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KATALOG PROSTOVOLJSKIH AKTIVNOSTI ZA MLADE 

V ČASU POLETNIH POČITNIC 2022 

 

Če želiš počitnice preživeti na drugačen način, prispevati svoj delček za boljši svet in se 

srečati z vrstniki, ki jim ni težko pomagati drugim, te vabimo v prostovoljstvo. Prostovoljstvo 

ni samo pomoč nekomu, ki pomoč potrebuje, ampak tudi priložnost za nabiranje izkušenj, 

raziskovanje poklicev, spoznavanje novih prijateljev in še marsikaj drugega.  

Vse zbrane aktivnosti so namenjene mladim prostovoljcem do 30. leta. Tiste, ki so primerne 

tudi za mladoletne, so na vrhu označene z zelenim znakom (roke), ki označuje »Mladim 

prostovoljcem prijazno organizacijo«. To pomeni, da za mlade prostovoljce poskrbijo 

usposobljeni mentorji, ki mlade uvedejo v delo, jih pri tem spremljajo, spodbujajo in jim 

zagotavljajo varne pogoje za delo. Modri znak (roke) označuje aktivnosti, ki so tudi 

medgeneracijske obarvane. 

Vabimo te, da v aktivnostih, ki bodo potekale v različnih krajih po Sloveniji,  najdeš kaj zase in 

si tako popestriš počitnice 

 

  

 

 

 

Želimo vam prijetne počitniške dni, polepšane s prostovoljstvom! 

 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva 
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AJDOVŠČINA            
 

                                                                     
NAZIV ORGANIZACIJE MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE AJDOVŠČINA 

NASLOV Cesta IV. Prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina 

SPLETNA STRAN www.mdpm-ajdovscina.si 

KONTAKTNA OSEBA Anja Bandelj 

TELEFON 041 490 360 

ELEKTRONSKI NASLOV info@mdpm-ajdovscina.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POČITNIŠKE DELAVNICE Z OTROKI IN POMOČ V PISARNI 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Vabljeni, da se pridružite naši mreži prostovoljcev, s pomočjo katerih 
vsako leto ustvarimo kakovostne počitniške programe in 
organiziramo najmanj dve letovanji. Naših počitniških programov se 
vsako leto udeleži prek 300 otrok, tudi iz ranljivih ciljnih skupin 
(socialno ogroženi, priseljenci, rejniški otroci, otroci s posebnimi 
potrebami, otroci z duševnimi stiskami idr.).  

KJE? Občina Ajdovščina in Občina Vipava. 

KDAJ? Poletne počitnice. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: vpis kompetenc v Nefiks ali Youthpass, strokovna in 
družabna srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki in mladostniki. 
Odgovornost, zanesljivost, poštenost. 
Udeležbo na morebitnih usposabljanjih in srečanjih. 
Samoiniciativnost in željo po uresničevanju lastnih idej. 
Pripravljenost na delo v skupini.  

PRIJAVE    elektronska pošta 

 
                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mdpm-ajdovscina.si/
mailto:info@mdpm-ajdovscina.si
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE 

AJDOVŠČINA 

NASLOV Tovarniška cesta 3g, 5270 Ajdovščina 

SPLETNA STRAN www.ajdovscina.ozrk.si 

KONTAKTNA OSEBA Adriana Ban 

TELEFON 08 201 43 59 

ELEKTRONSKI NASLOV prostovoljstvo@ajdovscina.ozrk.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PREVZEMANJE DONIRANIH KOSIL 

OPIS AKTIVNOSTI Namen aktivnosti je materialno ogroženim in socialno izključenim 
ljudem lajšati stiske ter sočasno zmanjšati količino zavržene hrane. 
Prostovoljci prevzemajo topla kosila v gostinskih obratih in javnih 
zavodih po dogovoru v času kosila. Donirana kosila je potrebno čim 
hitreje predati prejemnikom pomoči in ob tem ves čas skrbeti za 
njihovo neoporečnost. 

KJE? Na območju Občine Ajdovščina in Občine Vipava. 

KDAJ? Vsak dan, razen sobote in nedelje. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Skrbnost, točnost, odgovornost. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 
 

http://www.ajdovscina.ozrk.si/
mailto:prostovoljstvo@ajdovscina.ozrk.si
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE 
AJDOVŠČINA 

NASLOV Tovarniška cesta 3g, 5270 Ajdovščina 

SPLETNA STRAN www.ajdovscina.ozrk.si 

KONTAKTNA OSEBA Adriana Ban 

TELEFON 08 201 43 59 

ELEKTRONSKI NASLOV prostovoljstvo@ajdovscina.ozrk.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PREVZEMANJE DONIRANE HRANE IZ TRGOVSKIH 
CENTROV 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Namen aktivnosti je lajšati stiske materialno ogroženim in 
socialno izključenim ljudem ter sočasno zmanjšati količino 
zavržene hrane. Prostovoljci prevzemajo donirano hrano 
po zaprtju trgovin v trgovskih centrih. Donirano hrano je 
potrebno čim hitreje predati prejemnikom pomoči in ob tem 
ves čas skrbeti za njeno neoporečnost. 

KJE? V trgovskih centrih v Ajdovščini in na območju OZRK 
Ajdovščina. 

KDAJ? Vsak dan, razen nedelje. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Vozniški izpit B kategorije, odgovornost, vestnost. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

http://www.ajdovscina.ozrk.si/
mailto:prostovoljstvo@ajdovscina.ozrk.si
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CELJE                               
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE CELJSKI MLADINSKI CENTER 

NASLOV Mariborska cesta 2, 3000 Celje 

SPLETNA STRAN www.mc-celje.si 

KONTAKTNA OSEBA Mija Repenšek 

TELEFON 031 374 648 

ELEKTRONSKI NASLOV mija.repensek@mc-celje.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI IZVEDBI MLADINSKEGA FESTIVA FUL FEST 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Celjski mladinski center konec avgusta pripravlja dvodnevni 
mladinski festival. Gre za program, ki se bo v Celju izvajal 26. in 27. 8. 
2022, in je del praznovanja Evropskega leta mladih.  
K sodelovanju vabimo mlade prostovoljce, ki jih zanima organizacija 
dogodkov in koncertov. Prostovoljci bodo organizatorjem v pomoč 
tako na popoldanskem delu festivala, kjer se bodo odvijale številne 
delavnice in športne aktivnosti, kot tudi v večernih urah, ko v sklopu 
festivala organiziramo dva velika koncerta.  

KJE? Celjski mladinski center, Mariborska cesta 2, 3000 Celje. 

KDAJ? 26. in 27. 8. 2022 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
Do 1. 7. 2022. 

 
  

http://www.mc-celje.si/
mailto:mija.repensek@mc-celje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE CELJSKI MLADINSKI CENTER 

NASLOV Mariborska cesta 2, 3000 Celje 

SPLETNA STRAN www.mc-celje.si 

KONTAKTNA OSEBA Mija Repenšek 

TELEFON 031 374 648 

ELEKTRONSKI NASLOV mija.repensek@mc-celje.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ORGANIZACIJA IN IZVEDBA KREATIVNIH POČITNIC MCC ZA MLADE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Celjski mladinski center že več let zapored skupaj z Mestno občino 
Celje izvaja Kreativne počitnice MCC. Namenjene so mladim kot 
priložnost za aktivno preživljanje prostega časa, nabiranju izkušenj in 
novih poznanstev med poletnimi počitnicami. Ob tem se ponuja 
mladim priložnost, da se preizkusijo v organizaciji in izvedbi 
kreativnih počitnic za otroke ob mentorstvu zaposlenih Celjskega 
mladinskega centra.  

KJE? V Celjskem mladinskem centru in v mestnih četrtih in krajevnih 
skupnostih v Celju. 

KDAJ? 
 

Termini: 

 4. 7. - 8. 7. 2022 

 11. 7 – 15. 7 .2022 

 18. 7. - 22. 7. 2022 

 25. 7. - 29. 7. 2022 

 1. 8. - 5. 8. 2022 

 8. 8. - 12. 8. 2022 

 16. 8. - 19. 8. 2022 
Od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki.  

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.mc-celje.si/
mailto:mija.repensek@mc-celje.si


      

11 
Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v času poletnih počitnic 2022 
 

                                                      
NAZIV ORGANIZACIJE ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE 

NASLOV Muzejski trg 8, 3000 Celje 

SPLETNA STRAN karitascelje.wixsite.com/karitas-celje 

KONTAKTNA OSEBA Lara Lajovic 

TELEFON 051 278 481 

ELEKTRONSKI NASLOV prostovoljstvo@karitasce.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ANIMATOR NA POČITNICAH ZA OTROKE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

V času poletnih počitnic nudimo varstvo s programom za 
osnovnošolske otroke, ki izhajajo iz socialno šibkih družin. Z ekipo 
animatorjev, prostovoljcev, pripravimo in izvajamo počitniški 
program.  

KJE? Vrbje 82, Žalec. 

KDAJ? 
 

Termini:  
4. 7. - 8. 7. 2022 
11. 7. - 15. 7. 2022 
Od ponedeljka do petka, od 7.30 do 15.00, z izjemo četrtka, ko 
imamo celodnevni izlet (do cca. 19.00). Priprave potekajo že v juniju. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: prevoz iz Celja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Zaželene izkušnje na področju animatorstva.  

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

https://karitascelje.wixsite.com/karitas-celje
mailto:prostovoljstvo@karitasce.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE 

NASLOV Muzejski trg 8, 3000 Celje 

SPLETNA STRAN karitascelje.wixsite.com/karitas-celje 

KONTAKTNA OSEBA Barbara Godler 

TELEFON 051 658 677 

ELEKTRONSKI NASLOV barbara.godler@karitasce.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ANIMATOR NA LETOVANJU DRUŽIN 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Animator na letovanju socialno ogroženih družin je oseba, ki pomaga 
otrokom pri vključevanju v vsakodnevne dejavnosti, kot so 
ustvarjalne delavnice, razne igre, animacija otrok na plaži … 

KJE? Portorož – Sončna hiša, kjer poteka vsakoletno letovanje socialno 
ogroženih družin. 

KDAJ? Letovanje od 18. do 23. julija 2022, priprave potekajo 3 tedne prej. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: informativno svetovalne pogovore 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Zaželene izkušnje. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

  

https://karitascelje.wixsite.com/karitas-celje
mailto:prostovoljstvo@karitasce.si
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CERKNICA                       
 

  
NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 

NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.zavodas.si 

KONTAKTNA OSEBA Blaž Razvornik 

TELEFON 01 36 25 400, 041 401 229 

ELEKTRONSKI NASLOV blaz.razvornik@deos.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na 
sodelovanju med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra starejših. 
Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme »prijatelja srca« 
med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju posveti čas, tako da se z 
njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po nakupih. Namen 
programa je družabništvo. »Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno 
zaupanje in spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, 
prijateljski odnos. 

KJE? DEOS, Center starejših Cerknica, Cesta pod Slivnico 1, 1380 Cerknica. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Empatijo, prijaznost ter sposobnost vodenja pogovora. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

  

http://www.zavodas.si/
mailto:blaz.razvornik@deos.si
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CERKLJE NA GORENJSKEM                            
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO DRUŽINSKI IN MLADINSKI CENTER CERKLJE (DMC) 

NASLOV Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje na Gorenjskem 

SPLETNA STRAN dmc-cerklje.si 

KONTAKTNA OSEBA Irena Zajec, Marija Imperl 

TELEFON 041 945 604 

ELEKTRONSKI NASLOV mc.cerklje@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POČITNIŠKO VARSTVO OTROK 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Počitniško varstvo otrok, animiranje, športne aktivnosti, ustvarjalne 
dejavnosti, kuharske delavnice … 

KJE? Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 

KDAJ? Med šolskimi poletnimi počitnicami, vsak delovni dan od 9. do 13. 
ure. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z osnovnošolskimi otroki, odgovornost. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

  

https://dmc-cerklje.si/
mailto:mc.cerklje@gmail.com
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ČRNOMELJ             
 

  
NAZIV ORGANIZACIJE HIŠA SADEŽI DRUŽBE ČRNOMELJ 

NASLOV Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj 

SPLETNA STRAN www.filantropija.org/hisasadezidruzbecrnomelj 
www.facebook.com/hisasadezidruzbecrnomelj 

KONTAKTNA OSEBA Marica Balkovec 

TELEFON 040 696 100 

ELEKTRONSKI NASLOV marica.balkovec@filantropija.org 
hisa-crnomelj@filantropija.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSKE PRILOŽNOSTI ZA MLADE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljsko pomoč lahko ponudite pri izvajanju medgeneracijskih 
aktivnostih (družabništvo, učna pomoč, vodenje in pomoč pri vodenju 
delavnic, organizacija in pomoč pri organizaciji dogodkov). Pomoč 
prostovoljcev potrebujemo tudi pri izvajanju počitniških taborov za 
otroke, predvsem pri izvedbi ustvarjalnih in drugih delavnic ter varstvu 
otrok.  V okviru prostovoljskega servisa pa lahko priskočite na pomoč 
tistim, ki vsakodnevnih opravil ne zmorejo opraviti sami. 

KJE? Hiša Sadeži družbe Črnomelj in sodelujoče organizacije, 
Kulturni center Semič. 

KDAJ? Skozi vse leto. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
 

 

https://www.facebook.com/hisasadezidruzbecrnomelj
https://www.facebook.com/hisasadezidruzbecrnomelj
http://www.facebook.com/hisasadezidruzbecrnomelj
mailto:marica.balkovec@filantropija.org
mailto:hisa-crnomelj@filantropija.org
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DOMŽALE                                

 

 
NAZIV ORGANIZACIJE KNJIŽNICA DOMŽALE 

NASLOV Cesta talcev 4, 1230 Domžale 

SPLETNA STRAN www.knjiznica-domzale.si 

KONTAKTNA OSEBA Barbara Ahačič Osterman 

TELEFON 01 722 50 80 

ELEKTRONSKI NASLOV barbara.osterman@dom.sik.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST BRANJE KNJIG STAROSTNIKOM V DOMU ZA UPOKOJENCE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Delo bo potekalo enkrat tedensko v enem izmed domov za starejše 
na območju Domžal. Bralo se bo skupini starostnikov ali 
posameznemu starostniku (po dogovoru z mentorjem v domu). 
Knjige bo priskrbela knjižnica in nudila tudi mentorstvo. 

KJE? V domovih za upokojence v Domžalah. 

KDAJ? 1x tedensko. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z ljudmi, predvsem starostniki. Tekoče, razumljivo in 
glasno branje. Komunikativnost in socialni čut. 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 

 

http://www.knjiznica-domzale.si/
mailto:barbara.osterman@dom.sik.si
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NAZIV ORGANIZACIJE KNJIŽNICA DOMŽALE 

NASLOV Cesta talcev 4, 1230 Domžale 

SPLETNA STRAN www.knjiznica-domzale.si 

KONTAKTNA OSEBA Barbara Ahačič Osterman 

TELEFON 01 722 50 80 

ELEKTRONSKI NASLOV barbara.osterman@dom.sik.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IGROTEKA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

V knjižnici smo oblikovali igroteko družabnih in didaktičnih iger. Vsak 
petek izvajamo promocijo in demonstracijo iger, da jih uporabniki 
knjižnice bolje spoznajo in si jih lahko tudi izposodijo.  

KJE? V Knjižnici Domžale. 

KDAJ? 1x tedensko. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki. Komunikativnost. 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 

 
 
  

http://www.knjiznica-domzale.si/
mailto:barbara.osterman@dom.sik.si
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NAZIV ORGANIZACIJE KNJIŽNICA DOMŽALE 

NASLOV Cesta talcev 4, 1230 Domžale 

SPLETNA STRAN www.knjiznica-domzale.si 

KONTAKTNA OSEBA Barbara Ahačič Osterman 

TELEFON 01 722 50 80 

ELEKTRONSKI NASLOV barbara.osterman@dom.sik.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POLNJENJE KNJIGOBEŽNIC  

OPIS AKTIVNOSTI 
 

V Domžalah preko hišic za izmenjavo knjig imenovanih Knjigobežnice 
ponujamo brezplačne knjige in revije občanom in ostalim 
obiskovalcem parkov. Da hišice ne ostanejo prazne, jih polnimo z 
odpisanim gradivom iz Knjižnice Domžale. 

KJE? Lokacije hišic: Domžale, Vir, Dob in Homec. 

KDAJ? 2x na mesec. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 drugo: majica 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do sprehajanja ali kolesarjenja po Domžalah in okolici. 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 

 
 
  

http://www.knjiznica-domzale.si/
mailto:barbara.osterman@dom.sik.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ŠAD MAVRICA 

NASLOV Gubčeva 9, 1230 Domžale 

SPLETNA STRAN sadmavrica.si 

KONTAKTNA OSEBA Mojca Grojzdek 

TELEFON 031 314 870 

ELEKTRONSKI NASLOV info@sadmavrica.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SPREMSTVO, DELAVNICE, PRIPRAVA MATERIALA, UREJANJE 
PROSTORA, KULTURNO ZABAVNA ANIMACIJA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pogosto potrebujemo pomoč pri izvajanju počitniških aktivnosti, tudi 
spremstvih, izvajanjih delavnic z zanimivi tematikami. Smo v večini 
na prostem, bazenu.  

KJE? Domžale: bazen, skakalnica, športni park. 

KDAJ? Po dogovoru med 7. in 16. uro. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Nekaznovanost, znanje slovenskega jezika. 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 

 

https://sadmavrica.si/
mailto:info@sadmavrica.si


      

20 
Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v času poletnih počitnic 2022 
 

GORNJI GRAD                       

 

 
NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 

NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.zavodas.si 

KONTAKTNA OSEBA Blaž Razvornik 

TELEFON 01 36 25 400, 041 401 229 

ELEKTRONSKI NASLOV blaz.razvornik@deos.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na 
sodelovanju med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra starejših. 
Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme »prijatelja srca« 
med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju posveti čas, tako da se z 
njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po nakupih. Namen 
programa je družabništvo. »Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno 
zaupanje in spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, 
prijateljski odnos. 

KJE? DEOS, Center starejših Gornji Grad, Tlaka 28, 3342 Gornji Grad. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Empatijo, prijaznost ter sposobnost vodenja pogovora. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.zavodas.si/
mailto:blaz.razvornik@deos.si
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HORJUL                                
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 

NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.zavodas.si 

KONTAKTNA OSEBA Blaž Razvornik 

TELEFON 01 36 25 400, 041 401 229 

ELEKTRONSKI NASLOV blaz.razvornik@deos.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na 
sodelovanju med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra starejših. 
Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme »prijatelja srca« 
med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju posveti čas, tako da se z 
njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po nakupih. Namen 
programa je družabništvo. »Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno 
zaupanje in spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, 
prijateljski odnos. 

KJE? DEOS, Center starejših Horjul, Slovenska cesta 17, 1354 Horjul. 
 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Empatijo, prijaznost ter sposobnost vodenja pogovora. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

  

http://www.zavodas.si/
mailto:blaz.razvornik@deos.si
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ILIRSKA BISTRICA            
 

NAZIV ORGANIZACIJE CSD PRIMORSKO-NOTRANJSKA, ENOTA ILIRSKA BISTRICA, DNEVNI 
CENTER SONČEK  

NASLOV Rozmanova ulica 13, 6250 Ilirska Bistrica 

SPLETNA STRAN www.facebook.com/csdprimorskonotranjska 

TELEFON 041 422 012 

ELEKTRONSKI NASLOV soncekib@siol.net 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POLETNE POČITNIŠKE DELAVNICE DNEVNEGA CENTRA SONČEK  

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pomoč pri izvajanju ustvarjalnih poletnih delavnic, ki jih obiskujejo 
osnovnošolski otroci vseh lokalnih osnovnih šol.  

KJE? V Dnevnem centru Sonček. 

KDAJ? Od 27. 6. 2022 do 8. 7. 2022, od 8. do 12. ure. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 opremo, materiale 

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
Do 24. 6. 2022. 

 
  

http://www.facebook.com/csdprimorskonotranjska
mailto:soncekib@siol.net
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JESENICE                       
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK 

NASLOV Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice 

SPLETNA STRAN drustvo-zarek.si 

KONTAKTNA OSEBA Primož Bezjak 

TELEFON 030 625 298 

ELEKTRONSKI NASLOV dnevni.center@drustvo-zarek.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI DELU Z OTROKI IN MLADIMI 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci bodo izvajali pomoč pri ustvarjalnih, kuharskih in 
družabnih delavnicah ter pri organizaciji in izvedbi dejavnosti izven 
dnevnega centra (izleti, pohodi in podobno). 

KJE? Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica. 

KDAJ? Enkrat ali dvakrat tedensko, oziroma po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Smisel za delo z otroki in mladimi. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

https://drustvo-zarek.si/
file:///C:/Users/GladekNe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PU5SE6LW/dnevni.center@drustvo-zarek.si
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KOPER                       
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD ZA MLADINO, KULTURO IN TURIZEM KOPER 

NASLOV Titov trg 3, 6000 Koper 

SPLETNA STRAN www.cmk.si 

KONTAKTNA OSEBA Patrik Holz 

TELEFON 040 470 635 

ELEKTRONSKI NASLOV patrik.holz@cmk.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO V CENTRU MLADIH KOPER 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljstvo poteka v prostorih mladinskega centra. Bodoči 
prostovoljci lahko opravljajo različne naloge: 

 Vzdrževalec koncerta: delo na koncertu. 

 Vzdrževalec reda: pomoč pri aktivnostih CMK-ja. 

 Vzdrževalec programa: organizacija dogodkov. 

 Vzdrževalec intelekta: pisanje prispevkov za CMK magazin. 

 Vzdrževalec multimedije: grafično oblikovanje in 
fotografiranje. 

Vsi profili omogočajo osnovne in nadaljevalne delovne naloge. 
Osnovne naloge prostovoljci lahko pričnejo opravljati skorajda takoj, 
s splošnim uvajanjem in usmeritvijo mentorjev/zaposlenih CMK. 

KJE? Center mladih Koper, Gregorčičeva ulica 4, Koper. 

KDAJ? V času projektnih aktivnosti in dogodkov. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Zaželena je samoiniciativnost in interes do dela. 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 
  

https://www.cmk.si/cmk
mailto:patrik.holz@cmk.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE NEWPREVENT 

NASLOV Dolga reber 5, 6000 Koper 

SPLETNA STRAN www.facebook.com/Zavod-NewPrevent 

KONTAKTNA OSEBA Ingrid Kristančič Šömen 

TELEFON 070 388 310 

ELEKTRONSKI NASLOV ingrid.newprevent@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST TERENSKO DELO Z MLADIMI – »ŽOGA SKAČE« 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

»Žoga skače« je terensko delo z mladimi, s katerimi na javnih 
površinah soustvarjamo varno okolje za kvalitetno preživljanje 
prostega časa s ciljem usmerjanja v zdrav življenjski slog. Ponudimo 
številne športne rekvizite in drugi material za ustvarjanje na 
prostem, veliko je skupinskih iger in pogovorov o mladostnikom 
zanimivih temah. Skupaj ali z individualnim pristopom smo v oporo 
mladostniku, če le to potrebuje pri soočanju s trenutno stisko ali 
težavo. 

KJE? Na igriščih, javnih površinah in drugih zbirališčih mladih v Kopru in 
Izoli. 

KDAJ? Vsakodnevno v času šolskih počitnic. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: majčko z logotipom 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Usmerjenost v zdrav življenjski slog in veselje do delitve znanja in 
izkušenj s sovrstniki. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
 

 

http://www.facebook.com/Zavod-NewPrevent
mailto:ingrid.newprevent@gmail.com
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KRANJ              
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE LJUDSKA UNIVERZA KRANJ 

NASLOV Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj 

SPLETNA STRAN www.luniverza.si 

KONTAKTNA OSEBA Mateja Šmid 

TELEFON 04 280 48 12 

ELEKTRONSKI NASLOV mateja.smid@luniverza.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POČITNIŠKE AKTIVNOSTI ZA OTROKE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pomoč pri izvedbi počitniških aktivnosti za otroke med 6. in 12. 
letom starosti. Aktivnosti so pestre, zanimive in poletno obarvane. 
Potekajo v času poletnih počitnic. Če so ti učenje, druženje in delo z 
otroki v veselje, se nam pridruži. Zabavali se bomo, plavali, se igrali, 
raziskovali okolico Kranja in se preprosto imeli lepo. 

KJE? LUK - medgeneracijski center Kranj. 

KDAJ? 27. 6. - 26. 8. 2022, od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: uvodni sestanek 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.luniverza.si/
mailto:mateja.smid@luniverza.si
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LJUBLJANA             
 

NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKA ZVEZA BREZ IZGOVORA SLOVENIJA 

NASLOV Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.noexcuse.si 

KONTAKTNA OSEBA Mia Zupančič  

TELEFON 041 679 756 

ELEKTRONSKI NASLOV info@noexcuse.si 
mia.zupancic@noexcuse.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST REŠIMO NAŠ PLANET 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

V projektu Rešimo naš planet bomo izvedli seminar za mladinske 
delavce in druge, ki delajo z mladimi. Namen seminarja je 
udeležence opremiti z znanjem in veščinami za učinkovito 
komunikacijo in spodbujanje kritičnega mišljenja na področju 
podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja. Poleg slovenskih 
udeležencev bodo na seminarju udeleženci iz Hrvaške, Makedonije, 
Bolgarije, Litve, Turčije in Srbije. 

KJE? Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. 

KDAJ? Od 23. 7.  do 28. 7. 2022, vsak dan od 9.00 do 21.00. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Interes za opisano temo. 

PRIJAVE   
 

 elektronska pošta 
Do 15. 7. 2022. 

 
  

http://www.noexcuse.si/
mailto:info@noexcuse.si
mailto:mia.zupancic@noexcuse.si
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NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKA ZVEZA BREZ IZGOVORA SLOVENIJA 

NASLOV Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.noexcuse.si 

KONTAKTNA OSEBA Mia Zupančič 

TELEFON 041 679 756 

ELEKTRONSKI NASLOV info@noexcuse.si 
mia.zupancic@noexcuse.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST VSE BARVE MAVRICE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Projekt Vse barve mavrice so pripravili mladi, ki si želijo izboljšati 
ozaveščenost in znanje na področju spolnosti. Dolgoročno je namen 
projekta nasloviti tabu temo, zmanjšati duševno stisko in težave 
posameznikov, ki jih povzročajo občutki zavrnitve na področju 
spolnosti in zmanjšati nasilje ter družbeno zavračanje tovrstnih 
vprašanj. V projektu sodelujejo partnerji iz 6 različnih držav: Poljska, 
Norveška, Nizozemska, Portugalska, Belgija in Španija. 

KJE? Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana 

KDAJ? Od 30. 6. do 9. 7. 2022, vsak dan od 9.00 do 21.00. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Interes za opisano temo. 

PRIJAVE   
 

 elektronska pošta 
Do 23. 6. 2022. 

 
  

http://www.noexcuse.si/
mailto:info@noexcuse.si
mailto:mia.zupancic@noexcuse.si
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NAZIV ORGANIZACIJE DOM UPOKOJENCEV CENTER, LJUBLJANA 

NASLOV Tabor 10, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.duc.si 

KONTAKTNA OSEBA Nataša Bitenc          

TELEFON 01 23 47 304 

ELEKTRONSKI NASLOV dom.center@duc.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO V DOMU UPOKOJENCEV 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci lahko pomagajo na več načinov: 

 branje knjig oz. časopisov stanovalcem 

 družabništvo 

 spremljanje stanovalca na sprehod, v trgovino, banko … 

 sodelovanje pri organizaciji prireditev 

 drugo (po dogovoru) 

KJE? Enota Tabor, enota Poljane, enota Roza kocka. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 
  

http://www.duc.si/
mailto:dom.center@duc.si
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO SOŽITJE LJUBLJANA 

NASLOV Samova ulica 9, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.sozitje-ljubljana.si 

KONTAKTNA OSEBA Nataša Mitrović 

TELEFON 064 125 222 

ELEKTRONSKI NASLOV drustvolj.vzu@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SPREMLJEVALEC/KA NA TABORIH 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Program vseživljenjskega učenja (VŽU) je namenjan osebam s 
posebnimi potrebami z zmerno, težjo, težko in kombinirano motnjo 
v duševnem razvoju, starejšim od 18 let. Vsebina programa je zelo 
raznolika. Spremljevalec pomaga osebi z motnjo v duševnem razvoju 
pri dejavnem vključevanju v program in osnovnih življenjskih 
potrebah.  

KJE? Programi se izvajajo na različnih lokacijah v Sloveniji in Hrvaški Istri. 
Potekajo v dijaških domovih, počitniških domovih različnih 
organizacij, hotelih, hostlih in drugih objektih. 

KDAJ? 
 

Programi trajajo 6 ali 7 dni. Spremljevalec lahko v eni sezoni sodeluje 
na največ dveh programih. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Sprejemanje drugačnosti, prilagajanje skupini, upoštevanje vodje 
programa, skrb za udeležence, ki se jih spremlja, aktivno sodelovanje 
pri izvajanju programa. Starost nad 18 let in duševno in telesno 
zdrava oseba. 

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.sozitje-ljubljana.si/
mailto:drustvolj.vzu@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO MAVRICA IZZIVOV 

NASLOV Pot na Labar 44, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.mavricaizzivov.si 

KONTAKTNA OSEBA Alenka Lekšan 

TELEFON 069 952 832 

ELEKTRONSKI NASLOV info@mavricaizzivov.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI DELAVNICAH ZA OTROKE Z DODATNIMI POTREBAMI 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Otroci potrebujejo individualno pomoč in vodenje, glede na 
sposobnosti in težave, ki jih imajo, da lahko sodelujejo na skupinski 
aktivnosti. Otroci so različni in potrebujejo različne pristope in 
pomoči, imajo dodatne zdravstvene težave (kanila, gastrostoma, 
aspiracije …), so gibalno ovirani in ne govorijo, nekateri se 
sporazumevajo s pomočjo različnih pripomočkov (simboli, mape, 
komunikatorji) oz. gestami, glasovi.  

KJE? Ljubljana.  

KDAJ? 2x mesečno, med tednom popoldne oz. v soboto dopoldne, 1 – 2 uri. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Empatijo do oseb z dodatnimi potrebami, veselje do pomoči 
sočloveku ter želja po dodatnem znanju. Oseba mora biti urejena, 
sočutna, pogovorno prilagodljiva, saj nekatere osebe v društvu 
komunicirajo s pripomočki za nadomestno in dopolnilno 
komunikacijo. 

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 
 

http://www.mavricaizzivov.si/
mailto:info@mavricaizzivov.si
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO MAVRICA IZZIVOV 

NASLOV Pot na Labar 44, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.mavricaizzivov.si 

KONTAKTNA OSEBA Alenka Lekšan 

TELEFON 069 952 832 

ELEKTRONSKI NASLOV info@mavricaizzivov.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SPREMLJEVALCI OTROK Z DODATNIMI POTREBAMI NA LETOVANJU 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Delo bi obsegalo predvsem krajše druženje z otroki, medtem ko bi 
imeli starši delavnice ali predavanja, ter pomoč pri aktivnostih kot so 
supanje, terapije, delavnice, pri katerih otroci v glavnem potrebujejo 
individualno pomoč in vodenje, glede na sposobnosti in težave, ki jih 
imajo. Otroci so različni in potrebujejo različne pristope in pomoči, 
večina jih ima tudi dodatne zdravstvene težave (kanila, gastrostoma, 
aspiracije …), so gibalno ovirani in ne govorijo, nekateri se 
sporazumevajo s pomočjo različnih pripomočkov (simboli, mape, 
komunikatorji) oz. gestami, glasovi. 

KJE? Slovenska obala. 

KDAJ? Poleti, med vikendom, po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Empatijo do oseb z dodatnimi potrebami, veselje do pomoči 
sočloveku ter željo po dodatnem znanju. Oseba mora biti urejena, 
sočutna, pogovorno prilagodljiva, saj nekatere osebe v društvu 
komunicirajo s pripomočki za NDK. 

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 
 

http://www.mavricaizzivov.si/
mailto:info@mavricaizzivov.si
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO MAVRICA IZZIVOV 

NASLOV Pot na Labar 44, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.mavricaizzivov.si 

KONTAKTNA OSEBA Alenka Lekšan 

TELEFON 069 952 832 

ELEKTRONSKI NASLOV info@mavricaizzivov.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ NA STOJNICAH PRI PROMOCIJI DRUŠTVA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Predstavljanje društva, ozaveščanje o osebah z dodatnimi 
potrebami. 

KJE? Po celotni Sloveniji. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Empatija do oseb z dodatnimi potrebami, veselje do pomoči 
sočloveku ter želja po dodatnem znanju. Oseba mora biti urejena, 
sočutna, pogovorno prilagodljiva, saj nekatere osebe v društvu 
komunicirajo s pripomočki za NDK. 

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 
 
 

http://www.mavricaizzivov.si/
mailto:info@mavricaizzivov.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI – ČETRTNI MLADINSKI CENTER 

BEŽIGRAD 

NASLOV Vojkova 73, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si 

KONTAKTNA OSEBA Maja Majcen, Ema Špan 

TELEFON 051 659 029, 051 659 025 

ELEKTRONSKI NASLOV cmc.bezigrad@mladizmaji.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZVEDBA DELAVNIC OB PODPORI MENTORJA »ZAKLADNICA 
TALENTOV – PODELI, KAR ZNAŠ!« 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Med počitnicami želimo mladim dati priložnost, da z drugimi  
mladimi podelijo svoja znanja. Rad_a kuhaš? Pečeš? Se ukvarjaš s 
športom? Borilno veščino? Imaš rad_a družabne igre? Igre na 
prostem? Poješ, plešeš, rišeš, žongliraš? Znaš nalakirati nohte? Imaš 
ideje, čas, željo po novih izkušnjah?   
Če imaš kakršnekoli veščine, znanja ali ideje za aktivnosti, si 
vabljen_a, da jih deliš z nami in jih skupaj izvedemo, da nam med 
počitnicami ne bo dolgčas. Za materiale, prostor ter pomoč pri 
promociji, organizaciji in izvedbi poskrbimo mi.  

KJE? Četrtni mladinski center Bežigrad, Vojkova 73, Ljubljana. 

KDAJ? 
 

Med 14.00 in 19.00, od ponedeljka do petka (po dogovoru), možnost 
tudi med vikendi in prazniki (po dogovoru).  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: če bo potrebno, usposabljanje (načeloma jih med 
počitnicami ne izvajamo) oziroma gradivo za lažje delo 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Motivacijo za prostovoljsko delo, veščino, talent, ki bi jo želel_a deliti 
z ostalimi mladimi, zanesljivost, odgovornost, spoštovanje 
raznolikosti. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.mladizmaji.si/
mailto:cmc.bezigrad@mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI – ČETRTNI MLADINSKI CENTER 

BEŽIGRAD 

NASLOV Vojkova 73, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si 

KONTAKTNA OSEBA Maja Majcen, Ema Špan 

TELEFON 051 659 029, 051 659 025 

ELEKTRONSKI NASLOV cmc.bezigrad@mladizmaji.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI ORGANIZACIJI FESTIVALA »BITI MLAD JE ZAKON«   

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Vsako leto pred pričetkom šole Četrtni mladinski center Bežigrad 
organizira festival »Biti mlad je zakon«. Gre za dogodek, ki je športno 
rekreativne ter ustvarjalne narave ob zaključku poletnih počitnic, 
preden se za mlade začne novo šolsko obdobje. 
Namen festivala je promocija in predstavitev centra, mladih in 
mladinskega dela v lokalni skupnosti, izvedba športnih, ustvarjalnih, 
družabnih aktivnosti s pomočjo mladih, povezovanje centra z lokalno 
skupnostjo ter medgeneracijsko sodelovanje. V organizacijo in 
izvedbo aktivnosti vključimo tudi prostovoljce.  
Pomoč potrebujemo pri organizaciji (ideje za program, kontaktiranje 
izvajalcev, priprava, izvajalce delavnic ...) ter pri sami izvedbi (pomoč 
pri različnih aktivnostih, fotografiranje dogodka, priprava prostora, 
pospravljanje, izvedba delavnice ...).   

KJE? Ljubljana Bežigrad, naselje BS3, Vojkova 73, BS3, igrišča med Puhovo 
in Trebinjsko ulico. 

KDAJ? Priprave: junij, julij, avgust. 
Izvedba: petek, 26. 8. 2022. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: če bo potrebno, usposabljanje (načeloma jih med 
počitnicami ne izvajamo) oziroma gradivo za lažje delo 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Motivacijo za prostovoljsko delo, zanesljivost, odgovornost, 
spoštovanje raznolikosti. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
Do 15. 8. 2022. 

 
 
 
 
 
 

http://www.mladizmaji.si/
mailto:cmc.bezigrad@mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI – ČETRTNI MLADINSKI CENTER ŠIŠKA 

NASLOV Tugomerjeva 2, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si 

KONTAKTNA OSEBA Nina R. Orlić 

TELEFON 051 659 027 

ELEKTRONSKI NASLOV nina.orlic@mladizmaji.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO V ČMC ŠIŠKA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Te zanima šport, glasba, umetnost in si želiš svoje izkušnje deliti z 
ostalimi mladimi? Si želiš poletne počitnice preživeti drugače, v vlogi 
prostovoljca_ke? Lahko si nabereš dragocene izkušnje in spoznaš 
nove prijatelje. Pridi v ČMC Šiška na Tugomerjevi 2 in našli bomo 
nekaj, kar boš lahko počel-a in se pri tem tudi zabaval_a.   

KJE? V ČMC Šiška. 

KDAJ? 
 

Od ponedeljka do petka od 14. do 19. ure. 
Ob sobotah od 14. do 18. ure. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: če bo potrebno, usposabljanje (načeloma jih med 
počitnicami ne izvajamo) oziroma gradivo za lažje delo 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

http://www.mladizmaji.si/
mailto:nina.orlic@mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI – ČETRTNI MLADINSKI CENTER ČRNUČE 

NASLOV Dunajska 367, 1231 Črnuče 

SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si 

KONTAKTNA OSEBA Urška Arnšek, Denis Mauko 

TELEFON 051 659 023, 051 659 028 

ELEKTRONSKI NASLOV cmccrnuce@mladizmaji.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZVEDBA DELAVNIC OB PODPORI MENTORSTVA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Imaš izkušnje s produkcijo glasbe, igranjem inštrumentov, borilnimi 
veščinami, kuhanjem in bi jih rad podelil z drugimi? Te zanima 
izvedba delavnic ali izobraževanj? Imaš ideje ali zanimiva znanja, ki bi 
jih rad postavil na piedestal?   
Ker želimo mladim nuditi raznovrsten nabor počitniških aktivnosti te 
vabimo, da se nam pridružiš z idejami. Za materiale, prostor in 
pomoč pri promociji poskrbimo mi. 

KJE? Četrtni mladinski center Črnuče, Dunajska 367, Črnuče. 

KDAJ? 
 

Med 13.00 in 18.00 od ponedeljka do petka, možnost tudi ob 
sobotah. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: če bo potrebno, usposabljanje (načeloma jih med 
počitnicami ne izvajamo) oziroma gradivo za lažje delo 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Motivacijo za prostovoljsko delo, veščina, talent, ki bi jo želel_a deliti 
z ostalimi mladimi, zanesljivost, odgovornost, spoštovanje 
raznolikosti. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

http://www.mladizmaji.si/
mailto:cmccrnuce@mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI MOBILNI MLADINSKI CENTER LJUBA IN 

DRAGO, SKUPNOSTNI CENTER BORC 

NASLOV Kašelj in različne četrtne skupnosti po Ljubljani (Šentvid, Sostro …) 

SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si 

KONTAKTNA OSEBA Evelin Radulović 

TELEFON 051 625 278 

ELEKTRONSKI NASLOV evelin.radulovic@mladizmaji.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ZAFURAJ SE SKOZI POLETJE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Dva odslužena mestna avtobusa. Ena misija: delo z mladimi. 
Če te veseli nabiranje izkušenj za lajf, rad_a brenkaš po kitari, 
obožuješ glasbo, preizkušaš nove recepte ali pa bi si rad_a pridobila 
nove izkušnje pri delu z mladimi, se nam pridruži.  

KJE? Soseska v Kašlju, soseska v Šentvidu (Ljudski dom Šentvid), soseska v 
Sostrem (OŠ Sostro). 

KDAJ? 4 x tedensko v popoldanskem času. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: če bo potrebno, usposabljanje (načeloma jih med 
počitnicami ne izvajamo) oziroma gradivo za lažje delo 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Motivacijo za prostovoljsko delo, veščina, talent, ki bi jo želel_a deliti 
z ostalimi mladimi, zanesljivost, odgovornost, spoštovanje 
raznolikosti. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.mladizmaji.si/
mailto:evelin.radulovic@mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI – ČETRTNI MLADINSKI CENTER ZALOG 

NASLOV Zaloška cesta 220,  1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si 

KONTAKTNA OSEBA Jon Žagar, Nina Centa  

TELEFON 051 282 140, 051 659 026 

ELEKTRONSKI NASLOV cmczalog@mladizmaji.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZVEDBA DELAVNIC OB PODPORI MENTORSTVA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Imaš izkušnje z računalniškimi programi, 3D tiskalnikom, vadbami v 
fitnesu, borilnimi veščinami, kuhanjem in bi jih rad podelil z drugimi? 
Te zanima izvedba delavnic ali drugih aktivnosti? Imaš ideje ali 
zanimiva znanja, ki bi jih rad postavil na piedestal?   
Oglasi se v ČMC Zalog in pomagali ti bomo uresničiti tvoje ideje.  

KJE? Četrtni mladinski center Zalog, Zaloška cesta 220, Zalog. 

KDAJ? 
 

Med 14.00 in 19.00 od ponedeljka do petka, možnost tudi ob 
sobotah. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

● do 15 let 
● 15-18 
● 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

● malico 
● povrnjene potne stroške 
● dogovor o prostovoljskem delu 
● potrdilo o opravljenem delu 
● opremo, materiale 
● mentorstvo in mentorska srečanja 
● drugo: če bo potrebno, usposabljanje (načeloma jih med 

počitnicami ne izvajamo) oziroma gradivo za lažje delo 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Motivacijo za prostovoljsko delo, veščina, talent, ki bi jo želel_a deliti 
z ostalimi mladimi, zanesljivost, odgovornost, spoštovanje 
raznolikosti. 

PRIJAVE   
 

● osebno 
● telefonsko 
● elektronska pošta 

 

 

http://www.mladizmaji.si/
mailto:cmczalog@mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK 

NASLOV Rakovniška 6, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.rakovnik.si 

KONTAKTNA OSEBA Kristina Anželj 

TELEFON 030 352 040 

ELEKTRONSKI NASLOV kristina.anzelj@rakovnik.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POLETNO VARSTVO ZA OTROKE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Varstvo za otroke je sestavljeno iz umetniških delavnic in velikih iger. 
Prostovoljci bi sodelovali pri pripravi in izvedbi delavnic (npr. risanje 
na steklo, ustvarjanje z lesom ipd.) in/ali pri pripravi ter izvedbi iger 
(skriti zaklad ipd.) 

KJE? Na sedežu organizacije. 

KDAJ? 
 

Termini:  
3. – 7. 8. 2022 
10. – 14. 8. 2022 
17. – 21. 8. 2022 
Vsak ali posamezni dan med 8.00 in 16.00.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki, ustvarjalnost. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 
  

http://www.rakovnik.si/
mailto:kristina.anzelj@rakovnik.si
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NAZIV ORGANIZACIJE CSD LJUBLJANA ENOTA  LJUBLJANA VIČ RUDNIK MLADINSKO 

SREDIŠČE VIČ 

NASLOV Trg Mladinskih delovnih brigad 14,1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.msvic.si 
www.facebook.com/MladinskoVIC  

KONTAKTNA OSEBA Jana Drobnič 

TELEFON 01 252 77 69, 01 252 77 68 

ELEKTRONSKI NASLOV info@msvic.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POČITNIŠKI PROGRAM V MLADINSKEM SREDIŠČU VIČ 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

S počitniškim programom nudimo otrokom in mladostnikom široko 
paleto rekreativnih dejavnosti kot so sprehodi po Ljubljani in bližnji 
okolici (rekreativni park Mostec, park Tivoli, nabrežje Ljubljanice …). 
Povzpnemo se na Šmarno goro, Rožnik ali na Grad. Poletne dni 
izkoristimo tudi z obiski razstav, muzejev. Če nam vreme dopušča, 
preživljamo počitniške dni večinoma v naravi na izletih, na bazenu 
Kodeljevo, vsaj enkrat v mesecu na celodnevnem izletu. V primeru 
slabega vremena v naših prostorih organiziramo ustvarjalne delavnice 
in igramo razne namizne igre, bilijard, namizni nogomet in namizni 
tenis.  

KJE? V Ljubljani, Trg Mladinskih delovnih brigad 14. 

KDAJ? Med šolskimi počitnicami, od 8. do 15. ure. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki in mladostniki. 

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

http://www.msvic.si/
http://www.facebook.com/MladinskoVIC
mailto:info@msvic.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD NEFIKS 

NASLOV Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.sticisce-sredisce.si 

KONTAKTNA OSEBA Urška Marzidovšek 

TELEFON 040 698 915 

ELEKTRONSKI NASLOV sticisce@nefiks.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST KOMUNICIRANJE Z DRUŠTVI 

OPIS AKTIVNOSTI 
 
 

Želiš spoznati aktivnosti turističnih društev, ki delujejo v regiji? 
Prostovoljstvo bo obsegalo komuniciranje z društvi, občasen obisk 
društev na terenu in oblikovanje njihovih predstavitvenih besedil, 
glede na tvoje želje in znanja tudi fotografiranje in grafično 
oblikovanje. Prostovoljske aktivnosti so vezane na projekt Stičišče 
Središče, ki krepi NVO v regiji. 
Pridobljene kompetence: komuniciranje, grafično oblikovanje. 

KJE? Na sedežu organizacije in na terenu. 

KDAJ? Tekom poletja, 2 uri na teden oz. po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.sticisce-sredisce.si/
mailto:sticisce@nefiks.si
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA 

NASLOV Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.rdecikrizljubljana.si 
www.izmenjevalnica.si 

KONTAKTNA OSEBA Tjaša Bratuš 

TELEFON 040 871 589 01 256 26 35 

ELEKTRONSKI NASLOV tjasa.bratus@rdecikrizljubljana.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZMENJEVALNICA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Izmenjevalnica je mladinski prostovoljski projekt Rdečega križa 
Ljubljana, s katerim širimo zavest o ponovni uporabi ter krepimo 
odgovornost do soljudi in okolja. Izmenjujemo rabljena "vintage" 
oblačila, ki se zbirajo v Humanitarnem centru, in jih z vašim obiskom 
pretvorimo v prehranske, higienske izdelke in čistila, s katerimi 
popestrimo osnovne pakete pomoči Rdečega križa. 
Po lastni izbiri se prostovoljci lahko vključijo v te aktivnosti: 
- sortiranje, pakiranje, 
- pripravljanje in pospravljanje dogodka, 
- dežurstvo na dogodkih, 
- promocija (socialna omrežja).  

KJE? RKS-OZ Ljubljana, Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana 
ter v centru Ljubljane (Bar Zorica, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana). 

KDAJ? 
 

Izmenjave potekajo vsak 3. petek v mesecu od 16. do 19. ure v 
Humanitarnem centru RKS-OZ Ljubljana in vsak 1. četrtek v mesecu 
med 16. in 19. uro v Baru Zorica v centru Ljubljane. Prostovoljci_ke 
so aktivi dodatno 2 uri pred in po dogodku.  
Dodatno se prostovoljci_ke vključujejo v sortiranje oblačil (termini 
po dogovoru). 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 

 

http://www.rdecikrizljubljana.si/
http://www.izmenjevalnica.si/
mailto:tjasa.bratus@rdecikrizljubljana.si
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA FILANTROPIJA, ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO 

PROSTOVOLJSTVA 

NASLOV Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.filantropija.org 
www.prostovoljstvo.org 

KONTAKTNA OSEBA Sabrina Lever 

TELEFON 051 654 726 

ELEKTRONSKI NASLOV sabrina.lever@filantropija.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST KREATIVNI IZZIV – MLADI MLADIM 

OPIS AKTIVNOSTI  Si pripravljen_a predstaviti izkušnjo zanimivega prostovoljca ali 
prostovoljke, ki svoj prosti čas namenja drugim? Vabimo te, da 
pripraviš prispevek skozi svoje oči in svoj medij! Lahko pripraviš 
intervju, foto zgodbo, plakat ali kratek promo video film. 

KJE? V Ljubljani. 

KDAJ? Po dogovoru (časovno omejen projekt, glede na prosti čas). 

KDO JE LAHKO PROSTOVOLJEC  do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Izkušnje so zaželene, niso pa pogoj za udeležbo. Pomembno je, da 
imaš željo po ustvarjanju in nekaj ur časa za pripravo prispevka, ki pa 
si ga lahko razporediš glede na svoj prosti čas. 

PRIJAVE  telefonsko 

 elektronska pošta 
Do 30. 7. 2022. 

 

 

http://www.filantropija.org/
https://www.prostovoljstvo.org/
mailto:sabrina.lever@filantropija.org
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA FILANTROPIJA, ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO 
PROSTOVOLJSTVA 

NASLOV Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.filantropija.org 
www.prostovoljstvo.org 

KONTAKTNA OSEBA Mateja Slapnik 

TELEFON 070 641 967 

ELEKTRONSKI NASLOV mateja.slapnik@filantropija.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSKI SERVIS (POMOČ NA DOMU) 

OPIS AKTIVNOSTI  Te veseli delo z ljudmi in bi želel_a del svojega časa namenit nekomu, 
ki bo vesel_a tvoje pomoči? Na Slovenski filantropiji iščemo 
prostovoljce, ki bi želeli ponuditi pomoč na domu socialno ogroženim 
posameznikom in družini. Pomoč se nudi posameznikom različnih 
starostnih skupin v obliki druženja, pomoči pri sprehajanju, spremstva 
v trgovino in po opravkih, varstva otrok, učne pomoči (med šolskim 
letom) in drugo. Predhodne izkušnje niso potrebne, pred začetkom 
prostovoljskega dela je potrebno opraviti e-izobraževanje za 
prostovoljce. 

KJE? Na domu prejemnikov pomoči ali v njihovi okolici v Ljubljani. 

KDAJ? Minimalno enkrat tedensko. 

KDO JE LAHKO PROSTOVOLJEC  19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: pomoč pri pripravi gradiva 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Opravljeno e-izobraževanje za prostovoljce. 

PRIJAVE  osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

  

http://www.filantropija.org/
https://www.prostovoljstvo.org/
mailto:mateja.slapnik@filantropija.org
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA FILANTROPIJA, ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO 

PROSTOVOLJSTVA 

NASLOV Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.filantropija.org 
www.prostovoljstvo.org 

KONTAKTNA OSEBA Lea Rojec 

TELEFON 031 611 037 

ELEKTRONSKI NASLOV prostovoljci@filantropija.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI UČENJU SLOVENSKEGA JEZIKA, UČNA POMOČ 
MIGRANTOM 

OPIS AKTIVNOSTI  Iščemo nove prostovoljce, ki bi pomagali migrantom in migrantkam 
pri učenju slovenskega jezika in drugih predmetih. Gre za različne 
ravni poučevanja, odvisno od posameznika in njegovega predznanja 
slovenskega jezika. Nekateri bi se radi naučili osnov slovenščine, 
nekateri vadili pogovorno slovenščino in drugi delali po učbeniku ter 
vadili slovnico.  

KJE? Srečanja potekajo načeloma enkrat tedensko na Slovenski filantropiji 
ali drugi lokaciji po izbiri (knjižnice, čitalnice, fakultete, zunaj v parku 
itd.) 

KDAJ? Minimalno enkrat tedensko. 

KDO JE LAHKO PROSTOVOLJEC  15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Pogoj za opravljanje prostovoljstva je opravljeno uvodno 
izobraževanje za prostovoljce. 

PRIJAVE  osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

  

http://www.filantropija.org/
http://www.prostovoljstvo.org/
mailto:prostovoljci@filantropija.org
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO ŠKUC 

NASLOV Stari trg 21, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.skuc.org 

KONTAKTNA OSEBA Jasmina Kožar 

TELEFON 01 430 35 30, 041 714 876 

ELEKTRONSKI NASLOV info@skuc.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI ORGANIZACIJI KULTURNIH DOGODKOV 

OPIS AKTIVNOSTI  Iščemo mlade prostovoljce_ke za pomoč pri izvajanju poletnih 
prireditev in festivalov (Dobimo s pred Škucem, Živa književnost, 
Topografije zvoka, LGBT kulturni poletni program), ki se bodo izvajali 
julija, avgusta in septembra v okviru Društva ŠKUC. 

KJE? Stari trg 21 in Metelkova mesto (Masarykova 24). 

KDAJ? Junij, julij, september v popoldanskih in večernih urah (po  
dogovoru). 

KDO JE LAHKO PROSTOVOLJEC  19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu  

PRIJAVE  telefonsko 

 elektronska pošta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skuc.org/
mailto:info@skuc.org


      

49 
Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v času poletnih počitnic 2022 
 

 
 

NAZIV ORGANIZACIJE ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE 

NASLOV Einspielerjeva 6,  1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.taborniki.si 

KONTAKTNA OSEBA Matjaž Švegelj 

TELEFON 040 213 479 

ELEKTRONSKI NASLOV  matjaz.svegelj@taborniki.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO V TABORNIŠKEM CENTRU  

OPIS AKTIVNOSTI Pomoč pri pripravi obrokov, čiščenje prostorov, urejanje okolice, 
pomoč pri izvajanju programa. 

KJE? Ukanc 3, Bohinj. 

KDAJ? Po želji, minimalno 2 tedna skupaj. 

KDO JE LAHKO PROSTOVOLJEC  19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA  
 

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Delo z otroci, nekaznovanost, zaželen izpit B kategorije, brez večjih 
zdravstvenih omejitev (diete izvzete). 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 
  

https://www.taborniki.si/
mailto:matjaz.svegelj@taborniki.si
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NAZIV ORGANIZACIJE SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA 

NASLOV Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.spomincica.si 

KONTAKTNA OSEBA Sara Gregori 

TELEFON 01 256 51 11 

ELEKTRONSKI NASLOV dogodki@spomincica.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST AKTIVNO DELOVANJE PRI DELAVNICAH IN DOGODKIH 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Poješ, plešeš, rišeš, ustvarjaš, telovadiš, obvladaš računalnik ali imaš 
druga znanja in si kako drugače aktiven? Postani prostovoljec v 
Spominčici in na delavnicah in aktivnostih Spominčice podeli svoje 
znanje starejšim in jim na ta način izboljšaj kakovost življenja. Na 
delavnicah lahko skupaj z udeleženci naredite miselne vaje, 
ustvarjate, telovadite, se sprostite, plešete, pojete, karkoli bi znali 
primerno predstaviti.  

KJE? Različne lokacije. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Občutek za delo z ljudmi, razvito empatijo, odgovornost do dela. 

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
 

http://www.spomincica.si/
mailto:dogodki@spomincica.si
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NAZIV ORGANIZACIJE SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA 

NASLOV Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.spomincica.si 

KONTAKTNA OSEBA Sara Gregori 

TELEFON 01 256 51 11 

ELEKTRONSKI NASLOV dogodki@spomincica.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽABNIŠTVO 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Iščemo prostovoljce za družabništvo starejšim osebam in osebam z 
demenco na njihovem domu. Družabniki z osebami z demenco 
kakovostno preživljajo prosti čas, se z njimi družijo, krepijo veščine, 
ki so jih pridobili tekom življenja, igrajo »resne igre«, berejo, 
prebirajo revije, obujajo prijetne spomine z gledanjem slik v foto 
albumih ali gredo na sprehod.  

KJE? Po dogovoru. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Občutek  za delo z ljudmi, razvito empatijo, odgovornost do dela. 

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

https://www.spomincica.si/
mailto:dogodki@spomincica.si
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF 

NASLOV Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.unicef.si 

KONTAKTNA OSEBA Aida Hajdarević 

TELEFON 031 510 200 

ELEKTRONSKI NASLOV aida.hajdarevic@unicef.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZVAJANJE AKTIVNOSTI V NAMESTITVENEM CENTRU LOGATEC 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci vsak četrtek obiščejo namestitveni center v Logatcu, kjer 
skozi igro in umetniške delavnice izvajamo psihosocialno pomoč 
tamkaj nastanjenim otrokom iz Ukrajine. 

KJE? Namestitveni center v Logatcu. Prevoz je zagotovljen, lahko pa se 
pripeljete tudi sami. 

KDAJ? Vsak četrtek med 9.30 in 11.30. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 
 

mailto:aida.hajdarevic@unicef.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD BOB 

NASLOV Robbova 15, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.zavod-bob.si 

KONTAKTNA OSEBA Manneira Aja Solei 

TELEFON 040 417 184 

ELEKTRONSKI NASLOV livada.bob@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DELO NA ZELENI JAVNI POVRŠINI 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

LivadaLAB je zelena javna površina na kateri bodo potekale 
naslednje aktivnosti: 
- vzdrževanje zelene javne površine (košnja trave, spravilo trave in 
urejanje vrta); 
- različne delavnice (izmenjava podtaknjencev, zeliščarske delavnice, 
ipd.); 
- izdelava, popravilo in obnova različnih lesenih elementov; 
- v mesecu juniju bo potekala gradnja lesenega podesta in strehe; 
- junij/julij: organizacija otvoritvenega piknika; 
- avgusta bo potekala organizacija in izvedba dogodka Zvezde 
padajo. 

KJE? Na zeleni javni površini LivadaLAB, ki se nahaja na Rudniku (ob PST-
ju, nasproti Dolgega brega 56). 

KDAJ? Do dvakrat tedensko ob sredah popoldan in občasno tudi ob 
sobotah. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Obilico dobre volje in željo po delu v naravi. Priporočamo dobro 
zaščito (obleke in/ali spreji pred mrčesom). Teren je težko dostopen 
za invalidske vozičke (makadam, travnata površina). 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 
  

http://www.zavod-bob.si/
mailto:livada.bob@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD MISSS 

NASLOV Kunaverjeva ulica 2, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN skupajvskupnosti.si 

KONTAKTNA OSEBA Urša Oven 

TELEFON 051 300 380 

ELEKTRONSKI NASLOV ursa@misss.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POLETJE JE PRAVI ČAS – DA POSTANEŠ PROSTOVOLJEC NAŠ! 

OPIS AKTIVNOSTI  Poletne delavnice trajajo pet ur, v povprečju je vključenih 20 otrok. 
Delavnice so pestre, raznolike in poučne: športne (plavanje, bowling, 
pohodi, plezanje, jahanje …), izobraževalne (obiski muzejev, predstav, 
ustanov, organizacij …), ustvarjalne, raziskovalne (vožnja z ladjico, 
piknik v naravi, raziskovanje okolice …). 
Vloga prostovoljca na delavnicah je pomoč pri vodenju delavnic, 
koordinaciji ter evalvaciji, druženje z udeleženci ter vnašanje dobre 
volje na delavnice. 
Skupaj bomo imeli športno, ustvarjalno, poučno in seveda zabavno 
poletje! 

KJE? Kunaverjeva ulica 2-4  v Dravljah in okolici. 

KDAJ? Od 27. 6. 2022 do 15. 7. 2022 ter od 16. 8. do 31. 8. 2022.  
Od ponedeljka do petka, od 9. do 14. ure. 

KDO JE LAHKO PROSTOVOLJEC  do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki in mladostniki, socialni čut, odgovornost pri 
delu. 

PRIJAVE  osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
 
 
   
 

https://skupajvskupnosti.si/
mailto:ursa@misss.org
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD ZA LETOVANJE IN REKREACIJO OTROK 

NASLOV Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.zavod-zlro.si 

KONTAKTNA OSEBA Meta Barlič 

TELEFON 01 51 32 660 

ELEKTRONSKI NASLOV meta.perovic@zavod-zlro.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST VZGOJITELJ NA LETOVANJIH 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Delo vzgojitelja na počitniškem letovanju obsega izobraževanja v 
pomladanskem času, pred izmeno so informativni sestanki 
namenjeni predajanju informacij ter spoznavanju z ekipami 
vzgojiteljev, v sami izmeni pa timsko sodelovanje vzgojiteljev, 
priprave in izvedbe interesnih ter športnih dejavnosti, zabavnih 
večerov ter vodenje skupine od 10 do 12 otrok. Neposredno delo 
obsega 7 ali 10 dni na letovanju. Po letovanju sledi skupna evalvacija 
in praznovanje, ki je običajno organizirano kot enodnevni izlet. Na 
sploh pa želimo krepiti duh skupnosti, zato so občasno organizirane 
aktivnosti, ki spodbujajo krepitev prijateljskih vezi, socialnih veščin 
ter duševnega zdravja. Ker sodelujemo z ZPM Ljubljana Center in 
ZPM Ljubljana Šiška lahko prostovoljci delajo tudi kot vzgojitelji v 
počitniških varstvih v Ljubljani. 

KJE? Izobraževanja in aktivnosti za vzgojitelje se dogajajo pretežno v 
Ljubljani. Delo vzgojitelja pa prostovoljci opravljajo v počitniških 
domovih v Piranu, Zgornjih Gorjah pri Bledu, Savudriji, Poreču in 
Umagu. 

KDAJ? 5 popoldanskih izobraževanj ter 7 ali 10 dni dela na letovanju. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 drugo: prevoz in nastanitev za čas dela na letovanju 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Samostojnost, veselje do dela z otroki, timsko delo, odgovornost, 
pobudništvo, komunikacijske veščine in veščine vodenja 
(organizacija, podajanje navodil). 

PRIJAVE   
 

 elektronska pošta 

 Spletna stran: https://www.zavod-zlro.si/o-klubu-
vzgojiteljev/prijava/ 

 

 

http://www.zavod-zlro.si/
mailto:meta.perovic@zavod-zlro.si
https://www.zavod-zlro.si/o-klubu-vzgojiteljev/prijava/
https://www.zavod-zlro.si/o-klubu-vzgojiteljev/prijava/
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 

NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.zavodas.si 

KONTAKTNA OSEBA Blaž Razvornik 

TELEFON 01 36 25 400, 041 401 229 

ELEKTRONSKI NASLOV blaz.razvornik@deos.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na 
sodelovanju med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra starejših. 
Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme »prijatelja srca« 
med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju posveti čas, tako da se z 
njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po nakupih. Namen 
programa je družabništvo. »Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno 
zaupanje in spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, 
prijateljski odnos. 

KJE? DEOS, Center starejših Črnuče, Cesta Ceneta Štuparja 141, 1231 
Ljubljana-Črnuče. 
DEOS, Center starejših Trnovo, Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Empatijo, prijaznost ter sposobnost vodenja pogovora. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.zavodas.si/
mailto:blaz.razvornik@deos.si
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NAZIV ORGANIZACIJE SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE 

NASLOV Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.soncek.org 

KONTAKTNA OSEBA Zala Kaiser 

TELEFON 040 523 510 

ELEKTRONSKI NASLOV zala.kaiser@soncek.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SODELOVANJE V POLETNIH PROGRAMIH 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

V poletnem času Zveza Sonček organizira poletne počitnice za otroke 
in mladostnike ter odrasle s posebnimi potrebami, obnovitveno 
rehabilitacijo za odrasle in druge kolonije. Za izvedbo teh programov 
potrebujemo pomoč prostovoljcev, ki bi delali kot spremljevalci, 
športni inštruktorji, fizioterapevti. 

KJE? Center Sonček Vrtiče, Center Sonček Elerji, CAIO Sonček Bušeča vas. 

KDAJ? Junij, julij, avgust, september. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 

  

http://www.soncek.org/
mailto:zala.kaiser@soncek.org
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LJUTOMER             
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKI CENTER PRLEKIJE - PC NVO, SO.P. 

NASLOV Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer  

SPLETNA STRAN www.klopotec.net 

KONTAKTNA OSEBA Tamara Brumen 

TELEFON 040 294 772 

ELEKTRONSKI NASLOV mcp@siol.net 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIPRAVA IN DELJENJE PAKETOV HRANE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Mladi pomagajo pri izvajanju prevzema hrane iz družbeno 
odgovornih trgovin in pripravijo pakete, ki se jih nato razdeli socialno 
ogroženim posameznikom in družinam. 
Predhodno je obvezno usposabljanje.  

KJE? Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer. 

KDAJ? Vsak dan od ponedeljka do petka zjutraj oz. dopoldan oziroma na 
vnaprej dogovorjene termine. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE    osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 
  

http://www.klopotec.net/
mailto:mcp@siol.net


      

60 
Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v času poletnih počitnic 2022 
 

                   
NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKI CENTER PRLEKIJE - PC NVO, SO.P. 

NASLOV Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer  

SPLETNA STRAN www.klopotec.net 

KONTAKTNA OSEBA Tamara Brumen 

TELEFON 040 294 772 

ELEKTRONSKI NASLOV mcp@siol.net 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POČITNIŠKI ŽIVŽAV 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljske aktivnosti potekajo na različnih vsebinskih področij kot 
so mladinske strukture, družinska politika, medgeneracijsko 
sodelovanje, zaščita in reševanje, socialno varstvo, rekreacija, 
tehnična kultura in drugo. Lepo vabljeni, da soustvarjate aktivnosti, 
ki vas zanimajo. 

KJE? Zunanji in notranji prostori kompleksa.  

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE    osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

http://www.klopotec.net/
mailto:mcp@siol.net
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NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKI SVET LJUTOMER 

NASLOV Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer  

SPLETNA STRAN https://msljutomer.wixsite.com/msljutomer 
www.facebook.com/MSLjutomer/  

KONTAKTNA OSEBA Nina Stegmüller  

TELEFON 031 212 393 

ELEKTRONSKI NASLOV msljutomer@gmail.com  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MLADINSKE MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Mlade vabimo, da soustvarjajo mednarodne aktivnosti, ki jih 
organiziramo za mlade iz petih različnih držav. Trenutno poteka 
priprava na izvedbo 5-dnevnega srečanja, ki bo potekalo konec 
avgusta. Sodelujejo lahko sicer že sedaj in potem konec avgusta tako 
pri tehnični podpori (priprava hrane, pripomočkov za izvedbo 
delavnic, računalniških pripomočkov …) ali pa pri vsebinski pripravi in 
izvedbi delavnic ter programa.   
Možno pa se je tudi vključiti v izvajanje aktivnosti za mlade skupaj s 
prostovoljko, ki bo v Sloveniji daljše časovno obdobje. 

KJE? Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer. 

KDAJ? Celotno poletje, po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE    osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

https://msljutomer.wixsite.com/msljutomer
http://www.facebook.com/MSLjutomer/
mailto:msljutomer@gmail.com
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LOGATEC                          

 

 
NAZIV ORGANIZACIJE HIŠA SADEŽI DRUŽBE LOGATEC 

NASLOV Tržaška cesta 148, 1370 Logatec 

SPLETNA STRAN www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-logatec 
www.facebook.com/hisasadezidruzbelogatec 

KONTAKTNA OSEBA Simona Zupanc 

TELEFON 070 892 903 

ELEKTRONSKI NASLOV hisa-logatec@filantropija.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POČITNIŠKI TABOR, POČITNIŠKE URICE IN UČNA POMOČ 

OPIS AKTIVNOSTI  Med šolskimi počitnicami vas vabimo, da se nam pridružite pri 
počitniških delavnicah in taborih za otroke. Namenjeni so otrokom od 
6. do 12. leta starosti. Svoje znanje lahko ponudite tudi v obliki učne 
pomoči tistim, ki si želijo novega znanja. 

KJE? Hiša Sadeži družbe Logatec, Logatec. 

KDAJ? Termini poletni tabor: 
4. 7. - 8. 7. 2022  
22. 8. - 26. 8. 2022 
Počitniške urice in učna pomoč: med poletnimi počitnicami, po 
dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE    osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-logatec
https://www.facebook.com/hisasadezidruzbelogatec
mailto:hisa-logatec@filantropija.org
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MARIBOR               
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR  

NASLOV Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor 

SPLETNA STRAN www.danica-vogrinec.si 

KONTAKTNA OSEBA Danuška Breznik 

TELEFON 02 480 61 15, 02 480 61 00 

ELEKTRONSKI NASLOV danuska.breznik@danica-vogrinec.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MEDGENERACIJSKA DRUŽENJA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci se lahko individualno ali skupinsko družijo s stanovalci 
doma, sodelujejo na delavnicah, prireditvah, na izletu. 

KJE? V enoti Pobrežje, Čufarjeva cesta 9 ali v enoti Tabor, Veselova ulica 
3.  

KDAJ? 
 

Od ponedeljka do petka, enkrat ali večkrat tedensko ter v skladu z 
dogovorom. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Empatijo, zanesljivost, odgovornost, zmožnost medgeneracijskega 
sodelovanja. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

http://www.danica-vogrinec.si/
mailto:danuska.breznik@danica-vogrinec.si
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PUPILLAM, SO.P. 

NASLOV Zrkovska cesta 46b, 2000 Maribor 

SPLETNA STRAN www.pupillam.org 

KONTAKTNA OSEBA Iris Magajna 

TELEFON 041 280 009 

ELEKTRONSKI NASLOV drustvo.pupillam@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI IZVAJANJU IZMENJEVALNIC 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

V Mariboru imamo kotiček ponovne uporabe. Vsak teden, tj. ob 
torkih popoldan organiziramo izmenjevalnice oblačil, obutve, igrač, 
knjig, semen in sadik od 15. do 18. ure. Potrebno je pripraviti 
stojnice in izdelke in za tem pospraviti. 

KJE? MALA TRŽNICA, Dominkuševa 5, Maribor. 

KDAJ? Vsak torek, od 15. do 18. ure. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 
  

http://www.pupillam.org/
mailto:drustvo.pupillam@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA FILANTROPIJA, ENOTA MARIBOR 

NASLOV Partizanska 29, 2000 Maribor 

SPLETNA STRAN www.filantropija.org 
www.prostovoljstvo.org  

KONTAKTNA OSEBA Urška Živkovič 

TELEFON 051 730 492 

ELEKTRONSKI NASLOV urska.zivkovic@filantropija.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČENJE SLOVENŠČINE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljsko pomoč iščemo za poučevanje slovenščine za otroke 
tujce. Predvsem gre za učenje skozi druženje, igro in pogovor.  

KJE? V pisarni Slovenske filantropij ali v knjižnici. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki, potrpežljivost, zanesljivost, odgovornost. 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 
  

http://www.filantropija.org/
http://www.prostovoljstvo.org/
mailto:urska.zivkovic@filantropija.org
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA FILANTROPIJA, PE MARIBOR 

NASLOV Partizanska 29, 2000 Maribor 

SPLETNA STRAN www.filantropija.org, www.prostovoljstvo.org  

KONTAKTNA OSEBA Urška Živkovič 

TELEFON 051 730 492 

ELEKTRONSKI NASLOV urska.zivkovic@filantropija.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljsko pomoč iščemo za pomoč pri matematiki in angleščini. 
Gre za pomoč učencem tujcem, ki imajo popravne izpite.  

KJE? V pisarni Slovenske filantropija (Partizanska 29) ali v knjižnici. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki, potrpežljivost, zanesljivost, odgovornost. 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 
  

http://www.filantropija.org/
http://www.prostovoljstvo.org/
mailto:urska.zivkovic@filantropija.org
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO 

KONTROLO 

NASLOV Partizanska cesta 12, 2000 Maribor 

SPLETNA STRAN www.zadihaj.net 

KONTAKTNA OSEBA Mihaela Lovše 

TELEFON 05 91 78 076, 051 317 113 

ELEKTRONSKI NASLOV nvo.zdravje@tobak-zveza.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MLADINSKI TABOR 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Zdravstveno-vzgojno delo z otroki in mladino, pomoč pri izvedbi 
zdravstveno-vzgojnih predavanj za otroke in mladino, pomoč pri 
distribuciji zdravstveno-vzgojnih gradiv. 

KJE? Na sedežu organizacije in na terenu po Sloveniji, v mladinskih centrih 
in dijaških domovih 

KDAJ? Štirikrat mesečno. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Komunikativnost, veselje do izvajanja promocija zdravja z mladimi. 

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.zadihaj.net/
mailto:nvo.zdravje@tobak-zveza.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR 

NASLOV Razlagova ulica 16, 2000 Maribor 

SPLETNA STRAN www.zpm-mb.si 

KONTAKTNA OSEBA Tadeja Dobaj 

TELEFON 041 532 119 

ELEKTRONSKI NASLOV tadeja@zpm-mb.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSKO DELO MLADIH ZA OTROKE MED POLETNIMI 
POČITNICAMI - POČITNICE S PRIJATELJI 2022 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Spremstvo otrok na izletih, vodenje in pomoč na ustvarjalnih 
delavnicah (na vseh interesnih področjih), dokumentiranje izletov 
(fotografiranje), pisanje prispevkov ... 

KJE? Dom ustvarjalnosti mladih Maribor, Razlagova ulica 16, Maribor. 

KDAJ? Vsak delovni dan, po dogovoru.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: majica 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki, igrivost, vedoželjnost, odgovornost, 
samostojnost, zaželena so tudi specifična znanja, ročne spretnosti in 
lastne ideje. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

https://zpm-mb.si/
mailto:tadeja@zpm-mb.si
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MARTJANCI                   

 

 
NAZIV ORGANIZACIJE USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA ZA POMURJE 

NASLOV Martjanci 36, 9221 Martjanci 

SPLETNA STRAN www.lrf-pomurje.si  

KONTAKTNA OSEBA Matejka Horvat 

TELEFON 051 368 750 

ELEKTRONSKI NASLOV matejka@lrf-pomurje.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI POLETNI DOBRODELNI AKCIJI #PODARIZVEZEK 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

#podarizvezek je že tradicionalna dobrodelna akcija, v kateri zbiramo 
šolske potrebščine za otroke v Pomurju. Potrebujemo pomoč 
predvsem pri komunikaciji akcije na družabnih omrežjih, pri 
pakiranju ter komunikaciji z donatorji. 

KJE? V Pomurju (trgovine, šole ipd.) ter na spletu. 

KDAJ? Junij, julij, avgust 2022. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.lrf-pomurje.si/
mailto:matejka@lrf-pomurje.si
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MEDVODE             
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 

NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.zavodas.si 

KONTAKTNA OSEBA Blaž Razvornik 

TELEFON 01 36 25 400, 041 401 229 

ELEKTRONSKI NASLOV blaz.razvornik@deos.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na 
sodelovanju med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra starejših. 
Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme »prijatelja srca« 
med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju posveti čas, tako da se z 
njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po nakupih. Namen 
programa je družabništvo. »Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno 
zaupanje in spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, 
prijateljski odnos. 

KJE? DEOS, Center starejših Medvode, Zbiljska cesta 15, 1215 Medvode. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Empatijo, prijaznost ter sposobnost vodenja pogovora. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.zavodas.si/
mailto:blaz.razvornik@deos.si
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MENGEŠ              
  

 
NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO AIA – MLADINSKI CENTER MENGEŠ 

NASLOV Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš 

SPLETNA STRAN aia-mcmenges.si 

KONTAKTNA OSEBA Blanka Tomšič 

TELEFON 070 732 070 

ELEKTRONSKI NASLOV drustvo.aia@gmailcom 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ZABAVNO PLESNI TABOR  

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Če želiš razvijati svoje talente in spretnosti, pridobiti novo znanje in 
izkušnje na področju dela z otroki, izkušnje s področja timskega dela, 
ustvarjalne ideje, in zabavno, koristno preživeti prosti čas, ponudi 
pomoč na zabavnem plesnem taboru. 

KJE? Grkaveščak 10, Toplice Sv. Martin, Hrvaška. 

KDAJ?  Od 1. 8. do 7. 8. 2022. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
Do 30. 6. 2022. 

 

 

https://aia-mcmenges.si/
mailto:drustvo.aia@gmailcom
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO AIA – MLADINSKI CENTER MENGEŠ 

NASLOV Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš 

SPLETNA STRAN aia-mcmenges.si 

KONTAKTNA OSEBA Blanka Tomšič 

TELEFON 070 732 070 

ELEKTRONSKI NASLOV drustvo.aia@gmailcom 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Če želiš razvijati svoje talente in spretnosti, pridobiti novo znanje in 
izkušnje na področju dela z otroki, izkušnje s področja timskega dela, 
ustvarjalne ideje, in zabavno, koristno preživeti prosti čas, ponudi 
pomoč pri varstvu otrok med poletnimi počitnicami. 

KJE? V prostoru MC in delno izven po programu. 

KDAJ? Delavniki med počitnicami, med 7.30 in 15.30. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

https://aia-mcmenges.si/
mailto:drustvo.aia@gmailcom
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METLIKA              
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE HIŠA SADEŽI DRUŽBE METLIKA 

NASLOV Kolodvorska 1, 8330 Metlika 

SPLETNA STRAN www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-metlika 
www.facebook.com/HSDMetlika 

KONTAKTNA OSEBA Mojca Ivanušec  

TELEFON 051 785 217 

ELEKTRONSKI NASLOV hisa-metlika@filantropija.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI IZVAJANJU POČITNIŠKIH AKTIVNOSTI,  

OPIS AKTIVNOSTI  Med poletnimi šolskimi počitnicami vas vabimo, da se nam pridružite 
na počitniškem taboru s kreativnimi počitniškimi delavnicami, 
družabnimi igrami in varstvom otrok od 6. do 12. leta starosti. Svoje 
znanje in pomoč lahko ponudite pri vodenju ustvarjalnih delavnic, 
druženju z otroki, igranjem na prostem oz. gibalnimi delavnicami in 
varstvu otrok. 

KJE? V prostorih HSD Metlika in okolici. 

KDAJ? Termini: 
27. 6.  - 8. 7. 2022 
16. 8.  -  26. 8. 2022  
Med 9. in 16. uro. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje in izkušnje pri delu z otroki, komunikativnost, zanesljivost.  

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

http://www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-metlika
http://www.facebook.com/HSDMetlika
mailto:hisa-metlika@filantropija.org
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MIREN              

 

 
NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VZD – CENTER ZA DRUŽINE MIRENSKI 

GRAD 

NASLOV Miren 216, 5291 Miren 

SPLETNA STRAN drustvo-vzd.si 

KONTAKTNA OSEBA Maja Prinčič 

TELEFON 040 348 481 

ELEKTRONSKI NASLOV maja.princic@drustvo-vzd.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ANIMATOR NA USTVARJALNEM POČITNIŠKEM TEDNU ZA OTROKE - 
ORATORIJ 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljec v timu še z enim prostovoljcem skrbi za manjšo skupino 
otrok. Skupaj z drugimi animatorji in prostovoljci za otroke pripravi 
najrazličnejše dejavnosti: dramsko igro, animacijo, petje, športne 
igre, ustvarjalne delavnice, lov na skriti zaklad …  

KJE? Na Mirenskem Gradu. 

KDAJ? 
 

Od 27. 6. do 3. 7. 2022 aktivne priprave, počitniški teden od  4. do 9. 
julija 2022, med 8. in 18. uro.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: možnost brezplačnega bivanja v času aktivnosti in 
možnost prevoza iz okoliških krajev 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki in veselje do aktivnega preživljanja časa med 
počitnicami. Obvezna udeležba na pripravah. 
Za mladoletne je obvezno podatki kontaktne podatke in soglasje 
staršev.  

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

https://drustvo-vzd.si/
mailto:maja.princic@drustvo-vzd.si
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VZD – CENTER ZA DRUŽINE MIRENSKI 

GRAD 

NASLOV Miren 216, 5291 Miren 

SPLETNA STRAN drustvo-vzd.si 

KONTAKTNA OSEBA Maja Prinčič 

TELEFON 040 348 481 

ELEKTRONSKI NASLOV maja.princic@drustvo-vzd.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJEC V POČITNIŠKEM VARSTVU ZA ŠOLSKE OTROKE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Mi pripravimo program, ti pa v paru z drugim prostovoljcem skrbiš za 
manjšo skupinico otrok (4-6). Z njimi se igraš, ustvarjaš, zanje srbiš, 
delaš na vrtu, v kuhinji, čofotaš v bazenu …  

KJE? Na Mirenskem Gradu. 

KDAJ? Od 11. 7. 2022 do konca počitnic, med delavniki, med 8. in 16. uro. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: možnost brezplačnega bivanja v času počitniške 
aktivnosti in možnost prevoza iz okoliških krajev 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki in veselje do aktivnega preživljanja časa med 
počitnicami. Za mladoletne je obvezno podatki kontaktne podatke in 
soglasje staršev. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

https://drustvo-vzd.si/
mailto:maja.princic@drustvo-vzd.si
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MURSKA SOBOTA             

 

 
NAZIV ORGANIZACIJE HIŠA SADEŽI DRUŽBE MURSKA SOBOTA 

NASLOV Ulica Štefana Kovača 20, 9000 Murska Sobota 

SPLETNA STRAN www.filantropija.org/murska-sobota 
www.facebook.com/hisasadezidruzbemurskasobota 

KONTAKTNA OSEBA Jožica Vohar 

TELEFON 02 5300 700, 031 748 412 

ELEKTRONSKI NASLOV hisa-ms@filantropija.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST RAZNOLIKE POČITNIŠKE DELAVNICE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Vabimo mlade, da se vključijo v program aktivnosti v Hiši: se 
preizkusijo v izvedbi delavnic, sodelujejo pri igranju družabnih iger ali 
pa delajo kot mentorji na otroških taborih. Tam pomagajo pri 
ustvarjalnih, kuharskih in drugih delavnicah, sodelujejo v tematsko 
obarvanih aktivnostih, pomagajo pri varstvu otrok in pri družabnih 
igrah. 

KJE? Murska Sobota. 

KDAJ? 
 

Termini: 
od 27. junija do 1. julija, 
od 18. julija do 22. julija, 
od 1. avgusta do 5. avgusta, 
od 16. avgusta do 19. avgusta. 
Vsak dan od 9. do 12. ure. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki, ustvarjalnost, ročne spretnosti, ideje, 
kreativnost, sposobnost samostojnega dela. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/hisasadezidruzbemurskasobota
mailto:hisa-ms@filantropija.org
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NOTRANJE GORICE            

 

 
NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 

NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.zavodas.si 

KONTAKTNA OSEBA Blaž Razvornik 

TELEFON 01 36 25 400, 041 401 229 

ELEKTRONSKI NASLOV blaz.razvornik@deos.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na 
sodelovanju med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra starejših. 
Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme »prijatelja srca« 
med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju posveti čas, tako da se z 
njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po nakupih. Namen 
programa je družabništvo. »Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno 
zaupanje in spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, 
prijateljski odnos. 

KJE? DEOS, Center starejših Notranje Gorice, Gmajna 7, 1357 Notranje 
Gorice. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Empatijo, prijaznost ter sposobnost vodenja pogovora. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.zavodas.si/
mailto:blaz.razvornik@deos.si
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NOVA GORICA            
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZA GORIŠKO 

NASLOV Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica 

SPLETNA STRAN ZPMS - Nova Gorica (zpm-novagorica.si) 

KONTAKTNA OSEBA Nastasja Minja 

TELEFON 030 703 832 

ELEKTRONSKI NASLOV triglavska.roza.trenta@zpm-novagorica.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POLETNI PROGRAM 2022 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljsko delo znotraj našega Poletnega programa 2022 – 
zdravstvenih letovanj in taborov znanja za otroke in mladostnike. 
Iščemo vzgojitelje in animatorje, ki bodo popestrili poletje našim 
otrokom in mladostnikom ter se pridružili našemu Klubu vzgojiteljev 
animatorjev (KVA).   

KJE? Trenta, Piran in Savudrija. 

KDAJ? 
 

Med 1. 7. in  26. 8. 2022 (časovni okvir posameznih letovanj na voljo 
v brošuri na naši spletni strani). 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: prevoz do kraja letovanja,  nadomestilo za uporabo 
lastnih sredstev - stroškov prostovoljstva 25 eur na dan 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Polnoletnost in notranja motivacija za delo z otroki in mladimi. 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 

 

https://zpm-novagorica.si/
mailto:triglavska.roza.trenta@zpm-novagorica.si
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NAZIV ORGANIZACIJE VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA 

NASLOV Sedejeva 10, 5000 Nova Gorica 

SPLETNA STRAN www.vdcng.si 

KONTAKTNA OSEBA Ana Lukežič (Goriški center) 
Tamara Faganelj (Stara Gora) 

TELEFON 05 33 50 650 
05 33 50 620 

ELEKTRONSKI NASLOV ana.lukezic@vdcng.si 
tamara.faganelj@vdcng.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POLETNO PROSTOVOLJSTVO  

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci v poletnem času lahko:  

 spremljajo uporabnika na sprehod, na banko, pošto in druge 
naslove; 

 sodelujejo pri prostočasnih aktivnostih (npr.: družabne igre, 
pogovor, prebiranje knjig in dnevnega časopisja); 

 vodijo oz. sodelujejo v kreativnih dejavnostih (kulinarične 
delavnice, ustvarjalne delavnice, likovne delavnice, gledališke 
delavnice, foto krožek); 

 vodijo in sodelujejo v  športnih in  rekreativnih dejavnostih 
(pohodi, telovadba, balinanje, košarka, namizni nogomet, 
kegljanje, škuljanje, namizni tenis, aktivnosti na prostem); 

 vodijo in sodelujejo pri izobraževalnih dejavnostih (spremstvo 
v knjižnico, računalniški krožek, učenje tujega jezika, druge 
izobraževalne vsebine). 

KJE? Na lokaciji Enote Stara Gora, Goriški center ter Enote Solkan. 

KDAJ? Do dvakrat tedensko po uro in pol.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Prostovoljec mora izpolnjevati naslednje kriterije: 
- osebnostna primernost (vestnost, odgovornost, čustvena zrelost), 
- starost nad 15 let, 
- zmožnost sprejemanja drugačnosti.   
Prostovoljskega dela ne smejo opravljati osebe: 
- ki jim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega 
zdravljenja ali prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali dolžnosti, 
ki je v zvezi s področjem opravljanja prostovoljskega dela; 
- zoper katere je bil uveden kazenski postopek ali so bile 
pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, 
spolno nedotakljivost ali premoženje.  

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

mailto:ana.lukezic@vdcng.si
mailto:tamara.faganelj@vdcng.si
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NOVO MESTO            
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE OBMOČNO ZDRUŽENJE RKS NOVO MESTO  

NASLOV Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto 

SPLETNA STRAN www.novomesto.ozrk.si 

KONTAKTNA OSEBA Maja Gorenc Šulc 

TELEFON 041 676 025 

ELEKTRONSKI NASLOV novo-mesto.ozrk@ozrks.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST »NISI SAM« HUMANITARNI POČITNIŠKI TEDEN MLADIH  

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Po zaključku pouka, v zadnjem tednu junija, skupina mladih 
(devetošolci in dijaki) nekaj dni pomaga starejšim in invalidnim 
osebam pri različnih hišnih opravilih. Program zajema ustvarjalne 
delavnice, sproščanje, prostovoljsko delo, akcije urejanja bivalnih 
razmer socialno ogroženim uporabnikom, družabništvo s starejšimi in 
osamljenimi, učenje timskega dela ter spoznavanje dejavnosti, načel 
ter vrednot Rdečega križa.   

KJE? Na sedežu OZ RKS NM in na terenu, na domovih uporabnikov. 

KDAJ? 
 

27. 6. 2022 (9.00 – 14.00) 
28. 6. 2022 (8.00 – 14.00) 
29. 6. 2022 (8.00 – 16.00) 
30. 6. 2022 (8.00 – 14.00) 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 elektronska pošta 
Do 21. 6. 2022 v srednjih šolah pri svetovalnih delavcih. 

 

 

http://www.novomesto.ozrk.si/
mailto:novo-mesto.ozrk@ozrks.si
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NAZIV ORGANIZACIJE OBMOČNO ZDRUŽENJE RKS NOVO MESTO 

NASLOV Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto 

SPLETNA STRAN novomesto.ozrk.si 

KONTAKTNA OSEBA Barbara Ozimek 

TELEFON 041 746 742 

ELEKTRONSKI NASLOV Novo-mesto.ozrk@ozrks.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MENTORSTVO NA POČITNIŠKEM LETOVANJU OTROK  

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Mentor na letovanju skrbi za od 10 do 12 otrok, ki delujejo kot 
heterogena skupina, in skupaj izvajajo različne prostočasne 
aktivnosti. Za mentorje skrbi pedagoški vodja, ki jim svetuje pri 
njihovem delu in jih mentorira. 

KJE? Mladinsko zdravilno letovišče Debeli rtič. 

KDAJ? 
 

Od 12. 7. do 19. 7. 2022. 
Od 19. 7. do 26. 7. 2022. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: nagrado 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Izkušnje dela z otroki in mladino, ni pa pogoj. Zaželeno je, da so 
študentje pedagoških, socialnih smeri. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/letovanje_otrok_na_debelem_rticu/
mailto:Novo-mesto.ozrk@ozrks.si
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NAZIV ORGANIZACIJE VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO 

NASLOV Šmihel 3, 8000 Novo mesto 

SPLETNA STRAN www.vdc-nm.si 
www.facebook.com/VDCNM 

KONTAKTNA OSEBA Maja Medic Tomič 

TELEFON 07 39 33 247, 030 722 971 

ELEKTRONSKI NASLOV maja.medic-tomic@vdc-nm.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽABNIŠTVO, POMOČ PRI IZVEDBI PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci pomagajo uporabnikom z motnjo v duševnem razvoju 
pri različnih dejavnostih: sprehodi, izleti, kuharske in glasbene 
delavnice, družabništvo, branje knjig, ples, kviz, individualni 
pogovori, ustvarjalne delavnice, družabne igre, športne igre, 
rojstnodnevne zabave … 

KJE? Na sedežu zavoda in v bližnji okolici Novega mesta. 

KDAJ? Od ponedeljka do petka med 16. in 18. uro. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Komunikativnost, odgovornost, spoštljiv odnos do oseb s posebnimi 
potrebami. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.vdc-nm.si/
https://www.facebook.com/VDCNM
mailto:maja.medic-tomic@vdc-nm.si
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POLJČANE              
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE 

NASLOV Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane 

SPLETNA STRAN www.dom-poljcane.si 

KONTAKTNA OSEBA Stanka Pušaver 

TELEFON 02 829 59 39 

ELEKTRONSKI NASLOV delovna@dom-poljcane.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA  

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci bi se družili s stanovalci, igrali družabne igre, ustvarjali, 
vozili stanovalce na sprehode 

KJE? V  enotah Poljčane in Slovenska Bistrica. 

KDAJ? Dvakrat tedensko po dve uri oziroma po potrebi. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

https://www.dom-poljcane.si/
mailto:delovna@dom-poljcane.si
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POSTOJNA             
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE POSTOJNA, CSD 

PRIMORSKO - NOTRANJSKA 

NASLOV Novi trg 6, 6230 Postojna 

KONTAKTNA OSEBA Klavdija Krapež 

TELEFON 040 462 819 

ELEKTRONSKI NASLOV dc.postojna@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V DNEVNEM CENTRU 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pomoč pri izvajanju poletnih počitniških aktivnosti na prostem, pri 
ustvarjalnih delavnicah in na pohodih.  

KJE? Vojkova 8, 6230 Postojna. 

KDAJ? 
 

27. 6. – 1. 7. 2022  
16. 8. – 19. 8. 2022 
29. 8. – 31. 8. 2022     
Med 9. in 12. uro. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki in mladostniki. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

mailto:dc.postojna@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE ZVEZA DRUŠTEV MLADINSKI CENTER POSTOJNA 

NASLOV Vilharjeva ulica 14, 6230 Postojna 

KONTAKTNA OSEBA Nika Rudolf 

SPLETNA STRAN www.mcp.si 

TELEFON 040 350 115 

ELEKTRONSKI NASLOV nika@mcp.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POČITNIŠKE AKTIVNOSTI 

OPIS AKTIVNOSTI Iščemo prostovoljca_ko za pomoč pri izvajanju počitniških aktivnosti 
za otroke med 6. in 11. letom. Aktivnosti zajemajo ustvarjalne, 
športne in ekološke delavnice, obisk muzeja ter učenje tujega jezika. 
Delo poteka od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro. 

KJE? Mladinski center Postojna. 

KDAJ? Od 2. 8. do 13. 8. 2021, po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
Do 8. 7. 2022. 

 

 

  

http://www.mcp.si/
mailto:nika@mcp.si
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RADLJE OB DRAVI            
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD ŠKTM RADLJE OB DRAVI 

MLADINSKI KULTURNI CENTER RADLJE OB DRAVI 

NASLOV Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi 

SPLETNA STRAN www.sktmradlje.si 

KONTAKTNA OSEBA Suzana Bukovnik 

TELEFON 030 304 624 

ELEKTRONSKI NASLOV podpora@sktmradlje.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Mladi bodo izvajalci učne pomoči za osnovnošolce, ki se pripravljajo 
na popravne izpite ali si želijo med samim šolskih letom izboljšati 
znanje in oceno.  Prav tako bodo nudili pomoč pri razlagi 
nerazumljene snovi ali pomoč mladim, ki so manjkali pri pouku. 

KJE? Mladinski kulturni center Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 
Radlje ob Dravi. 

KDAJ? Po dogovoru 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.sktmradlje.si/
mailto:podpora@sktmradlje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD ŠKTM RADLJE OB DRAVI 

MLADINSKI KULTURNI CENTER RADLJE OB DRAVI 

NASLOV Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi 

SPLETNA STRAN www.sktmradlje.si 

KONTAKTNA OSEBA Suzana Bukovnik 

TELEFON 030 304 624 

ELEKTRONSKI NASLOV podpora@sktmradlje.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST USTVARJALNE DELAVNICE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci bodo vodili ali sodelovali na delavnicah za otroke, 
animaciji otrok in sodelovali pri drugih aktivnostih. Izvajali bi 
kreativne delavnice (izdelovali nakit, venčke, voščilnice, lutke, 
broške, šivali, ustvarjali z novimi materiali in spoznavali nove 
materiale in tehnike). 

KJE? Mladinski kulturni center Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 
Radlje ob Dravi. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.sktmradlje.si/
mailto:podpora@sktmradlje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD ŠKTM RADLJE OB DRAVI 

MLADINSKI KULTURNI CENTER RADLJE OB DRAVI 

NASLOV Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi 

SPLETNA STRAN www.sktmradlje.si 

KONTAKTNA OSEBA Suzana Bukovnik 

TELEFON 030 304 624 

ELEKTRONSKI NASLOV podpora@sktmradlje.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI IZVEDBI POČITNIŠKEGA VARSTVA IN POČITNIŠKIH 
AKTIVNOSTI 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci bodo pomagali pri izvedbi počitniškega varstva in 
počitniških aktivnosti. Prostovoljci bodo delali z otroki in mladimi, 
zato morajo biti iznajdljivi in zanesljivi. Zaželene so izkušnje dela z 
otroki. Prostovoljci bodo pomagali pri izvedbi načrtovanih aktivnosti 
(npr. ustvarjanje, izleti, pohodi, kopanje, športne aktivnosti, 
spoznavanje ustanov). 

KJE? Mladinski kulturni center Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 
Radlje ob Dravi. 

KDAJ? Med poletnimi počitnicami. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.sktmradlje.si/
mailto:podpora@sktmradlje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD ŠKTM RADLJE OB DRAVI 

MLADINSKI KULTURNI CENTER RADLJE OB DRAVI 

NASLOV Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi 

SPLETNA STRAN www.sktmradlje.si 

KONTAKTNA OSEBA Suzana Bukovnik 

TELEFON 030 304 624 

ELEKTRONSKI NASLOV podpora@sktmradlje.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ STAREJŠIM OBČANOM 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci so vabljeni k družabništvu s starejšimi, igranje družabnih 
iger, pomoč pri izvedbi skupnih aktivnosti, spremstvo na sprehode, 
urejanje okolice, košnja trave, obisk trgovine, spremstvo k zdravniku 
… 
Aktivnosti so individualne ali skupinske, potekale pa bodo po 
dogovoru s prostovoljci glede na njihov čas.  

KJE? Mladinski kulturni center Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 
Radlje ob Dravi. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.sktmradlje.si/
mailto:podpora@sktmradlje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD ŠKTM RADLJE OB DRAVI 

MLADINSKI KULTURNI CENTER RADLJE OB DRAVI 

NASLOV Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi 

SPLETNA STRAN www.sktmradlje.si 

KONTAKTNA OSEBA Suzana Bukovnik 

TELEFON 030 304 624 

ELEKTRONSKI NASLOV podpora@sktmradlje.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI INTEGRACIJI PRISELJENCEV 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci ob konkretni pomoči priseljencev spoznavajo njihovo 
življenje. Pri delu s priseljenci prostovoljci sodelujejo v naslednjih 
aktivnostih:  
- nudenje učne pomoči priseljencem, 
- socialna integracija priseljencev,  
- spoznavanje medkulturnosti, 
- pogovarjanje in druženje s priseljenci. 

KJE? Mladinski kulturni center Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 
Radlje ob Dravi. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.sktmradlje.si/
mailto:podpora@sktmradlje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD ŠKTM RADLJE OB DRAVI 

MLADINSKI KULTURNI CENTER RADLJE OB DRAVI 

NASLOV Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi 

SPLETNA STRAN www.sktmradlje.si 

KONTAKTNA OSEBA Suzana Bukovnik 

TELEFON 030 304 624 

ELEKTRONSKI NASLOV podpora@sktmradlje.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ORGANIZACIJA AKTIVNOSTI ZA MLADE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci lahko pomagajo ekipi mladinskega centra pri pripravi in 
izvedbi dogodkov. Prostovoljci si izberejo tisto aktivnost, ki je zanje 
najbolj privlačna: delavnice, družabni večeri, različni tečaji – in sploh 
vse, kar si uporabniki želijo.  

KJE? Mladinski kulturni center Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 
Radlje ob Dravi. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.sktmradlje.si/
mailto:podpora@sktmradlje.si


      

92 
Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v času poletnih počitnic 2022 
 

             
NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD ŠKTM RADLJE OB DRAVI 

MLADINSKI KULTURNI CENTER RADLJE OB DRAVI 

NASLOV Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi 

SPLETNA STRAN www.sktmradlje.si 

KONTAKTNA OSEBA Suzana Bukovnik 

TELEFON 030 304 624 

ELEKTRONSKI NASLOV podpora@sktmradlje.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI MEDGENERACIJSKIH PROGRAMIH 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci bodo pomagali pri izvajanju medgeneracijskih delavnic, 
na sprehodih in pogovorih s starejšimi občani. Prostovoljci bodo 
pomagali pri izvedbi delavnic za starejše, ki bodo pri prvem stiku z 
računalniki potrebovali svetovanje in osebno podporo. Prostovoljci 
lahko tudi sami predlagajo in izvedejo kakšno delavnico.  

KJE? Mladinski kulturni center Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 
Radlje ob Dravi. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.sktmradlje.si/
mailto:podpora@sktmradlje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD ŠKTM RADLJE OB DRAVI 

MLADINSKI KULTURNI CENTER RADLJE OB DRAVI 

NASLOV Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi 

SPLETNA STRAN www.sktmradlje.si 

KONTAKTNA OSEBA Suzana Bukovnik 

TELEFON 030 304 624 

ELEKTRONSKI NASLOV podpora@sktmradlje.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI IZVAJANJU PREOGRAMOV ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA 
SLOGA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci bodo preko športnih aktivnosti in ustvarjalnih delavnic 
soustvarjali program Zdrav življenjski slog. 

KJE? Mladinski kulturni center Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 
Radlje ob Dravi. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.sktmradlje.si/
mailto:podpora@sktmradlje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD ŠKTM RADLJE OB DRAVI 

MLADINSKI KULTURNI CENTER RADLJE OB DRAVI 

NASLOV Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi 

SPLETNA STRAN www.sktmradlje.si 

KONTAKTNA OSEBA Suzana Bukovnik 

TELEFON 030 304 624 

ELEKTRONSKI NASLOV podpora@sktmradlje.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ POSAMEZNIKOM IN SKUPNOSTI OB NARAVNIH IN DRUGIH 
NESREČAH, EPIDEMIJAH 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

V primeru naravnih in drugih nesreč ter epidemij bodo prostovoljci 
pomagali pri oskrbi ljudi in pa varstvu otrok na domu ali v našem 
centru, če bo to mogoče. Ravno tako bodo pomagali z aktivnostmi, ki 
bodo v določenem trenutku potrebne.  

KJE? Mladinski kulturni center Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 
Radlje ob Dravi. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.sktmradlje.si/
mailto:podpora@sktmradlje.si
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RUŠE              
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO RAST RUŠE 

NASLOV Mariborska cesta 31, 2342 Ruše 

SPLETNA STRAN www.zavod-rast.si 

KONTAKTNA OSEBA Lea Dežman 

TELEFON 02 66 88 446 

ELEKTRONSKI NASLOV lea.dezman@zavod-rast.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST AKTIVNE POLETNE POČITNICE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Zavod Rast Ruše bo v sklopu svojega medgeneracijskega centra za 
osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda v času poletnih počitnic 
izvajal aktivne počitnice. 

KJE? Zavod Rast Ruše in na terenu  - območje Občine Ruše. 

KDAJ? 
 

11. 7.  – 22. 7. 2022  
8. 8. – 19. 8. 2022 
Poldnevni program od 9. do 13. ure.  
Celodnevni program od 9. do 16. ure. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico (med aktivnimi počitnicami) 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Prijaznost, komunikativnost, empatijo, volja do dela s starejšimi in 
otroki. 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 
  

mailto:lea.dezman@zavod-rast.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO RAST RUŠE 

NASLOV Mariborska cesta 31, 2342 Ruše 

SPLETNA STRAN www.zavod-rast.si 

KONTAKTNA OSEBA Lea Dežman 

TELEFON 02 66 88 446 

ELEKTRONSKI NASLOV lea.dezman@zavod-rast.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO V MEDGENERACIJSKEM CENTRU 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Izvajanje programov in aktivnosti v medgeneracijskem centru, 
družabništvo in ustvarjalne ter izobraževalne delavnice za starejše.  

KJE? Zavod Rast Ruše in na terenu  - območje Občine Ruše. 

KDAJ? 
 

Občasno, po dogovoru. Medgeneracijski center je odprt vsak 
delovnik med 9. in 12. uro. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Prijaznost, komunikativnost, empatijo, volja do dela  
s starejšimi. 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 
  

mailto:lea.dezman@zavod-rast.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO RAST RUŠE 

NASLOV Mariborska cesta 31, 2342 Ruše 

SPLETNA STRAN www.zavod-rast.si 

KONTAKTNA OSEBA Lea Dežman 

TELEFON 02 66 88 446 

ELEKTRONSKI NASLOV lea.dezman@zavod-rast.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO - PROSTOFER 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Izvajanje brezplačnih prevozov za starejše v okviru vseslovenskega 
prostovoljskega projekta zavoda Zlata mreža. Prevoze izvajajo šoferji 
prostovoljci, ki starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo 
uporabljati javnih in plačljivih prevozov, prevažajo do želene lokacije. 

KJE? Na terenu. 

KDAJ? Občasno, po potrebi. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30  

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico  

 potrdilo o opravljenem delu 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Prijaznost, komunikativnost, empatijo, voljo do dela  
s starejšimi. Pogoj je veljavno vozniško dovoljenje. 

PRIJAVE    elektronska pošta 

 
  

mailto:lea.dezman@zavod-rast.si
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SEVNICA             
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE DUO IMPOLJCA 

NASLOV Arto 13, 8290 Sevnica 

SPLETNA STRAN www.impoljca.si 

KONTAKTNA OSEBA Dorotea Pavlovič 

TELEFON 07 81 61 400, 07 81 61 407 

ELEKTRONSKI NASLOV dorotea.pavlovic@duo-impoljca.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽABNIŠTVO  S  STANOVALCI 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Družabništvo s stanovalci (sprehod, pogovor, družabne igre, igranje 
na instrument in druge oblike umetniškega izražanja …). 

KJE? V domu Impoljca. 

KDAJ? Po dogovoru: 1x na teden ali 1x na mesec. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Komunikativnost, samoiniciativnost, kreativnost, empatijo, strpnost. 

PRIJAVE   
 

 elektronska pošta  
Do 30. 6. 2022. 

 
  

http://www.impoljca.si/
mailto:dorotea.pavlovic@duo-impoljca.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE 

DEJAVNOSTI SEVNICA – KŠTM SEVNICA 

NASLOV Glavni trg 19, 8290 Sevnica 

SPLETNA STRAN www.kstm.si 

KONTAKTNA OSEBA Nataša Rupnik 

TELEFON 051 680 220 

ELEKTRONSKI NASLOV natasa.rupnik@kstm.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO V MLADINSKEM CENTRU 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Vsakega prostovoljca individualno vključujemo v tiste aktivnosti, ki 
mu najbolj ustrezajo. Nudimo enkratno oz. občasno prostovoljstvo v 
Mladinskem centru Sevnica ali aktivnostih izven MC, lahko pa si tudi 
sam ustvariš svoje prostovoljsko delo. Delaš lahko na področju 
mladinske dejavnosti, medgeneracijskih vsebin, počitniških 
programov, v Mladinskem centru in na dogodkih izven MC, kot je 
grad Sevnica, bazen Sevnica.  
Če imaš čas, znanje ali željo prispevati k lokalni skupnosti, te vabimo, 
da postaneš prostovoljec in del naše ekipe.  

KJE? Večinoma v občini in mestu Sevnica, v mladinskem centru, na gradu, 
na bazenu, na dogodkih po Občini Sevnica in tudi izven. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: možnost, da tudi prostovoljci prispevajo k programu 
in so del ekipe. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.kstm.si/
mailto:natasa.rupnik@kstm.si
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SLOVENJ GRADEC           
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE SLOKVA, ZAVOD ZA RAZVOJ NEIZKORIŠČENIH POTENCIALOV, SO. P. 

NASLOV Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec 

SPLETNA STRAN www.slokva.si 

KONTAKTNA OSEBA Nusmira Perenda 

TELEFON 040 876 053 

ELEKTRONSKI NASLOV nusmira.perenda@slokva.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ANIMATOR  

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pomoč pri izvedbi kreativnih delavnic za otroke. Priprava prostora in 
materialov, animiranje otrok, skrb za red in čistočo. 

KJE? Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec. 

KDAJ? Junij, julij, avgust, 1x tedensko. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki, odgovornost, kreativnost.  

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.slokva.si/
mailto:nusmira.perenda@slokva.si
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SLOVENSKE KONJICE           
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SLOVENSKE KONJICE 

NASLOV Staro Trg 31, 3210 Slovenske Konjice 

SPLETNA STRAN www.facebook.com/storkljina.hisa 

KONTAKTNA OSEBA Janja Brglez 

TELEFON 051 224 559 

ELEKTRONSKI NASLOV dpmkonjice@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POLETJE V ŠTORKLJINI HIŠI - KVALITETNO PREŽIVLJANJE POČITNIC 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Otrokom ponudimo ustvarjalne delavnice in varstvo v dopoldanskem 
času. Ob četrtkih organiziramo izlete, oglede, animacije ... 

KJE? Prostori Štorkljine hiše - v medgeneracijskem centru Štiblc, 
Slomškova 1, Slovenske Konjice. 

KDAJ? Julija in avgusta, med 8. in 15. uro. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 povrnjene potne stroške, malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Polnoletnost in veselje do dela z otroki. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.facebook.com/storkljina.hisa
mailto:dpmkonjice@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH INVALIDOV SLOVENIJE VIZIJA 

NASLOV Slomškova 3c, 3210 Slovenske Konjice 

SPLETNA STRAN drustvo-vizija.si 

KONTAKTNA OSEBA Mateja Peterec 

TELEFON 041 683 133 

ELEKTRONSKI NASLOV drustvo.vizija@guest.arnes.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽENJE IN SPREMSTVO NA ORGANIZIRANE DOGODKE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA izvaja posebne 
socialne programe z namenom zmanjšanja socialne izključenosti oseb 
z invalidnostjo. Predvsem v poletnem času organiziramo razne izlete 
in piknike, oglede razstav ter muzejev, z namenom vključevanja oseb 
z invalidnostjo v širšo socialno mrežo. Organizirane aktivnosti 
izvajamo s prilagojenim lastnim kombi vozilom, udeležencem pa 
nudimo fizično pomoč pri vstopanju/izstopanju iz kombi vozila in 
spremstvo na dogodke.  
Prostovoljci so v program vključeni na način, da udeležencem na 
posamezni aktivnosti pomagajo s svojim spremstvom in druženjem. 

KJE? Na terenu (izleti, pikniki, razstave, muzeji) in na sedežu društva. 

KDAJ? Po dogovoru, največ 1x tedensko. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 povrnjene stroške malice 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Komunikativnost, prilagodljivost in empatijo ter pripravljenost za 
delo na terenu. 

PRIJAVE   
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

https://drustvo-vizija.si/
mailto:drustvo.vizija@guest.arnes.si
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ŠKOFJA LOKA            

 

 
NAZIV ORGANIZACIJE DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE DC OM ŠKOFJA 

LOKA, CSD GORENJSKA, ENOTA ŠKOFJA LOKA 

NASLOV Partizanska cesta 1d, 4220 Škofja Loka 

SPLETNA STRAN www.csd-slovenije.si/csd-gorenjska/enota-skofja-loka/dnevni-
center/ 
www.facebook.com/pages/DC-OM/156160397756878 

KONTAKTNA OSEBA Tanja Stipič 

TELEFON 051 221 586 

ELEKTRONSKI NASLOV dcom.loka@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SPREMSTVO NA POČITNIŠKIH AKTIVNOSTIH  

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Spremstvo na počitniških aktivnostih za otroke in mladostnike, stare 
med 6 in 18 let. Podpora strokovnim delavcem, druženje z otroki in 
mladostniki, spodbujanje, aktivno sodelovanje. 

KJE? Na različnih lokacijah (izleti, delavnice, športne aktivnosti ...). 

KDAJ? 
 

V času poletnih počitnic od 27. 6. do 12. 7. 2022 in od 17. 8. do 30. 8. 
2022. V dopoldanskem času od ponedeljka do petka v obsegu 4-8 ur 
(izjemoma več). Pogostost po dogovoru (lahko samo občasno). 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Osebe, primerne za delo z otroki in mladostniki. Zanesljivost, 
odgovornost, družabnost, delo v timu. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

http://www.csd-slovenije.si/csd-gorenjska/enota-skofja-loka/dnevni-center/
http://www.csd-slovenije.si/csd-gorenjska/enota-skofja-loka/dnevni-center/
http://www.facebook.com/pages/DC-OM/156160397756878
mailto:dcom.loka@gmail.com
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TOLMIN             
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE RDEČKI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE TOLMIN 

NASLOV Brunov drevored 23, 5220 Tolmin 

SPLETNA STRAN tolmin.ozrk.si 

KONTAKTNA OSEBA Teja Velušček 

TELEFON 041 661 490 

ELEKTRONSKI NASLOV tolmin.ozrk@ozrks.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DELO S STAREJŠIMI 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljce vabimo k izvajanju osnovnega računalniškega 
izobraževanja in k izvajanju brezplačnih prevozov starejših. 

KJE? Računalniška izobraževanja v Bovcu, Kobaridu in Tolminu. 
Brezplačni prevozi starejših pa iz Tolmina po celotni Sloveniji. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Za opravljanje brezplačnih prevozov starejših je potreben izpit B 
kategorije, resnost, odgovornost, zanesljivost. 
Za opravljanje izobraževanj je potrebno osnovno znanje 
računalniških programov, čut za delo s starejšimi, potrpežljivost … 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

https://tolmin.ozrk.si/
mailto:tolmin.ozrk@ozrks.si


      

105 
Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v času poletnih počitnic 2022 
 

TOPOLŠICA                
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 

NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.zavodas.si 

KONTAKTNA OSEBA Blaž Razvornik 

TELEFON 01 36 25 400, 041 401 229 

ELEKTRONSKI NASLOV blaz.razvornik@deos.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na 
sodelovanju med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra starejših. 
Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme »prijatelja srca« 
med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju posveti čas, tako da se z 
njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po nakupih. Namen 
programa je družabništvo. »Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno 
zaupanje in spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, 
prijateljski odnos. 

KJE? DEOS, Center starejših Zimzelen Topolšica, Topolšica 78/a, 3326 
Topolšica. 

KDAJ? Po dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Empatijo, prijaznost ter sposobnost vodenja pogovora. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.zavodas.si/
mailto:blaz.razvornik@deos.si
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TRBOVLJE             
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TRBOVLJE  

NASLOV Trg svobode 11, 1420 Trbovlje 

SPLETNA STRAN www.srce-me-povezuje.si/dpmtrbovlje 

KONTAKTNA OSEBA Lavra Izgoršek  

TELEFON 041 618 414 

ELEKTRONSKI NASLOV trbovlje.dpm@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POČITNIŠKO VARSTVO OTROK  

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Poletnih počitniških dejavnosti na DPM Trbovlje se udeležujejo 
osnovnošolski otroci od 5. leta starosti naprej. Za otroke 
pripravljamo ustvarjalnice, športne in socialne igre, izlete, kopanje in 
številne druge aktivnosti. Prostovoljec skrbi za varstvo in animacijo 
otrok.  

KJE? Na sedežu organizacije.  

KDAJ? 1. 7. - 31. 8. 2022, vsak delovnik med 9. in 13. uro.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki, odgovornost, strpnost, kreativnost, 
sprejemanje drugačnosti, po možnosti pedagoška smer izobrazbe 
(neobvezujoče), pripravljenost na delo v skupini, samoiniciativnost, 
potrdilo o nekaznovanosti 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
Do 20. junija 2022. 

 

 

https://www.srce-me-povezuje.si/dpmtrbovlje/
mailto:trbovlje.dpm@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TRBOVLJE  

NASLOV Trg svobode 11, 1420 Trbovlje 

SPLETNA STRAN www.srce-me-povezuje.si/dpmtrbovlje 

KONTAKTNA OSEBA Lavra Izgoršek  

TELEFON 041 618 414 

ELEKTRONSKI NASLOV trbovlje.dpm@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST LETOVANJE OTROK V SAVUDRIJI  

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Letovanje je organizirano v okviru DPM Trbovlje v letovišču ZLRO 
Ljubljana v Savudriji. Letovanja se udeležujejo osnovnošolski otroci 
od 5. leta starosti naprej. Prostovoljec skrbi za varstvo in animacijo 
otrok vseh 10 dni letovanja, skrbi za njihovo dobro počutje, varnost v 
samem letovišču in na morju ter s skupino prostovoljcev za zanimiv 
animacijski program.  

KJE? Letovišče v Savudriji.   

KDAJ? Od 1. do 11. avgusta 2022. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki, odgovornost, strpnost, kreativnost, 
sprejemanje drugačnosti, po možnosti vaditelj plavanja, zaželena 
pedagoška smer izobrazbe, pripravljenost na delo v skupini, 
samoiniciativnost, potrdilo o nekaznovanosti. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
Do 20. junija 2022. 

 

 

https://www.srce-me-povezuje.si/dpmtrbovlje/
mailto:trbovlje.dpm@gmail.com
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VREMSKI BRITOF            
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD DOBRA POT 

NASLOV Barka 31, 6217 Vremski Britof 

SPLETNA STRAN www.dobra-pot.si 

KONTAKTNA OSEBA Nava Vardjan 

TELEFON 040 758 346 

ELEKTRONSKI NASLOV info@dobra-pot.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ NA PROMOCIJSKIH STOJNICAH IN DELAVNICAH, 
KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO, FOTOGRAFIRANJE, OBJAVE NA 
DRUŽBENIH OMREŽJIH 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Zavod Dobra pot izvaja pester program delavnic in dogodkov na 
temo kulturne dediščine. V poletni sezoni bo organiziranih več 
dogodkov in predstavitev, na katerih bodo prostovoljci nagovarjali 
javnost, predstavljali projekte zavoda, vabili obiskovalce k 
sodelovanju v različnih dediščinskih igrah ter drugače pomagali ekipi  
zavoda. Vsekakor bo pestro in zabavno! 

KJE? V različnih krajih pretežno v obalno-kraški regiji, v sklopu večjih 
javnih prireditev, festivalov itd. (Divača, Sežana, Piran, Koper, 
Postojna, Ilirska Bistrica). 

KDAJ? 
 

Med junijem in septembrom, približno 4x mesečno oz. odvisno od 
pogostosti javnih prireditev (točni datumi bodo kandidatom 
sporočeni ob prijavi na prostovoljsko delo). 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Komunikativnost, veselje do dela z ljudmi, timsko delo, odgovornost, 
uporabo pametnega telefona. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 elektronska pošta  
Od 15. 6. (za dogodke v juniju in juliju) do najpozneje 15. 9. 2022 (za 
dogodke v septembru in oktobru). 

 
  

http://www.dobra-pot.si/
mailto:info@dobra-pot.si
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ZAGORJE OB SAVI            
 

NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZAGORJE  

NASLOV Cesta 9. avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi 

SPLETNA STRAN www.dpm-zagorje.si 

KONTAKTNA OSEBA Nina Beja 

TELEFON 041 699 412 

ELEKTRONSKI NASLOV info@dpm-zagorje.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POLETNE AKTIVNOSTI ZA OTROKE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pomoč pri načrtovanju in izvedbi družabnih in ustvarjalnih aktivnosti 
za otroke in mladostnike_ce v času poletnih počitnic. 

KJE? V mestnem parku in na terasi pred mestno knjižnico. 

KDAJ? Torek in četrtek od 9.30 do 11.30. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: zaključni piknik 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje za delo z otroki. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.dpm-zagorje.si/
mailto:info@dpm-zagorje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI  

NASLOV Cesta 9. avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi 

SPLETNA STRAN www.mczos.si 

KONTAKTNA OSEBA Nina Beja 

TELEFON 040 699 097 

ELEKTRONSKI NASLOV international@mczos.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI POLETNIH AKTIVNOSTIH 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pomoč pri načrtovanju in izvedbi družabnih in ustvarjalnih aktivnosti 
za otroke in mladostnike_ce v času poletnih počitnic. 

KJE? V mestnem parku in na terasi pred mestno knjižnico. 

KDAJ? Torek in četrtek od 9.30 do 11.30. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: zaključni piknik 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje za delo z otroki. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

http://www.mczos.si/
mailto:international@mczos.si
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ŽALEC              
 

 
NAZIV ORGANIZACIJE HIŠA SADEŽI DRUŽBE ŽALEC    

NASLOV Hmeljarska 3, 3310 Žalec    

SPLETNA STRAN www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-zalec 
www.facebook.com/hisasadezidruzbe.zalec 

KONTAKTNA OSEBA Barbara Lužar 

TELEFON 051 419 342    

ELEKTRONSKI NASLOV barbara.luzar@filantropija.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POČITNIŠKO VARSTVO IN USTVARJALNE POČITNIŠKE DELAVNICE    

OPIS AKTIVNOSTI  Mlade vabimo, da se nam pridružijo na počitniških delavnicah in pri 
otroškem varstvu in tudi sami izvedejo kakšno delavnico v Hiši: 
športno, ustvarjalno, likovno, gibalno, potopisno, kuharsko … Poleg 
animacije otrok, starih od 6. do 11 let, bomo veseli tudi pomoči pri 
kuhanju kosil, ki jih sami pripravljamo v počitniškem varstvu. 
Mladi se lahko pri nas vključijo tudi med letom v načrtovan program 
aktivnosti (učna pomoč, pomoč starejšim pri pametnih telefonih in 
osnovah računalništva, družabništvo starejšim) oz. opravijo pri nas 
tudi prakso.  

KJE? V Hiši Žalec in na prostem (ob jezeru Vrbje, na bližnjem šolskem 
igrišču, izleti z vlakom in avtobusom …). 

KDAJ? Od 4. do 15. julija in od 1. do 12. avgusta 2022, od 8. do 16. ure. 

KDO JE LAHKO PROSTOVOLJEC* 
(označite starostne skupine) 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? 
(označite ustrezno) 

 usposabljanje za prostovoljce 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljeni praksi, priporočilo 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 potrdilo o pridobljenih kompetencah 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje in zaželene izkušnje pri delu z otroki ter starejšimi. 

PRIJAVE  (označite ustrezne 
načine) 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

https://www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-zalec/
http://www.facebook.com/hisasadezidruzbe.zalec
mailto:barbara.luzar@filantropija.org
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NAZIV ORGANIZACIJE UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC 

NASLOV Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec 

SPLETNA STRAN www.upi.si  

KONTAKTNA OSEBA Petra Kačičnik Škof 
Maruša Burnik Žolek 

TELEFON 03 71 33 500, 03 71 33 577 

ELEKTRONSKI NASLOV petra.kacicnikskof@upi.si 
marusa.burnik@upi.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pomoč pri izvajanju poletnih aktivnosti za otroke od 1. do 5. razreda 
osnovne šole: delavnice, animacija, druženje v naravi … 

KJE? Na UPI in v okolici Žalca, Vrbja in Ložnice. 

KDAJ? 
 

1. Termin: 27. 6.  – 8. 7. 2022 od 8. do 16. ure. 
2. Termin: 16. 8. – 26. 8. 2022 od 8. do 16.ure. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki. 

PRIJAVE   
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

http://www.upi.si/
mailto:petra.kacicnikskof@upi.si
mailto:marusa.burnik@upi.si
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V katalogu so predstavljene aktivnosti, ki so jih prispevale članice Slovenske mreže 

prostovoljskih organizacij. Za točnost objavljenih podatkov ter objavljene fotografije 

odgovarjajo organizacije, ki so jih posredovale.  

Če v tem katalogu ne najdete pravih priložnosti zase, lahko prostovoljsko organizacijo v svoji 
bližini poiščete s pomočjo iskalnika organizacij ali delo najdete na Posredovalnici 
prostovoljskih del. 
Spremljajte objave o prostovoljskih delih tudi na Facebooku. 
 
Veseli bomo, če boste svoje prostovoljske izkušnje in zgodbe poslali na 
novice@filantropija.org, mi pa jih bomo objavili na portalu www.prostovoljstvo.org in na 
družbenih omrežjih Slovenske filantropije. 
 
Želimo vam čudovito poletje, polepšano s prostovoljstvom! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Uredila: Andreja Hleb 
Lektura: Sabrina Lever 

 
 
 
 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva 
Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 

 
www.filantropija.org 

www.prostovoljstvo.org 
 

T: 01 430 12 88 
 

info@filantropija.org 
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