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Zveza prijateljev mladine Domžale 

Ljubljanska cesta 58 

1230 Domžale 

 

Domžale, 31. 12. 2019 

 

VSEBINSKO POROČILO ZA DELO ZPM Domžale v letu 2019 

 

Izvedeni so bili naslednji projekti: 

❖ 29. MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT®, dne  21. 2. 2019, na OŠ 

Preserje pri Radomljah,  tema: »ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM«,  udeležilo se 

ga je 33 otrok, od tega  21 otrok iz domžalske občine  in  po 3 otroci  iz  Občine Trzin, 

Mengeš, Lukovica in Moravče z mentorji in županom domžalske občine ter 10 

ostalimi povabljenimi. 

(glej prilogo:  članek objavljen v Slamniku) 

 

Dne 27. 3. 2019 je bila gostiteljica 29. REGIJSKEGA OTROŠKEGA 

PARLAMENTA® za območje Osrednjeslovenske regije  OŠ Venclja Perka 

Domžale. Parlamenta se je udeležilo 38 učenk in učencev z mentoricami iz osmih 

občin: Ljubljana,  Dol pri Ljubljani, Vodice, Mengeš,  Kamnik, Medvode,  Log 

Dragomer in Domžal. 

            (glej prilogo članek – tekst Urad župana, Občine Domžale)  

Otroci iz domžalske občine so se 8. 4. 2019 v Državnem zboru udeležili 29. 

zasedanja NACIONALNEGA PARLAMENTA v Ljubljani, na katerem je bilo 

prisotnih 114 mladih parlamentarcev iz vse Slovenije. 

(glej prilogo:  članek) . 

 

Program je bil realiziran po načrtu. 

 

❖ PROGRAM POČITNIŠKIH DEJAVNOSTI – varstvo otrok med zimskimi 

šolskimi počitnicami je bil realiziran od 25. 2. – 1. 3. 2019 na OŠ Rodica. 

Program je temeljil na ustvarjanju, druženju in gibanju ter tako otrokom omogočil 

aktivno preživljanje prostega časa od 730 – 1500 ure.  

V varstvu je bilo skupaj 18 otrok (17 otrok iz Občine Domžale (94,4 %), iz Občine     

Lukovica 1 otrok (5,6%)) . V času, ko so bili starši v službi, so otroci varno, aktivno in 

ustvarjalno preživeli prosti čas. 

              glej prilogo  - članek objavljen v občinskem glasilu in Novičkah 

 

❖ PREDSTAVITEV delovanja ZPM Domžale na občinskem praznovanju 

»Spoznajmo se, praznujmo skupaj«, dne 17. 4. 2019, v Češminovem parku v 

Domžalah –  za otroke je bila izvedena ustvarjalna delavnica.  

 

❖ BRALNA ZNAČKA® - priznanje  ZLATI BRALEC  je prejelo iz:  

- Občine Domžale                           132 otrok___+ 9 (rezerva. priznanj)      (67,14 %)  

- Občine Trzin                                 13 otrok            – 6,19% 
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- Občine Mengeš                             34 otrok          – 16,19%   

- Občine Lukovica                           22 otrok          – 10,48 %,   

Skupaj iz ostalih občin:                69 otrok                                            (32,86%) 

………………………………………………………………………………….. 

Skupaj                                                                                                100,00 % 

                s  14 spremljevalci in gosti. 

Učenci so si v KD Franca Bernika ogledali film. Ogled je bil brezplačen le za učence 

domžalskih osnovnih šol.  

 

❖ PROGRAM POČITNIŠKIH DEJAVNOSTI  - varstvo otrok med poletnimi 

šolskimi počitnicami.  

Varstvo je potekalo dva zadnja tedna v avgustu, in sicer od 19. 8.  –  23. 8. 2019 in 26. 

8. – 30. 8. 2019: 

1. Občina Domžale            61 otrok              393 dni    (90,14 % na št. prisotnih dni) 

………………………………………………………………………… 

2. Občina Trzin                   1 otrok                    4 dni     (0,92 % na št. prisotnih dni) 

3. Občina Mengeš               1 otrok                    4 dni    (0,92 % na št. prisotnih dni) 

4. Občina Lukovica             6 otrok                    25 dni    (5,73 % na št. prisotnih dni) 

………………..………………………………………………………… 

Skupaj ostale občine      8 otrok                    33 dni    (7,57 % na št. prisotnih dni) 

5. Občina Črnuče              2 otroka                 10 dni   (2,29 % na št. prisotnih dni) 

………………….………………………………………………………………………  

Vse skupaj                      71 otrok                 436 dni   (100 % na št. prisotnih dni) 

       

Dnevni stroški (prehrana, material, obračun) so znašali za otroke iz Občine 

Domžale 6,00 €,  za vse ostale 10,00 €.  

Program je otrokom omogočil aktivno preživljanje prostega časa, ki je temeljil na 

gibanju, druženju in ustvarjanju (likovno ustvarjanje, izdelava različnih izdelkov, 

igranje družabnih iger, športnih aktivnosti, ogled filma v KD Franca Bernika 

Domžale, itd.).  

              glej prilogo  - članek objavljen v občinskem glasilu in Novičkah 

 

❖ TEDEN OTROKA® - je potekal od 7. - 13. 10. 2019. 

Zaradi slabega vremena je bila odpovedana prireditev »Igrajmo se skupaj«, ki se 

bo izvedla v aprilu 2020.  

 

Torek, 8. 10. 2019, ob 17.00 uri  v Knjižnici Domžale ogled gledališke predstave Koko 

Dajsa v izvedbi gledališke skupine OŠ Venclja Perka - za otroke od 4. – 9. leta starosti. 

Udeležili so se je otroci iz Občine Domžale, 35 otrok s starši. 

 

Sreda, 9. 10. 2019,17.30 – 19.00  v Knjižnici Domžale ustvarjalne  likovne delavnice 

na temo: » JESEN« - za otroke od 4. – 10. leta starosti. Mentorice so bile prostovoljke 

ZPM Domžale. 

Udeležili so se je otroci iz Občine Domžale – okoli 40 otrok s starši. 
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Sreda, 9. 10. 2019, ob 11.00 uri tradicionalni sprejem pri županu Občine Domžale, 

Toniju Dragarju. Udeležili so se ga predstavniki učencev domžalskih osnovnih šol z 

mentorji in predsednica ZPM Domžale, mag. Karlina Strehar. 

 

Četrtek,  10. 10.  2019, 12.15 – 13.30   -   aktivacija skupnosti učencev šole in 

otroškega parlamenta v OŠ Venclja Perka Domžale. Srečanja so se udeležili učenci 

osnovnih šol UE Domžale in njihovi mentorji. Razpravljali so, kako učinkovito 

delovati v šolski skupnosti in v otroškem parlamentu. 

Srečanja se je udeležilo 30 otrok s spremljevalci, in sicer iz Občine: 

Domžale            24 otrok 

Trzin                    3 otroci 

Lukovica              3 otroci 

 

Nedelja, 13. 10. 2019, ob 18.00  -  film Binti, v KD Franca Bernika Domžale, za otroke 

stare 8 let ali več. 

Ogleda se je udeležilo 42 otrok iz Občine Domžale 

           glej prilogo  - PROGRAM V TEDNU OTROKA® in članek 

 

❖ UČNA POMOČ  

Osnovnošolskim otrokom iz socialno ogroženih družin, ki potrebujejo pomoč pri učenju, 

organiziramo pomoč prostovoljcev. V šolskem leti 2019/2020 se je na OŠ Venclja Perka 

Domžale pomoč nudila  3 otrokom. 

Prostovoljcu se krijejo potni stroški. 

 

❖ TABOR SOCIALNIH VEŠČIN  -  od 29. 11. – 1. 12. 2019, v CŠOD  Breženka. 

 

 Udeležili so se ga osnovnošolci iz  

OŠ Domžale                             4 otroci 

OŠ Domžale  PŠ Ihan              7 otrok 

OŠ Venclja Perka Domžale    28 otrok 

OŠ Rodica                                5 otrok 

OŠ Dob                                     5 otrok 

………………………………………… 

                         Skupaj             49 otrok 

 

Domžale      49 otrok            89,09 %   

Trzin             2 otroci            3,64 %  

Lukovica      4 otroci            7,27 %  

…………………………………………… 

Skupaj          55 otrok          100 %              s 6 spremljevalkami. 

Učenci znanja, pridobljena na taboru, prenesejo v svojo šolo, med svoje sošolce. Tema na 

taboru je povezana z nacionalno temo otroškega parlamenta, ki je Moja poklicna prihodnost. 

Tabor predstavlja tudi uvod, pripravo na medobčinski otroški parlament. 

 

❖ STROKOVNA SREČANJA MENTORIC 

Mentorice skupnosti učencev šol in šolskih otroških parlamentov se srečujejo nekajkrat letno.  
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20. 5. 2019 je na OŠ Venclja Perka potekalo srečanje z naslovom Aktiven mentor – aktiven 

učenec. V delavniški obliki so razmišljali o vrednosti participacije učencev, pomenu 

delovanja skupnosti ter o težavah, s katerimi se srečujejo. Srečanja so se udeležili mentorji iz 

OŠ Trzin, OŠ Dragomelj, OŠ Domžale, OŠ Moravče in OŠ Venclja Perka. 

Redno se srečujejo tudi pred izvedbo medobčinskega parlamenta, kjer se dogovorijo o poteku. 

 

❖ NOVOLETNE PRIREDITVE   

 

V Knjižnici Domžale je bila delavnica - izdelava  prazničnih voščilnic - za otroke, stare od 6 

in več let,  v torek, 10.12.2019, od 1700 do 1830 ure. Izvajalke so bile prostovoljke ZPM 

Domžale ter mentorice iz OŠ Venclja Perka. 

V KD Franca Bernika Domžale so si otroci lahko ogledali naslednje predstave: 

- v soboto, 7. 12. 2019, ob 1000 –  PLESNA PRAVLJICA: »ŽABJI KRALJ« –   za 

otroke, ki so stari od 3 do 10 let  

- v soboto, 7. 12. 2019, ob 1800 –  ANIMIRANA PUSTOLOVŠČINA: »SLAVNA 

MEDVEDJA ZASEDBA SICILIJE« –   za otroke, ki so stari 6 let ali več  

- v soboto, 14. 12. 2019, ob 1800 –  DRUŽINSKA KOMEDIJA: »SUNE IN SUNE« –   

za otroke, ki so stari 8 let ali več  

 

Vseh novoletnih prireditev se je udeležilo okoli 300 otrok s spremljevalci. 

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI,  

KI NISO STROŠKOVNO ZAJETE V ZBIRU STROŠKOV za leto 2019 

 

❖ Donirana oblačila in obutev ter hrana za otroke in odrasle 

 

Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je 10 fizičnih oseb in eno podjetje (C&A) doniralo oblačila, 

hrano, obutev. 

Do 31. 12. 2019 so bile razdeljene donacije za otroke in odrasle, in sicer iz Občine: 

- Domžale                                               8 družinam     

- Mengeš                                                3  družinam   

- Moravče                                               3 družinam         

------------------------------------------------------------------------------ 

     Skupaj                                                 14 družinam 

Na RK Domžale smo oblačila in obutev, ki jih nismo mogli skladiščiti, oddali. Otroška 

oblačila smo poklonili otrokom na letovanju. 

❖ ZPMS – financiranje  smučarskih tečajev 

 

 V času zimskih šolskih počitnic smo iz donacij pokrili smučarski tečaj dvema otrokoma 

(Občina Domžale) iz socialno ogroženih družin. 
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Podjetje z nazivom Butični gospodični je preko ZPMS ponudilo brezplačno organizacijo 

in izvedbo rojstnodnevnih zabav za otroke iz socialno šibkih družin. Povabilo je bilo 

namenjeno otrokom, starim med 4 in 8 let ter skupini njihovih prijateljev. Otroci so bili 

obdarjeni. Na ZPM Domžale smo ponudbo posredovali staršem, ki so jo z veseljem sprejeli. 

Odziv je bil zelo pozitiven s strani otrok in njihovih staršev. 

❖ BOTRSTVO® 

 

V sodelovanju z ZPMS že vrsto let omogočamo, da otroci iz UE Domžale pridobijo sredstva 

iz  projekta »BOTRSTVO V SLOVENIJI«. 

Opažamo, da je vsako leto večje število staršev, ki se odločajo, da zaprosijo za denarna 

sredstva s tega naslova, 9 predlogov več kot v preteklem letu. 

V letošnjem letu smo do 31. 12. 2019 oddali na ZPM Ljubljana Moste-Polje za podaljšanje 

oziroma za prvo vključitev v projekt »BOTRSTVO V SLOVENIJI« naslednje število 

predlogov, in sicer od tega iz Občine: 

- Domžale                            33  predlogov  

- Trzin                                   1  predlog 

- Mengeš                               4  predloge 

- Lukovica                            2  predloga 

- Moravče                             5  predlogov 

---------------------------------------------------------- 

     Skupaj                               45 predlogov 

❖ VKLJUČITEV V HUMANITARNI PROGRAM ZPMS 

 

Na ZPMS smo do 31. 10. 2019 oddali Vloge v vključitev v humanitarni program ZPMS  in 

dobili odobrena finančna sredstva za: 

-            6 družin        iz Občine Domžale        v skupnem znesku      2.150,00 € 

-           1  družina      iz  Občine Moravče        v skupnem znesku        570,00 € 

………………………………………………………………………………….  

 Skupaj  za    7  socialno ogroženih družin          v skupnem znesku     2.720,00 € 

Odobrena finančna sredstva so bila za poplačilo računov, najemnin, stanovanjskih stroškov 

(elektrika, komunala…),  stroškov v šoli in obšolskih dejavnosti. 

 

❖ LETOVANJE  otrok na morju 

 

Izvajalec letovanja je ZLRO Ljubljana. V letu 2019 so  otroci letovali v petih  izmenah od 

6. 7.  –  1. 9. 2019,  po 10 dni. 

- 1. in 4.  izmena  -  v  SAVUDRIJI  

- 2. izmena           -  v  PIRANU 

- 3. izmena           -  v  UMAGU 

- 5. izmena           -  v  POREČU 

 

Letovanja se je udeležilo iz Občine: 
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-  Domžale             84 otrok         (50,60  %)  

-  Trzin                   17  otrok        (10,24  %) 

-  Mengeš               16  otrok       ( 9,64  %)  

-  Lukovica             26  otrok        (15,66  %)   

-  Moravče              22  otrok        (13,25  %)   

                 Skupaj           165 otrok   

- Višnja gora            1 otrok            (0,61 %)       (plačali so polno ceno) 

____________________________________________________________________ 

Skupaj                           166 otrok        (100 %) 

Subvencijo s strani ZZZS je koristilo 112 otrok - od  skupaj 166 otrok. 

Skupaj    za     115 otrok     -   od celotnega števila 166 otrok so starši plačali: 

-     za      14 otrok       -  polno ceno letovanja             (cena 330,00 €)     

-     za     101 otroka    -  delno plačilo letovanja          (cena 72,30 €) 

 

BREZPLAČNO je letovalo iz Občine: 

-  Domžale          38 otrok                   74,51 % 

-  Trzin                  1 otrok                     1,96 % 

-  Mengeš              4 otrok                     7,85 % 

-  Lukovica            5 otrok                     9,80 %  

-  Moravče             3 otrok                     5,88 % 

 

Skupaj               51 otrok                    100 % 

 

Sredstva za brezplačno letovanje 51 otrok so bila pridobljena z donacijami (fizične osebe), s 

sredstvi, pridobljenimi na razpisu ZPMS (Pomežik soncu + KRPE ), NLB (za otroke staršev, 

zaposlenih na banki) in RK Domžale. 

-  za 31 otrok    -    delno plačilo ZPMS Ljubljana (PS+KRPE) in razliko do polne cene  

                            se je delno sofinanciralo od ZZZS (za otroke, ki so izpolnjevali  

                            pogoje za zdravstveno letovanje) ter donacije in delno RK Domžale   

                            (samo za otroke, ki imajo  stalno prebivališče v Občini Domžale). 

  

       in 

- za 20 otrok   -     delno sofinanciranje ZZZS  (za otroke, ki so izpolnjevali  

                                        pogoje za zdravstveno letovanje) in delno donacije ter delno RK  

                                        Domžale (samo za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini    

                                        Domžale). 

 

RK Domžale je delno sofinanciral letovanje za 34 otrok iz socialno ogroženih družin s stalnim 

prebivališčem v Občini Domžale.  Občine Domžale je delno sofinancirala za 2 otroka iz 

rejniške družine. Občina Trzin je delno sofinancirala za 1 otroka iz rejniške družine. 

 

❖ Dobrodelna akcija »POŠTAR PAVLI« /ŠOLSKE POTREBŠČINE  
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V sodelovanju z ZPMS smo uspešno izvedli akcijo zbiranja šolskih potrebščin iz naslova: 

Z dobrodelno akcijo »POŠTAR PAVLI«, ki jo organizira ZPMS, smo tudi letos 

razdelili 16 socialno ogroženim družinam šolske potrebščine, in sicer: šolske torbe, 

zvezke, barvice, svinčnike, nalivnike, radirke, ravnila, itd.     

 

Od tega iz Občine: 

- Domžale                             12 družin            -  23 otrok 

- Trzin                                    0  družin           -   0 otrok 

- Mengeš                                2 družini           -  2 otroka 

- Lukovica                             1 družina            - 2 otroka 

- Moravče                              1 družina            - 2 otroka 

--------------------------------------------------------------------- 

     Skupaj                                16 družin              29 otrok 

 

➢ ZPMS je donirala denarna sredstva za nakup delovnih zvezkov 

Nakup učbenikov in delovnih zvezkov  smo omogočili socialno ogroženim družinam iz 

Občine: 

- Domžale             5 družinam      7 otrok               v skupnem znesku        241,46 € 

- Mengeš               2 družinama    4 otroci              v skupnem znesku        135,00 €   

- Lukovica             1 družini         2 otroka             v skupnem znesku          60,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Skupaj                 8 družinam      13 otrokom         v skupnem znesku        436,46 € 

➢ ZPMS je donirala NOVOLETNA DARILA za socialno ogrožene otroke od 1 – 14 

let  - prejeli so jih otroci iz Občine: 

 

- Domžale    25 otrok 

- Trzin           0 otrok 

- Mengeš       4 otroci 

- Lukovica     1 otrok 

- Moravče     14 otrok 

Skupaj        44 otrok 

 

ZAKLJUČEK 

V preteklem letu 2019 smo na ZPM Domžale realizirali načrtovano. Za izpeljavo tako 

obsežnega programa je zelo pomembna skupina podpornih prostovoljcev. Brez sodelovalnega 

in dobrovoljnega pristopa realizacija ne bi bila uspešna. Usmerili smo se v delo z mladimi in 

otroki v prazničnem času, med počitnicami, v tednu otroka…  

Podporno delovanje ZPMS omogoča prebroditi krizo socialno šibkejšim družinam skozi vse 

leto, pa naj bo to z enkratno humanitarno pomočjo, učnimi pripomočki, darili … Prav tako 

nam kot krovna organizacija v stiski pomaga, svetuje in vsekakor stoji ob strani. 

ZLRO na visoki kakovostni ravni in zelo odgovorno poskrbi za letovanje otrok. Otroci in 

starši so zelo zadovoljni. 
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Tabor socialnih veščin predstavlja velik doprinos k razvoju in učenju otrok na socialnem, 

demokratičnem področju, zato ga bomo ponudili tudi v bodoče.  

Z vlogami za botrstvo poskušamo zagotoviti kvalitetno preživljanje prostega časa otrokom, ki 

jim starši tega ne morejo nuditi. Na tečajih smučanja, na poletnem letovanju se okrepijo 

fizično in pridobijo novih moči za učenje.  

Povpraševanje po počitniškem varstvu se povečuje. Dobro sodelujemo z OŠ Rodica, kjer se 

ravnateljica vsako leto angažira in omogoči kvalitetno izvedbo počitniškega varstva za učence 

med zimskimi in poletnimi počitnicami. 

Zlati bralni značkarji so bili v letu 2019 nagrajeni z ogledom filma v KD Franca Bernika v 

Domžalah.  

Sodelovanje in povezovanje je izjemnega pomena, saj skupaj zmoremo več in bolje. Povezali 

smo se s PŠ Miki, skupaj načrtujemo dan Igraj se z nami v Češminovem parku. 

Kljub gospodarski rasti in večjemu blagostanju ugotavljamo, da še vedno veliko družin 

potrebuje pomoč. V težki situaciji se znajdejo družine, kjer se pojavi bolezen ali se starši 

invalidsko upokojijo. Težko živijo družine, kjer so starši sicer zaposleni, vendar z 

minimalnimi dohodki ne morejo pokriti osnovnih življenjskih stroškov.  

Nekatere družine živijo v slabih bivanjskih razmerah (plesni, vlaga, mraz), kar povzroča 

bolezenska stanja otrok in staršev. 

Pomoč potrebujejo matere, ki se z otroki umaknejo pred nasilnimi partnerji. Po navadi morajo 

začeti znova. Nezaposlene ali z nizkimi prihodki potrebujejo veliko podpore.  

Pred višje finančne zahteve so postavljene družine z otroki s posebnimi potrebami.  

Redno se z vlogami za enkratne humanitarne pomoči obračamo na Komisijo za socialni in 

humanitarni program na ZPMS. 

Za naše delovanje največ prispeva občina Domžale, nekaj so prispevale tudi ostale občine, 

razen moravške. Veliko truda vlagamo v pridobivanje donacij in sponzorskih sredstev. 

Zelo dobro sodelujemo z RK Domžale, KD Franca Bernika, Knjižnico Domžale, z osnovnimi 

šolami ter vrtci. 

O dejavnostih v ZPM Domžale obveščamo preko spletne strani ZPM Domžale, facebook 

profila, lokalnih časopisov sosednjih občin, največkrat objavljamo v Slamniku ter v 

Novičkah. 

Trenutna razpoložljiva sredstva in viri pokrivajo realiziran program. Sredstva poskušamo 

pridobiti tudi iz drugih virov: donatorska, sponzorska, dohodnina… Veliko sredstev porabimo 

za sam obstoj in delovanje ZPM Domžale. Prostor, kjer delujemo, je skrajno zastarel in 

neprimeren. 

V zaključku se zahvaljujem vsem prostovoljcem, ki svoj prosti čas in svoje znanje 

velikodušno delite z otroki. Tega jim drugi ne morejo ali ne znajo dati. 

mag. Karlina Strehar 

predsednica ZPM Domžale 


