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Zveza prijateljev mladine Domžale 
Ljubljanska cesta 58 
1230 Domžale 
 
 
Domžale, 31. 12. 2020 
 
 

VSEBINSKO POROČILO DELOVANJA ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE DOMŽALE 
 
 
Prejšnje leto je epidemija vplivala na spremembe na nekaterih področjih izvajanja projektov.  Z delnimi prilagoditvami smo izvedli naslednje 
projekte oz. dejavnosti: 
 

 30. MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT®, dne  04. 02. 2020, od 8,30 – 12,30 ure, na OŠ Dob,  tema: » MOJA POKLICNA 
PRIHODNOST «,  udeležilo se ga je skupaj 33 otrok od tega  21 otrok iz domžalske občine  in  po 3 otroci  iz  Občin Trzin, Mengeš, 
Lukovica in Moravče z mentorji ter 15 ostalimi povabljenimi gosti. Medobčinski parlament je v OŠ Dob  
 potekal kot običajno.  
Zaradi odpovedi  30. nacionalnega Otroškega parlamenta se je razprava mladih parlamentalcev prenesla na splet s pomočjo  spletne 
platrforme OPIN.ME, ki je bila na voljo od 9. aprila do 3. maja. Prejetih je bilo 112 vsebinskih mnenj in predlogov mladih parlamentarcev o 
temi »Moja poklicna prihodnost« - glej prilogo sporočilo za javnost. 
 
 
 PROGRAM POČITNIŠKIH DEJAVNOSTI  
-  med zimskimi šolskimi počitnicami je bilo organizirano od  17. 2.  –  21. 2. 2020, na OŠ Rodica.  
Program je temeljil na ustvarjanju, druženju in gibanju in tako je otrokom omogočil aktivno preživljanje prostega časa  od 730 – 1500 ure. V 
varstvu je bilo skupaj 21 otrok  
 

občina Št. otrok odstotek 
Občina Domžale 17 81 
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Občina Trzin 1 5 
Občina Mengeš 3 14. 
skupaj 21 100 

 
 

-  varstvo otrok v drugi polovici avgusta med poletnimi šolskimi počitnicami . 

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, obisk gasilcev itd.,. 
Poletno počitniško varstvo je letos potekalo deloma v OŠ Venclja Perka, kjer so imeli organizirano prehrano in so uporabljali zunanje 
površine igrišč ter v prostorih Lipe, univerze za 3. življenjsko obdobje, kjer so imeli na voljo učilnice.  

 
občina Št. otrok odstotek 

Občina Domžale 53 89 
Občina Lukovica 3 5 
Občina Mengeš 1 2 

Občina Trzin 1 2 
drugo 1 2 

skupaj 59 100 
 
 
 BRALNA ZNAČKA® - priznanje  ZLATI BRALEC   je prejelo naslednje število učencev:  

 
občina št. priznanj odstotek 

Občina Domžale 105 66 
Občina Trzin 7 4 

Občina Mengeš 28 17 
Občina Lukovica 20 13 

skupaj 160 100 
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Zaradi razmer v času corona virusa je bila izvedba temu prilagojena in dogodka v CD ni bilo. 
 

 
 TEDEN OTROKA® - je bil realiziran po programu, prvi teden v oktobru 2020 

            Teden otroka so zaznamovali že ukrepi in ponovna razširitev virusa, zato smo pod prilagojenimi pogoji ponudili naslednje: 
 Jesenske likovne delavnice v Knjižnici Domžale za 7 in 8 let stare otroke 
 Ogled mladinskega filma Salon pri Romy v KD Franca Bernika Domžale za otroke nad 9 let 
 Lutkovno predstavo Vidkova srajčica v KD Franca Bernika Domžale za otroke nad 2 letoma 
 Mladinski film Rocca spreminja svet v KD franca Bernika Domžale za otroke nad 8 let 

           
 
 TABOR SOCIALNIH VEŠČIN, načrtovan za november 2020  je bil zaradi  korona virusa je odpovedan. 

 
 
 NOVOLETNE PRIREDITVE   

Od ZPMS smo prejeli finančna sredstva v višini 320,00 € za nakup NOVOLETNIH DARIL za socialno ogrožene otroke. 
 
Za otroke smo pripravili darila Dedka Mraza po treh starostnih skupinah: 
 

občina Število daril 
Domžale 34 

Trzin 4 
Mengeš 9 

Lukovica 1 
Moravče 6 
Kamnik 3 
skupaj 57 

 
Darila smo zaradi izrednih razmer izročili otrokom in staršem brez prazničnega dogodka. V prazničnem času smo namreč običajno 
pripravili tudi druge prireditve, ki so letos odpadle. 
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 DONACIJE 
 

donacije datum Donirali/ 
prispevali 

Domžale Trzin Lukovica Mengeš Moravče Kamnik skupaj 

igrače,  oblačila in obutev  za 
otroke in odrasle 

 fizične osebe 2    1  3 

50 kom rakužil in 100 kom 
pralnih zaščitnih mask 

8.4.2020 LIONS KLUB 
Domžale 

8 3 1 1 2  15 

 boni (vrednost bona 40,00 €) 
za nakup  v trgovini RUTAR 

 ZPMS 2    2  4 

paketi hrane  različno veliki  
6  velikih, 15 srednje  in 16  
malih paketov 

3.4.2020 ZPMS 28  1 4 4  37 

čistila HENKEL 22.4.2020 ZPMS 26 2 1 3 2  34 
Paketi hrane 5.5.2020 ZPMS DIGIT, 

KOMENDA 
8 1 1 3 1  14 

Paketi hrane 6. 5. 2020 ZPMS 17 3  4 1  25 
Račinalniki 56  

2020 
ZPMS  
Lions klub  
Fizične osebe  

50 
 

2  2 1 1 56 

zvočniki  Fizična oseba 1      1 
Boni Lidl 50,00 € 29. 7. 2020 ZPMS 22 2 1 3 1 1 30 
MODEMI* 
20 kom 

Jesen in 
zima 2020 

ZPMS 16    4  20 

POŠTAR PAVLI« /ŠOLSKE 
POTREBŠČINE in nakup  

Avgust 
2020 

ZPMS 17 
družin 
(29 
otrok) 

 1(2) 2(3) 1(2) 2(6) 23(39) 

DELOVNI ZVEZKI * Avgust 
2020 

ZPMS 9 
403,38  € 

  2 
97,12 €   

1 
24,50  € 

1 
75,00 € 

13 
600,00 € 



5 

 

 
*Na so bili s strani podjeta A1 v mesecu novembru 2020 donirani z brezplačnim internetom  v OŠ V. Perka 1 kom,  OŠ Rodica 2 kom,  OŠ Roje 3 
kom, OŠ Dob 1 kom, OŠ Jurija Vege Moravče  3 kom. 
 
*Higienska donacija : detergent in mehčalec za pranje perila, detergent za ročno pranje posode, higienski vložki, šamponi za lase in telo, geli za 
tuširanje, deodoranti, zobne paste in zobne ščetke za odrasle on otroke 
 
 
 

 LETOVANJE  otrok na morju 
 
Izvajalec letovanja je  ZLRO Ljubljana.  Otroci so letovali v petih  izmenah  po 7 in 10 dni. 
 

Kraj Termin Število dni Število vseh otrok Subvencija ZZZS 
POREČ 3.7. 10. 7. 2020 7 35  

57 otrok (45%) UMAG 7. 8. – 14. 8. 2020 7 30 
POREČ 17. 8. – 24. 8. 2020 7 7 
PIRAN 24.7. – 3. 8. 2020 10 41 71 otrok (55%) 

SAVUDRIJA 7.8. – 17. 8. 2020 10 45 
   Skupaj 158 otrok Skupaj 128 otrok 

 
V 7 dnevnih terminih je letovalo skupaj 72 otrok.  
V 10 dnevnih terminih je letovalo skupaj 86 otrok. 

 
 

občina Št. otrok % Brezplačno 
letovanje 

% 

Občina Domžale 86 54,4 34 83 
Občina Lukovica 21 13,3 4 10 
Občina Mengeš 13 8,2 3 7 

higienska donacija  * Nov 2020 ZPMS  P&G 31 3 1 5 2 1 43 
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Občina Trzin 18 11,4 0  
Občina Moravče 18 11,4 0  

Vrhnika, Škofja loka 2 1,2   
skupaj 158 100 41 100 

 
Sredstva za brezplačno letovanje otrok so bila pridobljena z donacijami (fizične osebe), sredstvi pridobljenimi na razpisu ZPMS 
(Pomežik soncu®   + KRPE ), starši zaposleni v NLB.  

 
 

plačilo znesek Št. otrok % 
Polna cena 330,00 € 14 8 

Delno plačilo 50,61 €, 72,30 € 103 66 
brezplačno / 41 26 

skupaj  158 100 
 
 

 Pomoč družini iz Domžal pri zbiranju finančnih sredstev za nakup avtomobila za prevoz otroka s posebnimi potrebami 
 
V mesecu novembru smo na spletni strani objavili in preko facebooka delili obvestilo o zbiranju sredstev za pomoč družini, ki je 
potrebovala večji avtomobil. V družini s tremi otroki je najstarejši otrok s posebnimi potrebami, s hudimi razvojnimi težavami in zato 
potrebujejo večji avto, prilagojen prevozu otroka.  Zbrana sredstva so bila nakazana podjetju (Lovše), kjer so opravili nakup atomobila. 

 
 

 Zbranje DONIRANIH FINANČNIH SREDSTEV na TRR ZPM Domžale. 
  
V decembru so nas kontaktirali iz KK Helios Suns in predlagali akcijo, s katero smo zbirali denar za nakup računalnikov.   
 

 Pomoč pri učenju 
Prostovoljki sta pomagali premagovati učne težave učencem z učnimi težavami, predvsem v času pouka na daljavo.  

 Pomoč v stiski 
Na objavljeno številko ali na e- naslov se lahko obrnejo otroci, ki se znajdejo v stiski. 
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IZVEDENE OSTALE AKTIVNOSTI za leto  2020 s sodelovanjem ZPMS 

 
 BOTRSTVO® 

 
V sodelovanju z ZPMS že vrsto let omogočamo, da otroci iz UE Domžale pridobijo sredstva iz  projekta »BOTRSTVO V SLOVENIJI«. Število 
predlogov se vsako leto povečuje.  V letošnjem letu smo do  31.12. 2020, oddali na ZPM Ljubljana Moste Polje za podaljšanje oziroma za prvo 
vključitev v projekt »BOTRSTVO V SLOVENIJI«  naslednje število predlogov: 
 
 

občina Število predlogov 
Domžale 28 

Trzin 0 
Mengeš 2 

Lukovica 2 
Moravče 2 
Skupaj 34 

 
 
 Vključitev v humanitarni program ZPMS 

 
Na ZPMS smo do  31. 12. 2020,  odali Vloge v vključitev v humanitarni program ZPMS  in dobili odobrena finančna sredstva za: 
 

občina Število družin Skupen znesek 
Domžale 9 2.500,00  € 
Mengeš 2   650,00  € 
Kamnik 1 350,00   € 
Skupaj 12          3.500,00  € 

 
 
Odobrena finančna sredstva so bila za poplačilo računov, najemnin, stanovanjskih stroškov (elektrika, komunala,…),  stroškov v šoli in 
obšolskih dejavnosti. 
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ZAKLJUČEK 

 
 
Prostovoljci 
 
O vseh dejavnostih, ki jih izvajamo v ZPM Domžale, mesečno obveščamo s članki v Slamniku, v jih izdajajo na ZPMS in na naši spletni strani ter 
preko facebooka. 
 
Za realizacijo vseh načrtovanih projektov poleg sredstev, pridobljenih na občinskem razpisu za delo z mladimi, pridobimo še donatorska 
sredstva, sredstva z ZPMS ter prispevke iz dohodnin.  
Vključujemo se v vse projekte, ki jih organizirajo na ZPMS, z njihovo pomočjo in podporo pomagamo otrokom iz socialno ogroženih družin. 
 
Naše delovanje je namenjeno vsem otrokom, še posebno pozornost namenjamo tistim, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin in nespodbudnih 
okolij.  Dejavnosti, s katerimi poskušamo obogatiti njihov prosti čas med počitnicami (varstvo, letovanje), med prazniki (veseli december) ter 
v tednu otroka, so namenjene vsem otrokom.  
 
V preteklem letu se je mnogo otrok znašlo v stiski. Nekateri niso imeli računalniške opreme za pouk na daljavo, drugi niso imeli internetnega 
dostopa, tretji so bili brez obojega. V enem letu smo razdelili v last 56 računalnikov, novih in tudi že rabljenih, vendar usposobljenih ter 
zvočnike, slušalke, kamere. Razdelili smo tudi 20 modemov, ki jih je doniralo podjetje A1. Potrebe se še vedno kažejo, saj bo očitno pouk na . 
daljavo občasno potekal še dolgo.  
 
Spodbujamo in nagrajujemo branje. V preteklem letu smo razdelili pohvale zlatim bralcem, nismo jim pa ponudili kulturne prireditve. 
 
Humanitarno pomoč nudimo družinam v finančni stiski, brez prihodkov in tudi tistim z zelo nizkimi prihodki. Na nas se obračajo družine, v 
katerih so starši (ali eden od njiju dveh) nezaposleni ali imajo najnižje dohodke. V večini primerih je prisotna dolgotrajna bolezen ali 
invalidnost. V težki situaciji se znajdejo starši, če imajo poleg nizkih dohodkov otroka s posebnimi potrebami.  
Mnogi živijo v podnajemniških stanovanjih, v slabih stanovanjskih razmerah. 
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Le ta vključuje botrstvo in finančne pomoči. V času uradnih ur ob sredah sprejemamo vloge, jih dopolnimo z mnenjem in jih posredujemo na 
Komisijo za humanitarno  dejavnost. Družinam v stiski ponudimo obutev, oblačila ter donirane pakete hrane, čistila … Prav tako smo razdelili 
veliko donacij za osebno higieno, zaščitne maske in razkužila. V času koronske krize  se število družin, ki so potrebovale pomoč, povečalo. 
 
Avgusta otroke oskrbimo s šolskimi potrebščinami in delovnimi zvezki.  
 
Veliko pozornost posvečamo vzgoji in izobraževanju participaciji v demokraciji. Na medobčinskem otroškem parlamentu se srečajo mladi ter 
razpravljajo o temah,  povezanih z njimi in njihovo prihodnostjo. V preteklem letu je bila tema, povezana z njihovo poklicno prihodnostjo, zelo 
aktualno v luči epidemioloških razmer. Medobčinski OP smo izpeljali v OŠ Dob v njihovi telovadnici tik pred izbruhom epidemije. V 
naslednjem letu (2021) bo organizatorka OŠ Jurija Vege Moravče. 
 
Počitniško varstvo se je med zimskimi počitnicami izvajalo v OŠ Rodica, med poletnimi pa v prostorih Društva Lipa, Univerze za tretjega 
življenjsko obdobje, hrano so imeli organizirano v OŠ Venclja Perka.  
 
Pri izvedbi naših aktivnosti brezplačno sodelujejo člani in prostovoljci ZPM Domžale. Prizadevali si bomo povečati število aktivnih članov za 
kakovostno izvajanje programov na področju Domžal in širše. Na nas se obrača čedalje več družin tudi s kamniškega področja.  
 
O vseh dejavnostih, ki jih izvajamo v ZPM Domžale, mesečno obveščamo s članki v lokalnih časopisih, v časopisih, ki jih izdajajo na ZPMS in na 
naši spletni strani ter preko facebooka. 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
mag. Karlina Strehar 

predsednica ZPM Domžale 
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