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KATALOG PROSTOVOLJSKIH AKTIVNOSTI ZA MLADE V ČASU POLETNIH POČITNIC  

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

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. V mnogih 

prostovoljskih organizacijah bo tudi poleti pomoč mladih rok in bistrih glav zelo dobrodošla. 

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 k sodelovanju v aktivnostih, ki bodo med poletnimi počitnicami 2022 potekale v 

Mestni občini Ljubljana; vabljeni, da si ogledate in preberete čisto vse!  

 

 

Želimo vam prijetne počitniške dni, polepšane s prostovoljstvom! 

 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva 
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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 otroci 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 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 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 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 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 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
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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 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 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/
file:///C:/Users/LeverSa/Desktop/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/
http://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 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 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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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


  

Katalog poletnih prostovoljskih aktivnosti za mlade v Mestni občini Ljubljana 
27 

             
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 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 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 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 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/


  

Katalog poletnih prostovoljskih aktivnosti za mlade v Mestni občini Ljubljana 
34 

 
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 

 
 

 
  

http://www.taborniki.si/
mailto:matjaz.svegelj@taborniki.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: Katarina Rotar 
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 
 
 
 

Junij 2022 

https://www.prostovoljstvo.org/slovenska-mreza-prostovoljskih-organizacij-1
https://www.prostovoljstvo.org/slovenska-mreza-prostovoljskih-organizacij-1
https://www.prostovoljstvo.org/posredovalnica-prostovoljskih-del
https://www.prostovoljstvo.org/posredovalnica-prostovoljskih-del
https://www.facebook.com/prostovoljstvo.org
mailto:novice@filantropija.org
http://www.prostovoljstvo.org/
https://www.filantropija.org/
http://www.prostovoljstvo.org/
mailto:info@filantropija.org

