Slovesni dan prostovoljstva, 25. maj 2020

I.

Naj mentor in Naj mentorica 2019

Med vsemi izjemno uspešnimi mentorji, ki so jih predlagale organizacije, je komisija izbrala
posameznika, ki s svojim angažiranim delom s prostovoljci prinašata pozitivne spremembe v
našo družbo.
Naziv NAJ MENTOR PROSTOVOLJCEV prejme Andrej Cvernjak za kakovostno vodenje
prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu v Mladinskem centru Velenje.
Andrej Cvernjak, gonilna sila Udarnikov, je odličen in zavzet mentor prostovoljcem; tudi sam je
prvi, ki poprime za delo, ko je potrebna pomoč sočloveku. Pri delu s prostovoljci izhaja iz lastnih
izkušenj prostovoljenja, s svojo pozitivno energijo in strokovnim znanjem pa izjemno motivira
vsakega prostovoljca. Skupina 74 prostovoljcev pod njegovim mentorstvom izvaja brezplačne
prevoze in nudi fizično pomoč na domu za tiste, ki si te pomoči zaradi socialnega ali
zdravstvenega stanja ne morejo privoščiti, nudi starejšim družabništvo v obliki sprehodov in
obiskov, za otroke pa izvajajo inštrukcije, obdarovanja in animacijo. Kot mentor daje poseben
poudarek delu prostovoljcev z manj priložnostmi, saj mu je individualno delo z njimi poseben
izziv. Kot je zapisala prostovoljka, je s svojo sposobnostjo in zavzetostjo ustvaril in vodil projekte,
s katerimi ni osrečil le številnih uporabnikov, ampak tudi prostovoljce. V lokalnem okolju
spodbuja in povezuje tudi druge organizacije k skupnemu delu za boljši jutri ter tako predstavlja
gonilno silo prostovoljstva v domačem Velenju.
Naziv NAJ MENTORICA PROSTOVOLJCEV 2019 prejme Andreja Cilenšek za kakovostno vodenje
prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu v Slovenskem društvu hospic.
Andreja Cilenšek je odlična mentorica prostovoljcem, poleg tega pa tudi nacionalna
koordinatorka in organizatorka desetih območnih odborov Hospica. V njih deluje 142
prostovoljcev, ki so v letu 2019 opravili več kot 12.800 ur prostovoljskega dela. Andreja ključno
prispeva k ohranjanju obstoječih prostovoljcev in vzpostavljanju pozitivne skupinske dinamike
med njimi. Njen odprti, zaupljivi in spoštljivi odnos do prostovoljcev, prispeva k temu, da se
prostovoljci počutijo sprejeti, pripadni društvu in motivirani za opravljanje svojega dela. Zaveda
se, da delo, ki ga opravljajo prostovoljci, ni le plemenito, ampak tudi naporno, zato posebno
skrb namenja varstvu prostovoljcev pred izgorelostjo. Svojo vlogo opravlja srčno, strokovno in
v skladu s poslanstvom in načeli društva. Mi pa se strinjamo z besedami njene prostovoljke –
njeno delo je preprosto vredno posnemati!

II.

Naj prostovoljec in naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi 2019

Prejemnik naziva NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leto 2019 Milan Ninić, ki je
bil imenovan na predlog Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.
Milan Ninić je na Oddelku za onkologijo UKC Maribor zaposlen kot diplomirani inženir
radiologije v Enoti za radioterapijo, kjer opravlja tudi funkcijo namestnika vodje inženirjev. Je
izjemen strokovnjak na svojem področju, inovativen in vedno pripravljen pomagati drugim ter
svoje znanje prenašati mladim. Prostovoljstvo ga vodi že vse od osnovne šole, kot srednješolec
je pričel z organiziranjem dobrodelnih akcij in v letu 2014 ustanovil Humanitarno društvo
Enostavno pomagam, katerega predsednik je še danes. Društvo v vseh letih delovanja izvaja
številne uspešne projekte, s katerimi pomaga najrazličnejšim ranljivim skupinam – socialno
šibkejšim starostnikom (deljenje paketov ozimnice), gibalno oviranim (postavitev gugalnice),
malčkom (Celjski malčki nas potrebujejo), otrokom, ki potrebujejo pomoč (dobrodelni koncerti,
pohodi, brezplačna letovanja, Božičkova tovarna daril …). V letu 2019 je Milan opravil 1650 ur
prostovoljskega dela. Noben izziv, naj bo sprva videti še tako neizvedljiv, ga ne ustavi – Milan
uspešno premaguje izzive in z zgledom motivira številne prostovoljce, da se mu pridružijo na
poti solidarnosti in prostovoljstva. Skozi leta delovanja na prostovoljskem področju je prejel
številne nazive in priznanja na lokalni in državni ravni – Naj prostovoljec občine Celje (2012),
Bronasti grb občine Celje (2017), Priznanje RS za izjemno prostovoljsko delo na področju
socialne dejavnosti (2016). Po besedah sodelavcev je Milan »neverjetne človek, ki mu uspe s
prihodom v prostor prinesti sonce in mir tudi na najbolj nevihten dan. Deluje povezovalno,
prijazno in neverjetno človeško. Z malimi, a izvirnimi dejanji premika meje in zaradi njegove
nesebične pomočjo drugim se človek zave veličine življenja in pravice vsakega, da ga uživa
človeku vredno.«
Naziv NAJ PROSTOVOLJKA ZAPOSLENA V JAVNI UPRAVI za leto 2019 je prejela Mojca Pristavec
Đogić, ki je bila imenovana na predlog Državnega zbora Republike Slovenije.
Mojca Pristavec Đogić je zaposlena v Raziskovalnem oddelku Državnega zbora. Kot prostovoljka
deluje na več področjih. Kot predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Notranje Gorice
organizira aktivnosti za nudenje materialne in finančne pomoči posameznikom in družinam v
stiski in se odziva na aktualne potrebe skupnosti. Soorganizirala je postavitev prvega
defibrilatorja (AED) v svojem kraju. Kot vodja Ekipe prve pomoči Občine Brezovica je skupaj s
članicami v lanskem letu izvedla osemnajst delavnic prve pomoči in temeljnih postopkov
oživljanja. Ekipa je za delo dobila priznanje občine. Leta 2019 je dežurala na smučarskih skokih
v Planici. V okviru OZRK Ljubljana se je kot članica Ekipe za nudenje psihosocialne pomoči po
nesrečah odzivala na potrebe skupnosti in nudila pomoč žrtvam požarov ter organizirala akcije
zbiranja pomoči. Letos je v času pandemije COVID-19 kot prostovoljka izvajala meritve
temperature na mejnem prehodu in dostavljala nujne življenjske potrebščine ranljivim
skupinam. Mojca Pristavec Đogić se že dvajset let vsako leto udeležuje čistilne akcije Očistimo

barje. V okviru projekta Botrstvo na ZPM Ljubljana-Moste-Polje je bila doslej botra trem
otrokom. Zelo aktivna je tudi v Zavodu Creatus: soorganizirala je brezplačna mesečna srečanja
za občane - Creatusove večere ter izdala zbirko terapevtske poezije Dotik besede, ki je v prvi
vrsti namenjena osebam v stiski. Za svoje delo na kulturnem področju v okviru amaterskega
gledališča Teater Janez Jalen je prejela tudi bronasto Linhartovo priznanje. Za zaposlene v DZ
izvaja delavnice temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED, jih poziva k razmisleku o
darovanju organov po smrti ter spodbuja k sodelovanju pri zbiralnih akcijah za ljudi v stiski.

Komisija je poleg glavnih nazivov Naj prostovoljec, zaposlen v javni upravi in Naj prostovoljka,
zaposlena v javni upravi podelila tudi dve posebni priznanji, in sicer:
Gospe Bernardki Zorko za izjemno prostovoljsko udejstvovanje na področju varovanja
kulturne in naravne dediščine ter medgeneracijskega povezovanja v lokalni skupnosti
Bernardka Zorko je zaposlena na Občini Krško kot višja svetovalka za kulturo, tehnično kulturo
in delo z mladimi. Prostovoljsko delo opravlja večinoma v okviru Zavoda Svibna, aktivna je tudi
v okviru vaške skupnosti Brezovska Gora. Njene prostovoljske aktivnosti so povezane z
organizacijo izobraževalnih in kulturnih dogodkov s področja varstva narave, okolja, kulturne
dediščine, zdravja, samooskrbe. V letu 2019 je izvajala monitoring netopirjev v Ajdovski jami,
sodelovala je v razvojno raziskovalnem projektu Varuj vodo, organizirala več kulturnih
prireditev v Ajdovski jami in ob njej, več različnih izobraževanj s področja sonaravnega
kmetovanja, urejala spletne strani Zavoda Svibna in Ajdovske jame. Močno si prizadeva za
medsosedsko in medgeneracijsko povezovanje. S svojim delom močno prispeva k ugledu
prostovoljstva na lokalni ravni in širše ter daje odličen vzor mlajšim generacijam in sodelavcem
in jim tako pokaže, kako dragocen je lahko prispevek vsakega posameznika v verigi poslanstva
ohranjanja in trajnostnega razvoja podeželja z namenom varovanja kulturne in naravne
dediščine ter razvojem turizma in ostalih trajnostnih dejavnosti na podeželju.
Gospodu Darku Hribarju za spodbujanje solidarnosti in promocijo prostovoljstva med
mladimi
Darko Hribar je zaposlen na Inšpektoratu RS za infrastrukturo kot republiški energetski
inšpektor. V prostem času se kot prostovoljec angažira na več področjih. V okviru Rdečega križa
Ljubljana izvaja predstavitve temeljnih postopkov oživljanja, treninge in vodenje ekip prve
pomoči, delavnice prve pomoči in promocijo krvodajalstva za osnovnošolce, dijake in študente,
kot bolničar opravlja dežurstva na javnih dogodkih, je pa tudi zvest krvodajalec. V Zavodu
Sopotniki je Darko izvajal brezplačne prevoze za starejše občane, v okviru programov Slovenske
filantropije otrokom iz socialno šibkih družin nudil učno pomoč iz matematike in fizike. V
letošnjem letu, v času pandemije COVID-19, je kot prostovoljec izvajal meritve temperature na

mejnem prehodu z Italijo in dostavljal nujne življenjske potrebščine ranljivim skupinam. Med
sodelavci in tudi širše izkoristi vsako priložnost za promocijo prostovoljstva in krvodajalstva.

III.

Prostovoljstvu prijazna mesta 2020

Prostovoljstvo se vedno dogaja v skupnosti. Ponekod je odvisno od posameznikov,
pripravljenih priskočiti na pomoč v stiski ali se odzvati na novo potrebo v okolju, drugod pa je
visoka stopnja solidarnosti in sodelovanja v skupnosti posledica načrtnega delovanja občinskih
uprav. S sistematičnim spodbujanjem prostovoljstva in zagotavljanjem podpore delovanju
prostovoljskih organizacij, soustvarjanjem pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v
lokalni skupnosti in s promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin je 24
slovenskih občin naziv Prostovoljstvu prijazno mesto ponovno potrdilo. Naziv pa sta
prvič pridobili tudi Občina Logatec in Občina Velika Polana.
Občine, ki so naziv v letu 2020 potrdile
Mestna občina Kranj:
Mestna občina Kranj prostovoljstvo podpira prostovoljstva prek sofinanciranja projektov
prostovoljstva mladih in kot pridružena partnerica pri projektu krepitve mentorjev in
prostovoljcev, prostovoljce vključuje v občinske dogodke, kot sta Tek za Kranj – memorial
Vincenca Drakslerja in Dobrodelno kuhanje, na spletni strani objavlja prostovoljska dela, zato
je v letošnjem letu naziv potrdila.
Mestna občina Ljubljana:
Mestna občina Ljubljana kontinuirano podporo številnim prostovoljskim organizacijam na
različne zagotavlja načine: z razpisi, v katerih upoštevajo tudi stroške prostovoljcev in stroške
dela prostovoljcev kot lastni delež prostovoljskih organizacij, z omogočanjem brezplačne
uporabe prostorov ali s subvencioniranjem najemnin za prostovoljske organizacije in
programe, župan in predstavniki občinske uprave sodelujejo na prostovoljskih dogodkih, že
tradicionalno je pokroviteljica Veselega dne prostovoljstva v okviru Nacionalnega tedna
prostovoljstva, četrtne skupnosti sodelujejo na Dnevu za spremembe, občina tudi finančno
podpira delo mentorjev prostovoljcev v občinskih javnih zavodih.
Mestna občina Murska Sobota:
Mesta občina Murska Sobota tako finančno kot logistično podpira prostovoljske organizacije,
organizira občinsko prireditev »Naj prostovoljec« in sodeluje v večjih prostovoljskih akcijah,
kot so Dan za spremembe, Nacionalni teden prostovoljstva, in v čistilnih akcijah.

Mestna občina Velenje:
Preko projektov Donirana hrana in Javna kuhinja občina spodbuja povezovanje prostovoljskih
organizacij in naslavlja potrebe okolja. Poleg tega vsako leto organizira sprejem prostovoljcev
pri županu in razglasi naj prostovoljca in organizacijo, finančno podpira mentorje in
prostovoljce v dveh občinskih javnih zavodih, izvaja tudi projekt Kamerat, ki omogoča
brezplačne prevoze za starejše in gibalno ovirane meščane.
Občina Črna na Koroškem:
Občina Črna na Koroškem v prostovoljstvu občanov prepoznava ogromno korist za skupnost
in za vsakega posameznika, še posebej pa za najranljivejše prebivalce, med njimi predvsem za
starejše. Ker ti aktivno sodelujejo, se počutijo koristne za skupnost, manj so osamljeni in bolj
polni življenja. Na ta način Občina premaguje in opozarja na eno največjih stisk sodobnega
bivanja, osamljenost. Prepoznavajo pozitivne učinke prostovoljstva pri otrocih: pozitivno
samopodobo, občutek empatije in razumevanje drugačnosti. Občina zato sistematično in na
različne načine podpira raznolike prostovoljske organizacije, sodeluje v mnogih večjih
prostovoljskih akcijah, prepoznava in izpostavlja vrednost dela, ki ga za dobro skupnosti
opravijo prostovoljci, in načrtuje tudi investicije, ki še krepijo duh solidarnosti in
prostovoljstva. Županja znotraj svoje občine, pa tudi zunaj občinskih meja, širi pozitiven odnos
do prostovoljstva med ljudmi.
Občina Divača:
Občina Divača prizadevno spodbuja in priznava prostovoljsko delo kot pomemben družbeni
dejavnik povezovanja in razvoja občine ter zgledno sodeluje z bližnjimi občinami. Županja in
zaposleni se angažirajo na prostovoljskih dogodkih, občina skrbi za promocijo prostovoljstva in
ima izreden posluh za prostovoljske organizacije in njihovo delovanje.
Občina Gornja Radgona:
Občina podpira organizacijo, razvoj in izvajanje prostovoljskega dela, prostovoljskim
organizacijam ponuja brezplačne prostore, zagnala je projekt Prostofer – prostovoljni šofer,
organizira natečaje Naj prostovoljec, Naj prostovoljka, Naj prostovoljska organizacija in Naj
prostovoljski dogodek v občini.
Občina Hrpelje-Kozina:
Občina Hrpelje-Kozina podpira program Vitica, ki starostnikom ponuja spremstvo in pomoč pri
opravilih, projekt Zavoda Sopotniki, ki starejšim omogoča brezplačne prevoze, pomaga tudi
Prostovoljnemu gasilskemu društvu. Poleg tega se prostovoljsko angažira županja, pomen
prostovoljstva širijo prek javnih prireditev, izobraževanja in nagrajevanja prostovoljcev ter

zahval prostovoljcem, podpirajo spontane prostovoljske akcije občanov, prostovoljske
organizacije imajo možnost brezplačnega najema prostorov.
Občina Kamnik:
Občina Kamnik zagotavlja dobre pogoje za delo dvema dnevnima centroma, namenjenima
mlajšim invalidom in posameznikom s težavami v duševnem zdravju, financira humanitarno
razdelilnico hrane za socialno šibke in nastanitve za brezdomce, uspešno povezuje nevladne
organizacije in javne zavode ter podpira medgeneracijsko sodelovanje in izvaja uspešne
programe za starejše generacije.
Občina Kočevje:
Občina Kočevje prostovoljstvo sistematično podpira in spodbuja prek občinskih razpisov, ki
omogočajo tudi sredstva za stroške prostovoljcev ter delo mentorjev prostovoljcev, kar je
nujno za kakovostno vključevanje prostovoljcev; poleg tega spodbuja prostovoljsko pomoč
starejšim v občini in zagotavljanje možnosti za njeno izvedbo, povezuje prostovoljske
organizacije, izdaja zahvale prostovoljcem, občinska uprava pa se aktivno vključuje v
prostovoljske aktivnosti. Občima ima tudi vizijo razvoja prostovoljstva, ki se osredotoča
predvsem na aktivacijo mladih.
Občina Krško:
Občina Krško se zaveda, da prostovoljci prispevajo k večji kvaliteti življenja vseh občanov.
Finančno in z brezplačnimi prostori podpira delovanje prostovoljskih organizacij in pomaga pri
promociji njihovega dela preko občinskih komunikacijskih kanalov. V okviru občinskega
praznika ali ob drugih priložnostih župan javno izpostavi izjemne prostovoljce. Občina
nevladne, prostovoljske organizacije prepoznava tudi kot pomembne partnerje v razvojnih
projektih. Prostovoljske organizacije so pomemben povezovalec na terenu in nosilci trajnosti,
obenem pa krepijo kompetence za projektno delo.
Občina Laško:
Občina Laško zagotavlja sredstva za delovanje prostovoljskih organizacij in sofinancira
izvajanje prireditev organizacij, organizira festival prostovoljstva v okviru Nacionalnega tedna
prostovoljstva in javni natečaj »Naj prostovoljca/prostovoljke občine Laško 2018« v štirih
starostnih kategorijah.
Občina Medvode:
Občina Medvode je naziv potrdila, ker omogoča dobre pogoje za delo številnih prostovoljskih
organizacij in spodbuja vključevanje celotne lokalne skupnosti – z županom in občinsko
upravo kot zgledom – v prostovoljstvo, tako da organizira večje prostovoljske dogodke,

Medvoški kulturni festival, Festival Medvode v gibanju, Evropski teden mobilnosti, v katerih
skupaj sodeluje več kot 700 prostovoljcev; poskrbi tudi za zgledno zahvalo prostovoljcem iz
kulture, športa in z drugih področij.
Občina Postojna:
Občina Postojna nudi aktivno vsestransko podporo prostovoljskim organizacijam, v razpisih
omogoča dodatno točkovanje prostovoljstva, občanom omogoča brezplačne prevoze,
promovira prostovoljstvo in spodbuja najmlajše, tudi s podelitvijo priznanj Naj mladi
prostovoljec in Naj prostovoljski razred/skupina ter s projektom, kot je Po-stoj-na živi ulici. V
številne kulturne, čistilne in druge dogodke se zgledno vključujejo tudi župan in člani občinske
uprave.
Občina Radlje ob Dravi:
Občina podpira in omogoča delo različnim prostovoljskim organizacijam. Občina na različnih
prireditvah promovira in spodbuja prostovoljstvo, v letu 2020 namerava tudi razširiti bazo
prostovoljcev, še naprej nudi brezplačne prostore za izvajanje prostovoljskih programov.
Župan tudi z lastnim zgledom spodbuja občanke in občane, da se prostovoljsko aktivirajo na
različnih področjih. Za prostovoljsko pomoč pri prevozih starejših je občina priskrbela tudi
novo e-vozilo.
Občina Ravne na Koroškem:
Občina nudi finančno in infrastrukturno podporo prostovoljskim organizacijam, razvija
medgeneracijsko sodelovanje, izvaja program Mladi za starejše v partnerstvu s srednjimi
šolami in društvom upokojencev, prostovoljci v Koroškem medgeneracijskem centru zbirajo
kreditne točke, ki jih lahko porabijo za druge storitve, spodbuja povezovanje med različnimi
organizacijami v občini, občinska uprava pa sodeluje v prostovoljskih akcijah.
Občina Sevnica:
Občina Sevnica razume, zakaj je smiselno podpirati prostovoljce in prostovoljske organizacije.
Priključuje se večjim nacionalnim prostovoljskim akcijam in ves čas skrbi za ustvarjanje dobrih
in spodbudnih pogojev za delo prostovoljskih organizacij. Župan ob različnih priložnostih
izpostavlja priznanje prostovoljcem za njihov prispevek dogajanju v Sevnici. Občina ima jasno
zastavljene aktivnosti za razvoj prostovoljstva in s tem kaže, da se zaveda, da je potrebno
prostovoljstvo negovati in promovirati, saj prostovoljci s svojim nesebičnim delom boljšajo
kakovost življenja občanov in zagotavljajo razvoj občine.
Občina Sežana:
Občina Sežana zagotavlja vsestransko podporo prostovoljskim društvom z razpisi in najemi,
prostovoljsko delo tudi dodatno točkuje, podpira mlade prostovoljce, ima posluh za področje
duševnega zdravja, turizma, medgeneracijskega sodelovanja in aktivno sodelovanje pri

različnih prostovoljskih dogodkih, kot so Praznična Sežana, Mladifest; zavzema se tudi za
medobčinsko povezovanje in podpira prostovoljske projekte.
Občina Slovenske Konjice:
Občina Slovenske Konjice prostovoljstvo spodbuja prek javnih razpisov, z dodatnim
točkovanjem prostovoljskega dela, poleg tega dogodke NVO objavlja na občinskih spletnih
straneh, z akcijo Žinkana sodeluje pri Dnevu za spremembe, ponuja možnost uporabe
Christianine sobe za izvajanje aktivnosti društev, prostovoljstvo starejših spodbuja prek
lokalne interdisciplinarne koordinacije za starejše (LIK).
Občina Škofja Loka:
Škofja loka pravi, da se odlikuje po ljudeh, ki imajo izjemen čut za prostovoljstvo, pomoč
soobčanom in so organizirani v različne prostovoljske organizacije. Občina jim zagotavlja
okolje, v katerem lahko posamezniki in društva nemoteno delujejo. V občinskih razpisih ne
pozabijo na pomembnost prostovoljstva, ob tem pa spodbujajo tudi zaposlovanje znotraj
prostovoljskih organizacij. Organizirajo številne dogodke, v katere sta aktivno vključena župan
in občina, vrhunec vseh pa je Škofjeloški pasijon, projekt, v katerem sodeluje preko 600
prostovoljcev. S promocijo dogodka Škofja loka na mednarodni in nacionalni ravni promovira
nesnovno kulturno dediščino Slovenije in obenem prostovoljstvo. Župan se velikokrat zahvali
prostovoljcem za prispevek h kakovostnemu življenju v občini.
Občina Trbovlje:
Občina Trbovlje aktivno spodbuja prostovoljstvo v lokalnem okolju, s posebnim poudarkom na
prostovoljstvu mladih, uspešno povezuje lokalne prostovoljske organizacije in posameznike,
prostovoljskim organizacijam omogoča neprofitni najem občinskih prostorov, poleg tega
aktivno sodeluje pri različnih prostovoljskih dogodkih in akcijah, kot so Dan za spremembe,
Nacionalni teden prostovoljstva in akciji Očistimo in uredimo Trbovlje, Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Trbovlje pri reorganizaciji in opravljanju javne službe nudi finančno
podporo. Občina se v projektu ohranjanja rudarske in industrijske dediščine povezuje s
prostovoljci.
Občina Tržič:
Občina Tržič potrjuje naziv Prostovoljstvu prijazno mesto. Občina v dveh javnih zavodih
zagotavlja tudi finančna sredstva za delo mentorjev prostovoljcev, kar je za razvoj
prostovoljstva velikega pomena. Župan se udeležuje prostovoljskih dogodkov in ob prazniku
Občine podeli tudi priznanja najzaslužnejšim prostovoljcem. Občina nadgrajuje prostovoljsko
infrastrukturo in je skupaj z MO uredila prostore za GRS Tržič, dvema PGD je posodobila vozni
park. V letu 2020 bodo te aktivnosti nadaljevali.

Občina Vodice:
Župan in občinska uprava zagotavljata podporo različnim prostovoljskim organizacijam. Župan
sodeluje na dogodkih prostovoljskih organizacij in se jim ob občinskem prazniku zahvali.
Občina Vodice sicer v letu 2019 ni sodelovala v večjih nacionalnih prostovoljskih dogodkih, je
pa na različne načine sodelovala pri več lokalnih dogodkih. V prihodnosti občina načrtuje
gradnjo večnamenskih prostorov, v katerih bodo imele možnost delovati tudi prostovoljske
organizacije. Občina spodbuja promocijo dela prostovoljskih organizacij med svojimi prebivalci
in širše.
Občina Žalec:
Občina Žalec prostovoljstva spodbuja prek javnih razpisov, sofinanciranja dela mentorjev prek
javnih del v javnih zavodih s prostovoljskim programom, zagotavlja možnost brezplačne
uporabe prostorov za delovanje prostovoljskih organizacij, zagotavlja sredstva za povračilo
stroškov prostovoljnim gasilskim društvom, občina podpira prostovoljske dogodke, ki se jih
udeležujejo župan in visoki predstavniki občine, izvaja spomladansko čistilno akcijo, ob koncu
leta pa za prostovoljce organizirajo še sprejem pri županu.
Vsem 24 občinam, prejemnicam naziva, iskreno čestitamo in želimo, da svoje dobre prakse
spodbujanja prostovoljstva ohranijo in nadgrajujejo še naprej!
V letošnjem letu sta za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju
prostovoljcev in prostovoljskih organizacij naziv Prostovoljstvu prijazno mesto prvič pridobili dve
občini.
Občina Logatec letos prvič kandidira za pridobitev naziva. Prostovoljskim organizacijam nudi
veliko podpore: podpira širok spekter različnih organizacij in jim omogoča brezplačno uporabo
prostorov za njihove dejavnosti. Župan in drugi predstavniki občine so tudi sami prostovoljci.
Občina in župan sodelujeta pri večjih prostovoljskih akcijah. Vizija razvoja Občine Logatec je
spodbujanje sodelovanja, tudi med nevladnimi organizacijami in občino.
Občina Velika Polana je naziv pridobila za financiranje dejavnosti prostovoljskih organizacij,
zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za izvajanje aktivnosti, pomoč pri dogodkih in promociji
prostovoljstva, uspešno povezovanje organizacij in občanov ter sodelovanje župana in
občinske uprave, predvsem na področjih prostovoljstva, kot so civilna zaščita in reševanje,
varstvo okolja, kultura, turizem in zdravje.

IV.

JUNAKI NAŠEGA ČASA 2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 je naziv Junaki našega časa potrdilo 16 šol in en dijaški dom: OŠ
Antona Aškerca (Velenje), OŠ Grad, OŠ Janka Glazerja, OŠ Kuzma, OŠ Livada (Ljubljana), OŠ
Lucija, OŠ Miren (POŠ Bilje), OŠ Pohorskega bataljona, OŠ Preska, OŠ Simona Jenka (Kranj), OŠ
Sladki Vrh, OŠ Toneta Čufarja (Ljubljana), OŠ Zreče, Gimnazija Celje – Center, Srednja šola
Črnomelj, Srednja zdravstvena šola Ljubljana in Dijaški dom Antona Martina Slomška iz
Maribora.
Posebno skrb za razvoj prostovoljstva otrok in mladih pa so na novo izkazale tri osnovne šole
Horjul, Orehek in Komenda Moste.
Vsi zgoraj našteti zavodi načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in zagotavljajo strokovno
mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev. Izkazali so se s številnimi akcijami in
projekti na različnih področjih (med-vrstniška pomoč, sodelovanje z domovi starejših občanov
in drugimi zavodi, sodelovanje pri pripravi športnih in kulturnih prireditev, pomoč živalim,
zbiranje raznih potrebščin …).
OŠ ANTONA AŠKERCA, Velenje
Prostovoljci so vse šolsko leto redno in vestno obiskovali prejemnike pomoči, razveseljevali
starejše občane v DVO Velenje, se družili z otroki na CVIU in v vrtcu, drugošolcem so pomagali
pri domačih nalogah in ustvarjanju v podaljšanem bivanju ter pri razvijanju učinkovitega branja.
Enkrat mesečno so pomagali tudi pri urah branja s terapevtskim kužkom. Koordinatorica
prostovoljskih aktivnosti: Ines Zakrajšek.

OŠ GRAD, Grad
Učenci so v okviru projekta Popestrimo šolo obiskali ostarele in osamljene posameznike iz
občine ter jih obdarovali s keksi in voščilnicami. Učenci 9. razreda so sodelovali v tutorstvu
učencem 1. razreda in jim tako pomagali, da so se laže znašli v šoli, se z njimi družili, jim
pomagali pri kosilu in v garderobah. V sodelovanju z Rdečim križem so se udeležili akcije
Drobtinica. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Renata Ropoša Januš.
OŠ KUZMA, Kuzma
S projektom Srečen sem, ko notranje bogatim sebe in druge, razvijajo že dolgoletno tradicijo
prostovoljstva. Poleg obiska starejših v domu Kuzma so se prostovoljci vključili v starejšo
skupino vrtca in tako najmlajše osrečevali z branjem pravljic, zgodbic, se z njimi zabavali ob igri,
ki so jo sami pripravili. Vključevali so se tudi v razrede prve triade, učencem brali zgodbe, skupaj
z njimi izdelovali izdelke za dedke in babice ob različnih priložnostih in praznikih. Koordinatorici
prostovoljskih aktivnosti: Suzana Farič, Martina Černi.
OŠ LIVADA, Ljubljana

S projektom Drobtinica so s plakati, s poslikavo bombažnih vrečk in s kratko šolsko oddajo
obeležili Svetovni dan hrane. Posvečali so se skrbi za starejše, ozaveščali o medgeneracijski
solidarnosti, humanosti in trajnostnem delovanju za zdravo in čisto okolje. Ob novem letu so
zbirali učne pripomočke za šolske otroke iz azila in iz socialno šibkejših družin ter jim pripravili
darilca. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Natalija Veselič Martinjak.
OŠ LUCIJA, Portorož
Prostovoljci med-vrstniške učne pomoči UPS – Učimo se in Pišemo domače naloge Skupaj
nudijo pomoč sošolcem istega razreda in mlajšim učencem. Izpeljali so tri zbiralne akcije papirja,
med popoldanskim druženjem so obrali oljke v šolskem oljčniku in izvedli sprostitveno delavnico
na temo oljk, izdelovali so različne novoletne okraske iz naravnih materialov in pekli pecivo za
Miklavžev sejem, na katerem so izdelke ponujali za simboličen prispevek. Koordinatorica
prostovoljskih aktivnosti: Ana Horvat.
OŠ MIREN, POŠ BILJE
Šola sodeluje z več lokalnimi organizacijami in skupaj še bolj krepijo medgeneracijsko druženje,
neformalni prenos znanj ter sodelovanje in povezovanje različnih društev. Celoletni projekt
medgeneracijskega druženja je postal povezovalni člen med različnimi generacijam. Učenci so
se ob različnih priložnostih družili z najmlajšimi (enoletnimi otroki) in malo starejšimi
(najstarejša udeleženka je štela 99 let). Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Liljana Kavčič.

OŠ PRESKA, Medvode
Prostovoljci so se družili s starejšimi v Centru starejših Medvode, mladi za podnebje so
organizirali in izvedli okroglo mizo o podnebnih spremembah, na stojnici so zbirali dobrodelne
prispevke za hrano in veterinarsko oskrbo zapuščenih mačk, snemali film Nikoli ne obupaj,
namenjen spodbujanju vrstnikov k sprejemanju in vztrajanju. Devetošolci prostovoljci so v
oddelku podaljšanega pouka in med odmori prostovoljno pomagali prvošolcem pri kosilu, v
šolski knjižnici, na kostanjevem pikniku, pri učenju, branju, delanju nalog, ustvarjanju in športu.
Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Romana Franković.
OŠ SIMONA JENKA, Kranj
Mladi prostovoljci rdečega križa so skrbeli za promocijo prve pomoči na šoli in v vrtcu,
prostovoljci med-vrstniške pomoči pa so kot tutorji skrbeli za medsebojno pomoč sošolcem pri
šolskem delu. V skupnem dogodku treh šol Dobra dela so promovirali prostovoljstvo in
povezovali prostovoljce osnovnih šol. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Bogdana Mikša
in Irena Hudobivnik.
OŠ SLADKI VRH, Sladki Vrh
Miselne uganke so dejavnost, namenjena starejšim občanom občine Šentilj. Z njo starejše
spodbujajo k aktivnemu miselnemu življenju, druženju med seboj in z mladimi. Na delavnicah
krepijo spomin, se urijo v miselnih aktivnostih, besednih ugankah in zavozlankah. Hkrati pa

učenci udeležence delavnice navajajo na uporabo računalnika ter jih spodbujajo k pozitivnemu
in odprtemu odnosu do IKT tehnologije. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Smiljana Valcl.
OŠ TONETA ČUFARJA, Ljubljana
Čufarjevi prostovoljci, vrstniška mediacija (nenasilno reševanje sporov), Daj naprej
(humanitarne akcije), Čufarjevi ekologi, tutorstvo, prostovoljke akcije, šolske akcije znotraj šole
(zbiranje papirja, pomoč učiteljem) – vse to so dejavnosti, pri katerih so tudi letos sodelovali
mladi prostovoljci v projektu Čufarjeva dlan. Številni med njimi so zelo aktivni tudi pri
prostovoljskih projektih zunaj šole. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Lea Lenček.
OŠ ZREČE, Zreče
Prostovoljci so z akcijo Migaj, bodi fit za učence šole na hodnikih pripravili športne poligone in
jim učencem ponudili usmerjeno in zanimivo vadbo. Tako so zadovoljili so otroško potrebo po
gibanju, hkrati pa ustavili brezglavo divjanje po šolskih hodnikih in oklici šole. Koordinatorica
prostovoljskih aktivnosti: Alenka Črešnar Gorjup.
OŠ JANKA GLAZERJA, Ruše
Projekt prostovoljstva na šoli so poimenovali Iz srca podarim – s srcem delim. V okviru projekta
so izvedli več akcij: organizirali so zbiralno akcijo hrane in predmetov za osebno higieno za
socialno šibke družine, se družili z uporabniki VDC Polž – Enota Ruše, zbirali prostovoljne
prispevke za socialno ogrožene učence in tako omogočili vključevanje učencev v različne šolske
dejavnosti; na dobrodelni prireditvi so s kulinaričnim dogodkom Pisker fest kuhali golaž za
obiskovalce; v projektu Drobtinica pa so zbirali prostovoljne prispevke. Koordinatorica
prostovoljskih aktivnosti: Renata Štritof.
OŠ POHORSKEGA BATALJONA, Oplotnica
Učenci so sovrstnikom pomagali na različne načine: z učno pomočjo mlajšim učencem in
priseljencem (tudi preko spleta), s pomočjo pri domačih nalogah v OPB, s povezovanjem,
druženjem in varstvom mlajših učencev med glavnim odmorom, s pomočjo malčkom v vrtcu pri
različnih dejavnostih, sodelovali pa so tudi v drugih aktivnostih lokalnih organizacij ter zbiralnih
akcijah. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Urška Lesjak.
SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ, Črnomelj
Dijaki so opravljali prostovoljno delo v Belokranjski veterinarski službi Črnomelj, v Vrtcu Loka
Črnomelj, v delavnicah Naučimo se uporabljati svoj mobilni telefon, ki jih je organiziral ZIK
Črnomelj v sodelovanju s Centrom medgeneracijskega učenja, nudili so učno pomoč
osnovnošolcem in dijakom naše šole. Enkrat mesečno so potekali skupni sestanki na šoli. Dijaki
so svoje delo predstavljali na odprtem dnevu šole, informativnih dnevih, spletni strani šole in
FB, v medijih ter preko šolskega radia in oglasne deske. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti:
Janja Jankovič.
GIMNAZIJA CELJE – CENTER, Celje
Dijaki so v dobrodelnem projektu #enostavnoČLOVEK zbirali potrošni material za varne hiše in
krizne centre, priredili so 14 solidarnostnih akcij (druženje in predstava za starejše občane ter

otroke, deljenje voščilnic po mestu Celje, zbiranje igrač za pediatrijo, petje zbora v mestu in
številne druge). Sodelujejo tudi z več organizacijami, v katerih dijaki nudijo pomoč različnim
ranljivim skupinam – starostnikom, varovancem CUDV, otrokom s posebnimi potrebami,
otrokom iz socialno ogroženih družin. Dijaki so tudi tutorji – pomagajo dijakom z učnimi
težavami. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Marjana Turnšek.
DIJAŠKI DOM ANTONA MARTINA SLOMŠKA, Maribor
Osrednji cilj vseh prostovoljskih aktivnosti je ustvarjati solidarnost in sožitje v okolju, v katerem
živimo. Gojenci zavoda so nudili učno pomoč iz različnih predmetov in tudi drugih veščin,
prostovoljili so v vrtcu (z otroki so se igrali in ustvarjali), izvajali so aktivnosti v okviru
Večgeneracijskega centra, učili starejše računalništva, urejali so okolico in skrbeli za živali, ter
izvedli medgeneracijski tabor v domu starostnikov v Lenartu. Koordinatorica prostovoljskih
aktivnosti: Lidija Hamler.
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, Ljubljana
Dijaki prostovoljci so aktivni v bolnišnicah, domovih za starejše (učenje računalniških veščin in
izvajanje senzoričnega gledališča, projekt Bodi dober, bodi kul), v vrtcih, pomagajo v različnih
centrih za mlade in dejavnostih Rdečega križa, na različnih prireditvah pa promovirajo zdravje.
V obdobju epidemije koronavirusa so dijaki v okviru projekta Maske za vse šivali maske.
Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Nevenka Kralj in Nataša Osojnik.

NOVI JUNAKI NAŠEGA ČASA
OŠ HORJUL, Horjul
Učenci višjih razredov so pri pomoči mlajšim učencem ob pisanju domače naloge urili različne
spretnosti. Preko prostovoljskih aktivnosti so se lahko vživeli v vlogo učitelja oziroma vodje
dejavnosti. V zbiralni akciji za otroški nasmeh pod okriljem Rdečega križa so zbirali kape, šale,
nogavice in rokavice ter sladkarije, piškote, suho sadje in denarne prispevke za novoletno
obdaritev otrok iz ekonomsko šibkejših družin. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti:
Barbara Buh.
OŠ OREHEK, Kranj
Na OŠ Orehek Kranj že vrsto let deluje preventivna dejavnost Prostovoljno delo za učence
predmetne stopnje. Prosti čas učenci namenjajo druženju otrok v vrtcu, podaljšanem bivanju,
jutranjem varstvu. Bili so bralni prijatelji, s svojimi veščinami, znanjem so pomagali pri športnih
in likovnih krožkih, popestrili prosti čas starejšim občanom. Letošnji devetošolci so organizirali
šolske plese za učence predmetne stopnje, se večkrat preskusili kot voditelji in pomočniki na
prireditvah ter drugih dogodkih, bili so tudi turistični vodniki po mestu in razstavi v šoli,
pomagali so pri zbiranju starega papirja, igrač, hrane. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti:
Marjeta Vene.
OŠ KOMENDA MOSTE, Komenda

Interesna dejavnost Vitezi našega časa spodbuja medgeneracijsko sodelovanje. Učenci so se
družili z otroki v vrtcu, starejšim pa so pomagali pri fizičnih opravilih, jim bili družabniki ter jih
učili uporabe moderne tehnologije, s katero so v času izolacije ohranjali stik s svojci. Za socialno
ogrožene družine so pripravili dobrodelno akcijo, v dobrodelne namene ustvarjali in pekli
pecivo, vrstnikom pa pomagali pri učenju in opravljanju domačih nalog. Aktivirali so se tudi v
času zaprtja šol, ko so pisali pisma ter klicali osamljene in starejše.
Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Mateja Kruhar in Meta Štrumbelj.

