah; za druženje s starostniki v domu starejših v Cerknici 

(13,5 ur) 
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ANA MLINAR 

Za sodelovanje na božičnih delavnicah; pomoč PGD Unec pri izdelovanju adventnih venčkov (6,5ur) 

 

ADRIJANA FRANK 

Za druženje s starostniki v domu starejših v Cerknici; pomoč PGD Unec pri izdelovanju adventnih venčkov; 

za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenjo; 

za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja; za sodelovanje na Dnevu za 

spremembe (5,5 ur) 

 

KARMEN FRANK 

Za pomoč PGD Unec pri izdelovanju adventnih venčkov; za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri 

zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenjo; za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v 

okviru podaljšanega bivanja; za sodelovanje na Dnevu za spremembe (5 ur) 

 

MANCA OBLAK 

Za druženje s starostniki v domu starejših v Cerknici; za sodelovanje na Dnevu za spremembe; za 

sodelovanje na božičnih delavnicah (9 ur) 

 

KLARA POTUŽAK 

Za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja (6,5ur) 

 

TARA META GARTNER 

Za pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo Male sive celice; pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri 

zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenjo; za izdelovanje obvestil za varčevanje s 

papirnatimi brisačkami; pomoč pri humanitarni akciji Drobtinica; za sodelovanje na božičnih delavnicah; 

za pomoč PGD Unec pri izdelovanju adventnih venčkov; za sodelovanje na Dnevu za spremembe (22 ur) 

 

LINA KOVŠCA  

Za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenjo; 

za izdelovanje obvestil za varčevanje s papirnatimi brisačkami; pomoč pri humanitarni akciji Drobtinica; za 

pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja  (6,5 ur) 

 

EMA ZDOVC 

Za pomoč pri humanitarni akciji Drobtinica; za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega 

bivanja; za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za 

Slovenijo (10,5 ur) 

 

KAJA JUG 

Za pomoč pri humanitarni akciji Drobtinica; za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega 

bivanja; za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za 

Slovenijo; za sodelovanje na božičnih delavnicah; za pomoč PGD Unec pri izdelovanju adventnih venčkov; 

za sodelovanje na Dnevu za spremembe; za pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo Male sive celice (16 

ur) 
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INTERESNA DEJAVNOST PROSTOVOLJSTVO (Antonija Šlajnar) 

 

V letošnjem letu je pod mentorstvom Antonije Šlajnar potekala interesna dejavnost prostovoljstvo (10 ur). 

Učenci so izdelovali in lepili obvestila na podajalnike in stikala za luči po šoli, izdelovali plakate in 3 D 

modele za okrasitev stojnice za akcijo Drobtinica in pomagali izdelovati adventne venčke. 

Izven teh ur so bili tri sobote aktivno udeleženi na božičnih delavnicah pri Ani Ivančič v Slivicah. Pod 

mentorstvom gospoda Vasilija Škrlja so izdelali maskoto šolskega raka za potrebe snemanja Male sive 

celice, ki se ga lahko uporablja tudi za druge namene (prireditve, projekte…). Družili so se z učenci v 

podaljšanem bivanju, pomagali pri domačih nalogah v sobi sodelovanja, pomagali pri izvedbi državnega 

tekmovanja iz matematike. 

 

      

                          
Foto: Božična delavnica      Foto: Rakec 

 

 

SIMBIOZ@  GIBA  (Janez Radivo) 

OŠ »Jožeta Krajca« Rakek se je v tednu med 10. in 16. oktobrom 2016 pridružila vseslovenski akciji Simbioza 

Giba 2016, katere moto je bil »Gibanje je življenje in življenje je gibanje.« Akcija je z gibanjem povezala 

različne generacije po vsej Sloveniji in poudarila pomen vsakodnevnega gibanja za naše zdravje, dobro 

počutje, učenje, kakovostno življenje in zdravo staranje. 

V štirih dneh so se učencem od 1. do 5. razreda pri urah športa pridružili stari starši. Učenci in stari starši 

so se preizkusili v različnih igrah: lovljenju, zadevanju stožcev, zbijanju kegljev, lovljenju obročev ipd. 

Otroci pa so se skupaj s starimi starši odpravili na pohod tako na podružnični šoli na Uncu, kot tudi na 

matični šoli na Rakeku. 

Teden medgeneracijskega povezovanja je bil izredno živahen in je šolo napolnil z veliko dobre volje, 

pozitivne energije ter veselih objemov dedkov, babic in vnukov. Odzivi na akcijo so bili nasploh zelo 

pozitivni, izražena je bila želja, da bi tovrstna druženja tudi ponovili. 
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Foto: Simbioz@ giba 

 

SOBA SODELOVANJA (Tjaša Prudič, javne delavke) 

V letošnjem letu je nekajkrat zaživela kot prostovoljno delo učencev višjih razredov, zagotovo pa kot 

dodatno delo nekaterih učiteljic. Izkazala se je za dobro. 

 

 

 

 

Zagotovo je prostovoljstvo vrednota, ki jo je potrebno začeti razvijati že v osnovni šoli. Z različnimi 

aktivnosti sedaj že drugo leto načrtno krepimo pomembnost prostovoljstva, da bi dosegali naslednje 

zastavljene cilje: Ker prostovoljstvo prinaša uporabnikom in prostovoljcem veselje, dobro voljo in občutek 

lastne vrednosti. Ker spodbuja povezanost med ljudmi vseh starosti, tako znotraj generacije kot med 

različnimi generacijami.  Ker omogoča izkustveno učenje odgovornosti.  Ker aktivira veliko človeške 

energije za skupno dobro.  Ker razvija sočutje in posluh za potrebe soljudi. Ker z občutkom smisla preganja 

brezvoljnost in apatijo. Ker omogoča otrokom, ki imajo različne težave v razvoju, uveljavljanje na pozitiven 

in koristen način. Ker spodbuja lastno iniciativnost mladih za delovanje na področjih, ki jih zanimajo. - Ker 

krepi socialne veščine mladih prostovoljcev in s tem izboljšuje medsebojne odnose. Ker žlahtni šolsko 

klimo.  Ker preprečuje in odpravlja nasilje v šolah. Ker odpira jasen pogled na različna poklicna področja. 

Ker sprošča in osvobaja od utesnjenih vedenjskih vzorcev. Ker pomeni priložnost za pridobivanje novih 

znanj in nabiranje izkušenj na drugačen način. 

 

                                                                                                                                                                          Antonija Šlajnar 


