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ZAKON O 
PROSTOVOLJSTVU

Prostovoljsko delo je delo,                              
ki ga posameznik po svoji svobodni volji in 

brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali 
posrednih materialnih koristi zase, opravlja 

v dobro drugih ali v splošno korist. 



ZAKON O 
PROSTOVOLJSTVU

Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna 
aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, 
znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju 
kakovosti življenja posameznikov in družbenih 
skupin ter k razvoju solidarne, humane in 
enakopravne družbe. 

Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost 
ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in 
vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno 
povezanost in sodelovanje pri reševanju 
problemov posameznikov in družbe.



PRAVILA: 

• soglasje staršev;

• dogovor o sodelovanju; 

• redno pišeš dnevnik dela, bolj so dela pestra, 
bolje je;

• sodeluješ na šolskih prostovoljskih prireditvah; 
Simbioza, okrogla miza …;

• prostovoljno delo se šteje v OIV ure.  



2011/2012

Priznanje in zahvala 
Slovenske filantropije, 
združenja za promocijo 
prostovoljstva, za 
sodelovanje v projektu 
Sadeži družbe in pri 
Dnevu za spremembe

http://www.filantropija.org/
http://www.filantropija.org/


Etični kodeks organiziranega prostovoljstva

• Dostojanstvo, integriteta in nediskriminacija 
vseh vključenih,

• najboljši interes uporabnika,

• aktivna participacija uporabnikov,

• brez izkoriščanja moči,

• skrb za ugled prostovoljskega dela.



Mačji dol
Žverca

Akcija pomagajmo žabicam!

Dolina Hrastnice
Hraše pri Smledniku



• Dijaki bi lahko kot prostovoljci sodelovali ob 
krvodajalskih akcijah. Takrat potrebujejo 
prostovoljce v kuhinji in za administrativna 
dela. 

• Občasno potrebujejo pomoč tudi v skladišču 
(v dopoldanskem času). 

• Dobrodošli pa ste vsi, ki ste že stari 18. let, da 
prostovoljno darujete kri na eni izmed 
krvodajalskih akcij. 

Rdeči Križ 
Škofja Loka



Kontaktna oseba je Anja 
Eržen: 040/326 165

Možnosti za prostovoljno 
delo: 
• učna pomoč
• druženje
• kreativno, 

konstruktivno in 
zabavno preživljanje 
prostega časa z 
mlajšimi 

Mladinski dnevni center

Letos bodo v mladinskem 
centru Blok imeli tri 
posebne aktivnosti: 
delavnice s terapevtskimi 
psi, 

uredili bodo prostor za 
branje ter 

izvajali filmske delavnice. 
Tudi pri teh dejavnostih 
potrebujejo prostovoljce. 



Prostovoljci lahko dobijo priporočilno pismo 
za študij ali delo v tujini, 
izmenjave, 
izobraževanje … 

Mladinski dnevni center

• Od 13.00 do 15.00: 
družabne in socialne igre

• Od 15.00 do 17.00: učna 
pomoč

• Od 17.00 do 19.00: 
delavnice



• Kontaktna oseba je Tanja Avman

• Pomoč starejšim v medgeneracijskem centru 
pri učenju računalniških veščin (Partizanska 
cesta) v popoldanskem času. 



1. Dnevni center za otroke in mladostnike je socialno-varstveni 
preventivni program Centra za socialno delo Škofja Loka. 
Predstavlja nadgradnjo programa Preventivno vzgojne 
dejavnosti za otroke in mladostnike in psihosocialna pomoč 
družinam, ki ga je CSD Škofja Loka izvajal od leta 1991 dalje. 

• DC Ω v svoj dom prisrčno vabi otroke in mladostnike iz občine 
Škofja Loka, stare 6-15 let, pa tudi njihove starše. Odprt vsak 
delavnik med 11. in 19. uro 

• Partizanska cesta 1d, kletni prostori Centra za socialno delo 

2. DCM PODLUBNIK

• učna pomoč
• druženje
• kreativno, konstruktivno in zabavno preživljanje prostega časa z 

mlajšimi 



Center slepih, slabovidnih in starejših 

Škofja Loka, Stara Loka 31

• skrbi za odrasle slepe in slabovidne ter starejše:

branje časopisov, druženje, sodelovanje na 
ustvarjalnih delavnicah



Vrtec Škofja Loka

Kontaktna oseba je Mojca 
Novinec Babič, pomočnica 
ravnateljice

tel.: 04 51 27 651
gsm.: 031 248 883

Pozor: 
 redno prihajanje,
 copati, 
 skrb za higieno,
 ustvarjalnost, 
 redno obveščanje v 

primeru izostanka,
 vzorniki otrokom …



Stanovanjska skupina Škofja Loka

Vzgojni 
zavod Kranj



Osnovna šola Jela Janežiča 
Poslanstvo šole je izvajanje takšne vzgoje in 
izobraževanja, ki učencem omogoči korekcijo 

težav in razvoj njihovih močnih področij ter jih 
tako optimalno pripravi za nadaljnje 

vključevanje v polno in zadovoljno življenje.



• učna pomoč v osnovnih šolah

• Pravljična dežela Gorajte

• okrogla miza z gosti v organizaciji Gimnazije 
Škofja Loka

• medgeneracijsko sodelovanje

• POMOČ DIJAKOM GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA

Druge možnosti: 


