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POROČILO PROJEKT PROSTOVOLJSTVO V ŠOLSKEM LETU 2015.2016 

 

HUMANITARNE AKCIJE (Antonija Šlajnar) 

Čas Naslov akcije Namen akcije Vodja 

september 2015 Donacija zvezkov PGD Unec, za učence OŠ Rakek in 

Unec 

Antonija Šlajnar 

september 2015 

– junij 2016 

Zbiranje plastičnih zamaškov   V sodelovanju z društvom Never 

give up, za dodatna zdravljenja 

Alexa 

Antonija Šlajnar 

september 2015 

– junij 2016 

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 

17. oktober 

2015 

Mednarodna dobrodelna akcija ob 

svetovnem dnevu hrane – 

Drobtinica. 

Pomoč učencem naše šole , za 

brezplačno prehrano. 

Antonija Šlajnar 

15. januar – 15. 

februar 2016 

Podarite nam modro srce 

(izdelovanje modrih src z zapisom 

želje za prihodnost). 

Učni sklad Nivea , pomoč pri 

izobrazbi otrokom iz socialno 

šibkega okolja. 

Antonija Šlajnar 

januar – 22. 

april 2016 

Vseslovenski projekt Jaz, Ti, Mi za 

Slovenjo – zbiranje odpadnih 

plastenk 

Za sofinanciranje inkubatorja v 

porodnišnici Kranj 

Antonija Šlajnar 

21. marec – 6. 

maj 2016 

Vseslovenski projekt Halo, si za to? 

Zbiranje starih mobilnikov 

V sodelovanju z ZPM in Rotary 

District , za sklad Rakec OŠ Rakek 

Antonija Šlajnar 

junij 2016 Zbiranje šolskih potrebščin V sodelovanju z RK Cerknica- 

Loška dolina- Bloke,  za otroke iz 

socialno šibkih družin. 

Tjaša Prudič 

Antonija Šlajnar 

 

 

Foto: Podarite nam modro srce 
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Foto: Drobtinica 

 

Foto: Jaz, Ti, Mi za Slovenijo 

 

Foto: Zbiranje šolskih potrebščin RK Cerknica 
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OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA MLADIH PROSTOVOLJCEV  (Antonija Šlajnar) 

Erik Grgič, Anej Zidar, Tjaša Milovanović, Manca Opeka in Živa Juvančič – prostovoljci naše šole –  so se odločili, 

da dan mladih prostovoljcev preživijo malo bolj delavno. 

Obdelovali so vrt pri upokojenki Zmagi Raljevič. Anej in Erik sta prelopatala zemljo, Živa, Manca in Tjaša pa so 

prekopavale in pobirale plevel. Delo ni bilo naporno, saj so se ob tem družili,  zabavali in smejali. 

Domov so odšli veseli in bogatejši za spoznanje, kako malo je potrebno, da nekomu polepšaš dan. 

 

Foto: Vrtnarjenje pri Zmagi 

 

POTRDILA O PROSTOVOLJNEM DELU (Tjaša Prudič, Antonija Šlajnar) 

so prejeli naslednji učenci 

 

Živa Juvančič za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcij Drobtinica, zbirajmo plastenke za nakup 

inkubatorja, Dan za spremembe, vrtnarjenje pri Zmagi in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (10 ur).  

 

Manca Opeka za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcij Drobtinica, zbirajmo plastenke za nakup 

inkubatorja, Dan za spremembe, vrtnarjenje pri Zmagi in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (10 ur).  

 

Lukaš Potužak za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcij Drobtinica in zbirajmo plastenke za nakup 

inkubatorja (5 ur). 

 

Tadeja Malc za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcij Drobtinica in zbirajmo plastenke za nakup 

inkubatorja (4,5 ur). 

 

Lara Istenič za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcij Drobtinica, zbirajmo plastenke za nakup 

inkubatorja in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (6 ur). 

Daša Žnidarič za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcije Drobtinica (3,5 ur). 

Klara Jernejčič za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcije Drobtinica (3 ure). 
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Tara Meta Gärtner za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcij Drobtinica in zbirajmo plastenke za 

nakup inkubatorja (4 ure). 

 

Primož Jernejčič za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja in za pomoč ter druženje z mlajšimi 

učenci v okviru podaljšanega bivanja (22,5 ur). 

 

Erik Grgič za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja, za aktivno sodelovanje pri izvedbi Dneva za 

spremembe, za vrtnarjenje pri Zmagi in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (12 ur). 

 

Anje Zidar za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja, za aktivno sodelovanje pri izvedbi Dneva za 

spremembe in za vrtnarjenje pri Zmagi (7 ur). 

 

Tadej Gorenčič za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja (18 ur). 

 

Urban Zorman za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja (17,5 ur). 

 

Kaj Jug za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja, za aktivno sodelovanje pri izvedbi Dneva za 

spremembe in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (5 ur). 

 

Lina Kovšca za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja in za nesebično druženje s starostniki v 

domu starejših (4 ure). 

 

Ema Zdovc za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja in za nesebično druženje s starostniki v domu 

starejših (4 ure). 

 

Jelena Aleksić za aktivno sodelovanje pri izvedbi Dneva za spremembe, prodajanje kuharske knjige in za nesebično 

druženje s starostniki v domu starejših (8 ur). 

 

Ana Mlinar za aktivno sodelovanje pri izvedbi Dneva za spremembe in za nesebično druženje s starostniki v domu 

starejših (7,5 ur). 

 

Tjaša Milovanović za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja, za vrtnarjenje pri Zmagi, prodajanje 

kuharske knjige in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (7,5 ur). 

 

Adelisa Medjitoska za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja, prodajanje kuharske knjige in za 

nesebično druženje s starostniki v domu starejših (4 ur). 

 

Karmen Frank za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (4 ur). 

 

Adrijana Frank za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (4 ur). 
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SMIBIOZ@  GIBA  

V tednu med 21. in 25. septembrom se je naša šola pridružila vseslovenski akciji Simbioza Giba 2015 in širjenju 

sporočila o pomenu vsakodnevnega gibanja za naše zdravje, kakovostno življenje in nenazadnje zdravo staranje. 

Stari starši so se pri urah športa pridružili svojim vnukom in zamigali z njimi. Po ogrevalnih vajah, s katerimi so 

poskrbeli, da ne bi prišlo do morebitnih poškodb, so se preizkusili v različnih igrah: lovljenju, zadevanju na koš, 

vodenju žogice s hokejsko palico mimo ovir do gola, prenašanju žogice na loparju med ovirami na drugo stran 

telovadnice, v skakanju z žogo med koleni ipd. Pomerili pa so se tudi v tee ballu, igri, podobni baseballu. Teden 

medgeneracijskega povezovanja je bil izredno živahen in je našo šolo napolnil z veliko dobre volje in pozitivne 

energije. 

 

Foto: Simbioz@ giba 

 

PLAKAT MIRU (Petra Mikše) 

Že peto leto zapored so se od septembra do novembra, vsi učenci stari od 11 do 13 let udeležili  mednarodnega 

natečaja Plakat miru. Natečaj je potekal pod okriljem Lions kluba Tivoli. Ustvarjali so v različnih tehnikah, razen v 

lepljenki, ki ni dovoljena. Letošnja tema natečaja je bila »Mir povezuje«. Na šoli smo izbrali dva najboljša izdelka  in ju 

poslali na izbor zmagovalnega plakata. Kljub lepima in izvirnima izdelkoma se nismo uvrstili v ožji izbor. 

 

 
Foto: David Pivk 
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Foto: Neža Jelinčič 

 

DAN ZA SPREMEMBE (Antonija Šlajnar) 

V soboto, 2. aprila 2016, so se prostovoljci naše šole vključili v vseslovensko akcijo Dan za spremembe – dan za 

spoštovanje. Naš glavni cilj je bil medgeneracijsko povezovanje. 

Kot manjša skupina pohodnikov različnih starosti, smo se med pohodom po Maistrovi poti povezovali, se spoznavali, 

starejši so prenašali mlajšim izkušnje in nasvete za življenje. Najmlajša dva sta bila zelo navdušena in komunikativna. 

Med ostalimi pohodniki smo bili prepoznavni, ker smo okrog vratu nosili obesek z rumenimi  ribicami in  mislimi. Vsak 

si ga je lahko vzel domov in ohranil za spomin. 

 

Foto: Dan za spremembe – Maistrov pohod 

 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE (Tjaša Prudič) 

Učenci so trikrat obiskali Dom starejših, kjer so se s starostniki družili, jim pomagali in zanimivo preživljali skupen čas. 
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Tudi med poletnimi počitnicami nas pričakujejo, in sicer se jim lahko učenci pridružijo vsako sredo med 10.00 in 12.00. 

  

Foto: druženje s starostniki v domu starejših  

 

NASTOP DRAMSKE SKUPINE V DOMU UPOKOJENCEV CERKNICA (Suzana Rebec) 

V Domu starejših v Cerknici je dramska skupina nastopila v torek, 10. 5. 2016. Tako kot vsako leto smo tudi letos 

popestrili njihov vsakdan. Po nastopu so nas prijetno presenetili s prelepim darilom in postrežbo, predvsem pa z 

izrečenimi besedami, ki so ogrele sleherno srce. 

 

Foto: nastop dramske skupine v domu starejših  

 

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. 
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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. 

 

Poročilo v sodelovanju z Antonijo Šlajnar, Petro Mikše in Suzano Rebec pripravila 

Tjaša Prudič  

 


