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1. UVOD 
  
 
Zveza prijateljev mladine Idrija s programi, projekti in raznovrstnimi dejavnostmi utrjuje naše 
temeljne usmeritve kot nevladne, prostovoljne, nepridobitne in humanitarne organizacije, ki 
dela v dobro otrok, mladostnikov in družin. V okviru zveze delujejo Društvo prijateljev 
mladine Cerkno, Društvo prijateljev mladine Črni vrh, Društvo prijateljev mladine Idrija in 
Društvo prijateljev mladine Spodnja Idrija.  
 
Zveza je imela od leta 2008 podeljen status humanitarne organizacije. V letu 2021 nam je 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi preteklega 
statusa in ker smo skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah uskladili ustanovni akt  in 
delovanje s pogoji, ki veljalo za pridobitev statusa nevladne organizacije po ZNOrg, podelila 
status nevladne organizacije v javnem interesu za opravljanje humanitarne dejavnosti na 
področju socialnega varstva. Skladno z ZNOrg moramo ministrstvu vsako drugo leto do 
konca marca predložiti poročilo za pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in 
pomembnejših dosežkih ter program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.  
 
Zveza prijateljev mladine Idrija je v letu 2021 sledila svojemu poslanstvu, zapisanemu v 
statutu. Leto zaradi Covid- 19 ni bilo povsem običajno, vendar nam je večino zastavljenih 
programov in projektov uspelo realizirati. Trudili smo se, da smo programe kljub razmeram 
organizirali, zato smo nekatere vsebine nekoliko prilagodili.  
 
 
 

http://www.zpm-idrija.si/
mailto:zpmidrija@gmail.com
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2. ORGANI, DELOVNA TELESA IN STALNE OBLIKE DELOVANJA 
V LETU 2021 

 

Seje organov ZPM Idrija 

 
Upravni in nadzorni odbor sta se sestala enkrat. Upravni odbor v živo, Nadzorni odbor pa 
korespondenčno.  
Zasedanje skupščine kot najvišjega organ ZPM Idrija se je izvedlo korespondenčno med 12. 
in 22. marcem. Skupščina je sprejela vsebinsko in finančno poročilo za leto 2020, letni 
program dela in finančni načrt za leto 2021.  
 

3. PROGRAMI ZPM IDRIJA 
 
V letu 2021 smo izvajali programe na naslednjih področjih:   
Programi za zaščito otrokovih pravic in zagovorništvo   
Socialno-humanitarni programi   
Programi za prosti čas in letovanja 
Ostali programi 
 
 

3.1. Programi za zaščito otrokovih pravic in zagovorništvo 

 

Otroški parlamenti 

 

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Otroke 

spodbujamo k sodelovanju v družbenem življenju (participacija) in izobražujemo o človekovih 

in državljanskih pravicah. Izvajajo se v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s 

parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem 

parlamentu. Program izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja 

otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami. V programu sodelujejo ob 

podpori mentorjev in regijskih koordinatorjev. Organizator nacionalnega programa otroškega 

parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije. 

 

S šolskim letom 2020/2021 so se začeli že 31. otroški parlamenti. Že drugo leto so 

nadaljevali z izbrano temo »Moja poklicna prihodnost«.  20 predstavnikov Osnovnih šol Idrija, 

Spodnja Idrija, Črni Vrh in Cerkno so se zbrali na Medobčinskem parlamentu, ki je potekal 

24.3.2021 ob 16.00 preko aplikacije ZOOM. Uvodoma so županoma občin Idrija in Cerkno 

predstavili svoje žulje, ki jih pestijo na lokalnem nivoju. Nato so razpravljali o podtemah Moj 

poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in 

prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet - pozitivno, zanimivo) in o vplivu Covid-19 na izbiro 

http://www.zpm-idrija.si/
mailto:zpmidrija@gmail.com
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poklica (kako Covid razmere vplivajo na njihovo odločitev za poklic). Medsebojno so 

izmenjali izkušnje, ugotovitve in oblikovali predloge za otroški parlament na regionalni ravni. 

Nazadnje so izvolili še predstavnike, ki so jih zastopali na regionalnem in nacionalnem 

otroškem parlamentu.   

Tudi Regijski in Nacionalni otroški 
parlamenta sta potekala preko aplikacije 
ZOOM. Regijski parlament je 8. 4. 2021 
organiziralo Medobčinsko društvo prijateljev 
mladine Ajdovščina v sodelovanju z nami in 
šolski mentorji. Delegati so po uvodnih 
nagovorih poročali o Medobčinskih otroških 
parlamentih, nato je sledilo delo po skupinah 
in razprava. Vsaka skupina je obravnavala 

svojo temo o kateri so nato poročali ob 
zaključku zasedanja.  

Na nacionalni otroškem parlamentu nas je 
zastopal Maks Rupnik. V okviru naslovne 
teme so  razpravljali o 5 temah znotraj 
naslovne teme. Po poročanju o delu v 
skupinah je sledila razprava, v katero so se 
vključevali tudi gostje. Delegati na 
zasedanju teme za prihodnje leto niso izvolili saj se je na nacionalni ravni sprejel sklep, da se 
tema podaljša še v prihodnje šolsko leto v upanju, da se bo parlamente lahko izvajalo v živo.  

TOM telefon 

 

Telefon za otroke in mladostnike – TOM je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v 

obdobju otroštva in mladostništva soočajo z izzivi in pastmi odraščanja ter tudi tistim, ki so 

ogroženi in imajo kakršnekoli težave in probleme. TOM jim ponuja in posreduje informacije, 

spodbudo, podporo, svetovanje in pomoč v obliki svetovalnega pogovora po telefonu. 

 

Idrijska svetovalna skupina TOM je dežurala v letu 2021 po ustaljenem urniku: vsak torek od 
16. do 18. ure – razen v poletnih mesecih (julij, avgust), ko ne dežurajo.  

Skupino sestavlja 8 prostovoljcev, ki so opravili 334 ur prostovoljnega dela. Imeli so 5 
supervizij. V januarju je supervizije vodila Barbara Krnc, ostale supervizije pa Mateja Perše 
Juretič. Prvi 2 superviziji so imeli na daljavo- ZOOM. Dodatna izpopolnjevanja so imeli še v 
Pacugu (28. – 30. 5. 2021 (5 svetovalcev) in v Tolminu 16. 10. 2021 (6 svetovalcev). V naši 
skupini so imeli to leto še 2 organizacijska sestanka. 

 

http://www.zpm-idrija.si/
mailto:zpmidrija@gmail.com
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3.2. Socialno-humanitarni programi 

 

Botrstvo 

 
Projekt Botrstvo, ki deluje v okviru ZPM Idrija, stremi k izboljšanju kakovosti življenja otrok in 
mladostnikov v Idrijsko-Cerkljanski regiji, preprečevanju socialne izključenosti in ustvarjanju 
pogojev enakih možnosti. Projekt se financira na dva načina. Prvi način je pridobivanje 
posameznih botrov, ki se jim dodeli otrok, ki izpolnjuje pogoje pravilnika o delovanju projekta. 
Drugi način je zbiranje sredstev enkratnih donatorjev v sklad Botrstva v Idriji.  
 
V letu 2021 smo nadaljevali z ustaljenim izvajanjem projekta z vključenimi 12 otroki. Sredstva 
je zagotavljalo 12 botrov iz lokalnega okolja.  
 
Komisija za spremljanje in nadzor porabe sredstev Botrstva v Idriji se je na korespondenčni 
seji sestala enkrat. Pregledala je gradivo – obrazložitev in povzetek vsake posamezne 
prispele vloge za podaljšanje botrstva in botrstvo podaljšala vsem otrokom, ki so vloge 
obnovili ter v botrstvo sprejela novega otroka.  
 

Poštar Pavli polni šolske torbe 

 
Dobrodelna akcija Poštar Pavli polni šolske torbe, je skupna akcija ZPMS in Pošte Slovenija. 
Akcija je tudi  v letu 2021 potekala v juliju in avgustu. Na nacionalni ravni so se zbirala 
sredstva in šolske potrebščine po poštnih izpostavah. Podarjene šolske potrebščine smo 
razdelili socialno šibkejšim družinam, nekaj potrebščin, ki so nam ostale smo razdelili 
osnovnim šolam Cerkno, Sp. Idrija, Idrija in Črni vrh. V vrednosti 50 € smo eni družini 
pomagali pri nakupu delovnih zvezkov.  
 

Odstop BON21 za družine 

 
Kontaktirala sta nas dva donatorja, ki sta želela odstopiti svoj BON21 za nakup delovnih 
zvezkov otrokom iz socialno ogroženih družin. V akcijo smo vključili dve družini iz projekta 
botrstvo – en osnovnošolec in ena srednješolka. Nato smo pridobili seznam delovnih 
zvezkov, ki smo jih posredovali donatorjema. Donatorja sta nato sama opravila nakup in 
delovne zvezke dostavila na ZPM, da smo jih lahko predali družinam.  
 

Humanitarna pomoč učencem pri opremi za šolanje na daljavo 

 
Na nas se je obrnil donator, ki je želel socialno ogroženi družini podariti prenosni računalnik. 
Računalnik smo nato predali družini, ki ga je nujno potrebovala. Gre za družino v kateri mati 
samohranilka skrbi za tri šoloobvezne otroke.  
V preteklem letu smo v sodelovanju z ZPMS in A1 Slovenija, z brezplačnimi modemi za 
brezžični internet opremili kar 5 družin iz naše občine in tako njihovim šoloobveznim otrokom 

http://www.zpm-idrija.si/
mailto:zpmidrija@gmail.com
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omogočili sodelovanje pri pouku. Delovanje brezplačnega modema se je podaljšalo še za 
eno šolsko leto.  
 

Akcija Ciciban – Cicido 

 
Akcijo Ciciban – Cicido v sodelovanju z Društvom Bralna značka smo nadaljevali tudi v tem 
letu. Do meseca septembra so 3 socialno ogrožene družine, na predlog OŠ Idrija in OŠ Sp. 
Idrija, mesečno prejemale brezplačno revijo Ciciban. Z novim šolskim letom smo dobili 
celoletne naročnine kar za 6 družin. Ponovno smo pozvali šole, da predlagajo družine, ki bi 
revije potrebovali in si jih ne morejo privoščiti. Osnovna šola Idrija je tako predlagala dve 
družini priseljencev, ki prejemajo Cicido, kar jim bo pomagalo pri osvajanju jezika. Dve 
družini je predlagala OŠ Sp. Idrija (ena družina prejeme Cicido in ena Ciciban), OŠ Črni Vrh 
in OŠ Cerkno sta predlagali vsaka po eno družino, ki prejemajo Ciciban. Družinam revijo 
pošiljamo po pošti.  

Trije zimski botri 

 
 
Akcija trije zimski botri je projekt treh prijateljic, ki je iz želje po 
obdarovanju vsaj nekaj pomoči potrebnih otrok prerasel v vseslovensko 
akcijo, preko katere je bilo v preteklih letih zbranih in razdeljenih več 
tisoč daril za otroke iz socialno šibkejših družin. Tudi letos smo s 
projektom nadaljevali in pomagali obdariti 33 otrok. V projekt smo 
vključili otroke iz projekta Botrstvo, in otroke, ki sta jih predlagali OŠ 
Idrija in OŠ Sp. Idrija. Obe omenjeni šoli sta tudi poskrbeli, da so otroci 
pisma lepo pripravili. OŠ Črni Vrh se letos ni odločila za sodelovanje, 
zato smo iz njihovega območja k projektu povabili otroke, ki so bili 
vključeni že lansko leto.  
 

 

Humanitarna akcija 30 let 30 očal 

 
Decembra so se na nas po pomoč pri izvedbi humanitarne akcije obrnili tudi pri Optiki Vogrič, 
kjer so se ob praznovanju tridesete obletnice delovanja optike odločili podariti kar 30 
celostnih obravnav vida posameznikom iz idrijske in cerkljanske občine. Tako smo se 
povezali s CSD Idrija in tridesetim posameznikom zagotovili brezplačno celostno oskrbo 
vida. 19 posameznikov je pregled in nova očala prejelo že v mesecu decembru, še 11 oseb 
pa je bilo na pregled naročenih v mescu januarju.  
Želimo si, da bi lepa gesta spodbudila tudi druge k dodatnim humanitarnim akcijam.  
 
 
 
 
 

http://www.zpm-idrija.si/
mailto:zpmidrija@gmail.com


 

 

                                

7 
 

Zveza prijateljev mladine Idrija, Mestni trg 11, 5280 Idrija 
www.zpm-idrija.si; zpmidrija@gmail.com 

TEL: +386 5 37 41 099; 041 427 925 
TRR: SI56 0475 2000 0296 288 odprt pri NKBM 

 

3.3. Programi za prosti čas in letovanja 

 

Letovanja 

 

Letovanja so bila v letu 2021 nadvse uspešna saj smo skupno na morje peljali kar 153 otrok.  

 

V Idrijskih novicah smo v mesecu aprilu objavili razpis za letovanja z nekoliko spremenjenimi 

pogoji, ki jih je sprejel Upravni odbor. Skladno z razpisom smo sprejemali prijave, ki so bile 

oddane od 4.5.2021 dalje in poslane s priporočeno pošto. Prijave smo skrbno zapisovali 

glede na uro oddane pošiljke. Vsa mesta so se zapolnila že s pošiljkami oddanimi do 10. ure 

zjutraj. Skupno smo prejeli kar 167 prijav.  

 

V Poreču je letovalo 105 otrok od 12.7. do 19.7. (7 dni). Spremljalo jih je 12 vzgojiteljev, 

pedagoška vodja in medicinska sestra. V Seči je letovalo 48 otrok od 23.7. do 31.7.2021 (8 

dni). Spremljalo jih je 6 vzgojiteljev, pedagoški vodja in medicinska sestra.  

 

 

http://www.zpm-idrija.si/
mailto:zpmidrija@gmail.com


 

 

                                

8 
 

Zveza prijateljev mladine Idrija, Mestni trg 11, 5280 Idrija 
www.zpm-idrija.si; zpmidrija@gmail.com 

TEL: +386 5 37 41 099; 041 427 925 
TRR: SI56 0475 2000 0296 288 odprt pri NKBM 

 

Način subvencioniranja in podatki o številu otrok: 
 

SEČA POREČ SKUPNO 

Letovalo 48 otrok Letovalo 105 otrok 153 otrok 

Zdravstveno in  soc  15 
otrok 

Zdr. in soc  16 otrok 31 otrok 

Zdravstveno sub. 7 otrok Zdr. 30 otrok 37 otrok 

Socialno sub.. 14 otrok Socialno sub. 27 otrok 41 otrok 

Plačali celoten zaračunan 
prispevek 12 

Plačali celoten zaračunan 
prispevek 32 

44 otrok 

Brezplačno 3 Brezplačno 4 7 otrok 

 
Število otrok na letovanju iz posamezne občine. 
 

OBČINA SEČA POREČ SKUPNO 

IDRIJA 47 99 146 

CERKNO 1 6 7 

 
Poln strošek letovanja na otroka je v Seči znašal 370 €, v Poreču 300 €. Celotnega stroška ni 
poravnal nihče od staršev. Vsem smo s pomočjo sredstev Občine Idrija in Občine Cerkno ter 
donatorjev znižali ceno na 250 € za letovanje v Seči in 220 € za letovanje v Poreču.  
 
Otrokom še dodatno subvencioniramo letovanja glede na finančno stanje njihovih družin po 
naslednjem ključu: 
 
Socialno subvencionirano letovanje: 
 

Dohodkovni 

razred 

povprečni mesečni 

dohodek na osebo (v 

EUR)  

Prispevek staršev 

SEČA 

Prispevek staršev 

POREČ 

1 do 191,40 0 € 0 € 

2 nad 191,41 do 319,01 50 € 45 € 

3 nad 319,02 do 382,82 70 € 60 € 

4 od 382,83 do 446,62 110 € 95 € 

5 od 446,63 do 563,60 140 € 130 € 

 
Zdravstveno subvencionirano letovanje, ki ga sofinancira ZZZS je imelo 67 otrok. Subvencija 
je znašala 27,77 € na dan.  
 
 
 
 
 
 

http://www.zpm-idrija.si/
mailto:zpmidrija@gmail.com
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Počitnikarija 

 

Otroci so lahko v juliju in avgustu izbirali med 

številnimi aktivnostmi.  

 

29.6.  kino – ogled risanke Pat in Mat Mojstra na 

delu -38 otrok.  

1.7., - Plavanje v bazenu Ajdovščina  48 otrok (1 

iz Cerkna).  

6.7., - Obisk kmetije Krnčan – 29 otrok. 

7.7., plesna delavnica klasični balet z balerino 

Kristino Aleksovo – 8 otrok  

8.7., plesna delavnica Hip hop z Ano trček – 9 

otrok 

9.7., plesna delavnica Jazz balet je zaradi 

premalo prijavljenih odpadel. 

13.7., Geopark: igra z aplikacijo Teach OUT – 24 

otrok 

22.7., Pohod na Pšenk – 27 otrok 

20.7., Geopark: ustvarjalne delavnice kamniti 

kaktusi 9 otrok (2 iz Cerkna) 

22.7., joga za otroke z Alenko Pirih - 9 otrok 

27.7., balinanje – 24 otrok  

29.7., obisk bike parka Idrija – 10 otrok (2 iz Cerkna) 

4.8., obisk konj pri Ani Sever – 13 otrok  

5.8., obisk konj pri Ani Sever je zaradi dežja odpadlo 

10.8., Geopark: Perkmandlčkova tura Antonijev rov  – 10 otrok  

11.8., Delavnica s prostovoljko Olyo je zaradi premajhnega števila prijavljenih odpadla. 

12.8., Delavnica legorobotike – 24 otrok (2 iz Cerkna) 

17.8., Geopark: delavnica filcan nakit in obeski za ključe – 12 otrok  

18.8., Delavnica s prostovoljko Olyo – izdelava vaze decoupage – 6 otrok (0 iz Cerkna). 

19.8., Strelstvo – 26 otrok (1 iz Cerkna) 

 

V okviru Počitnikarije 2021 so prostovoljci opravili 40 prostovoljnih ur.  Počitnikarije se je 

udeležilo 326 otrok. 

 

Vse aktivnosti, razen legorobotike kjer so starši plačali prispevek 12 €,  so bile za otroke 

popolnoma brezplačne.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zpm-idrija.si/
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Počitniško varstvo 

 

Počitniško varstvo je potekalo od 28.6. do 30.7. 2021 v glasbeni učilnici Osnovne šole Idrija 

med 7.00 in 16.00. Varstva se je skupaj udeležilo 56 otrok.  

 

Varstvo je vodila Petra Likar. Kot pomoč so se ji 

pridružile še Monika Lapajne, Neža Rudolf, 

Manca Prezelj, Blažka Vončina, Keli Rejec in 

Alenka Pirih. Pomagala jim je tudi naša prva 

mednarodna prostovoljka Olha iz Ukrajine.  

 

Otroci so imeli dnevno 3 obroke, 2 malici in 

kosilo v gostilni Kos.  

 

Veliko časa so preživeli na prostem, na igralih v 

Mejci in na igrišču za osnovno šolo. Šli so na 

sprehod do svetega Antona in iz ptičje 

perspektive opazovali Idrijo. Izdelali so super 

hitre ladjice, ki so jih nato v razburljivi dirki 

spustili po rakah. Plesali so z Nastjo Lakner in 

na igrišču obudili cel kup starih iger. Udeleževali 

so se tudi aktivnosti v okviru programa 

Počitnikarija. Predvsem pa so uživali v 

brezskrbnih poletnih dnevih v družbi prijateljev 

in čeprav so se srečevali vsak dan, jim idej za 

zanimivo preživljanje časa kar ni zmanjkalo. 

 

Cena tedenskega počitniškega varstva je bila 55 €. V ceno so bili vključeni stroški osebja, 

materiala ter vseh obrokov. Starši so imeli možnost, da zaprosijo za znižano plačilo varstvo 

glede na njihov finančni položaj. Letos se je na nas s prošnjo po znižanem plačilu obrnila 

mamica samohranilka katere deklica je bila v varstvo vključena cel mesec. Za varstvo je 

plačala le polovico cene.  

http://www.zpm-idrija.si/
mailto:zpmidrija@gmail.com
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Veseli december 

 

Veseli december tudi letos ni potekal na čisto običajen način s številnimi javnimi prireditvami.  

 

Kljub temu, da večjih prireditev ni 

bilo, je Dedek Mraz obiskal vse 

otroke. Svojo pot po idrijsko 

cerkljanskem je začel že v začetku 

meseca. V dopoldanskem času je 

obiskal vse oddelke vrtca v Idriji, Sp. 

Idriji, Godoviču, Ledinah, Črnem 

Vrhu in Cerknem. Vzgojiteljice v 

skupinah so pred njegovim prihodom 

pripravile praznični program. Ker so 

ukrepi zaradi Covid-19 zahtevali, da 

so otroci v mehurčkih, je Dedek Mraz obiskal vsak oddelek posebej. Obiskal je tudi vse 

otroke od 1. do 5 razreda v Osnovni šoli Idrija in Sp. Idrija kjer so pred njegovim prihodom 

pripravili praznično prireditev. V Osnovni šoli Črni Vrh in Cerkno pa je otroke tako kot v vrtcu 

obiskal po oddelkih. V dopoldanskem času je po oddelkih obiskal tudi dijake in profesorje 

Gimnazije Jurija Vege Idrija. 

 

Prireditve smo organizirali tudi v popoldanskem času in sicer v sodelovanju z lokalnimi 

skupnostmi. V Ledinah je otrokom delil darila na treh lokacijah, v Črnem Vrhu smo otrokom 

pred njegovim prihodom v sodelovanju z DPM Črni Vrh v kulturni dvorani pripravili predstavo 

Kam so pobegnile praznične zgodbe v izvedbi Gledališča Pravljičarna. V Idriji, Sp. Idriji in 

Cerknem se je peljal na praznično okrašeni kočiji, pozdravljal otroke in jim delil bombončke. 

Za konje in kočijo je v Idriji in Sp. Idriji poskrbel Milan More iz Sovodnja, v Cerknem pa 

Kmetija Pr Flandru. V Šebreljah so manjšo 

prireditev pripravili na prostem - pred 

Gasilskim domom kjer je dedek tudi 

obdaril otroke. Tudi otroke v Novakih, 

Otaležu in Kanomlji je obdaril na prostem 

in sicer v več skupinah, da je bila 

zagotovljena medosebna razdalja. Na 

Vojskem pa je otroke obiskoval od vrat do 

vrat.  

 

Pozabili nismo niti na starejše občane, saj 

jih je Dedek Mraz obiskal v Domu 

upokojencev v Idriji in na Marofu. Letos se 

je posebej potrudil in obiskal tudi 

stanovalce Doma upokojencev v Črnem Vrhu.  

 

http://www.zpm-idrija.si/
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Tik pred novim letom se je ustavil še v studiu idrijskih novic, kjer se je v oddaji namenjeni 

Zvezi prijateljev mladine Idrija na kratko pogovoril z voditeljem. Skupno je tako opravil kar 

105 obiskov in velikemu številu družin na tak način polepšal praznični čas. 

 

Vsem dijakom Gimnazije Jurije Vege smo omogočili, da so si v filmskem gledališču 

brezplačno ogledali film po njihovi izbiri. V sodelovanju s Krajevno skupnostjo mesto Idrija 

smo planirali tudi peko piškotov v Pokriti tržnici, vendar smo dogodek zaradi vseh omejitev 

odpovedali. Organizirali pa smo še dva brezplačna novoletna kina – Grinch in Mali jeti.  

 

Ker pa je december mesec lučk, okraskov in lepih misli, smo se prepustili ustvarjalnosti in 

sodelovali še v dveh prazničnih projektih. Vključili smo se v nagradni natečaj »Naj smrekca 

2022«, ki je potekal v organizaciji Zavoda za turizem Idrija. Pripravili smo novoletne okraske 

in okrasili smrečico, ki je skupaj s stvaritvami ostalih sodelujočih organizacij nato lepšala 

Mestni trg v Idriji. Z veseljem smo se odzvali tudi na vabilo Doma upokojencev Idrija k 

medgeneracijskem prazničnem projektu »Pravljične sani, ki rišejo nasmehe« za katerega 

smo starim odsluženim sankam vdihnili novo življenje in jih postavili na ogled v dom 

upokojencev. Upamo, da so naše sani in zapisane lepe misli resnično privabile čim več 

iskrenih nasmehov na obraze stanovalcev. 

 

Vsi dogodki in prireditve so bili za udeležence brezplačni. 

 

 

Druge dejavnosti za kakovostno preživljanje prostega časa 

 

Pustno rajanje  

 

Tradicionalnemu pustnemu rajanju v dvorani Plesnega kluba smo se morali žal zaradi zaprtja 

javnega življenja odpovedati.  

 

Da pa kljub neugodnim razmeram nobena maškara ne bi ostala prikrajšana za pustne 

radosti, smo jih povabili, da se našemljeni v svoje najljubše junake podajo na mestne ulice in 

polepšajo pustni dan mimoidočim. Mi pa smo slike in krajše video posnetek zbirali na naš 

mail saj smo jih želeli združiti v video in jih deliti z javnostjo. Gradiva za video žal nismo 

prejeli.  

 

Zimske, prvomajske in jesenske počitnice  

 

Programa med Zimskimi počitnicami nismo organizirali, saj je bilo v tistem času javno 

življenje zaprto.  

 

Med prvomajskimi počitnicami smo za otroke pripravili program, ki je bil prilagojen 
ukrepom zaradi Covid-19: 

http://www.zpm-idrija.si/
mailto:zpmidrija@gmail.com
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Sreda, 28.4 DOPOLODNE V MEJCI – SPRETNOSTNE DELAVNICE. Delavnica je potekala 
v Mejci od 10.00 do 12.00. Naučili so se uporabe različnih cirkuških rekvizitov, ravnotežje so 
preizkusili s hojo po slackline-u. Delavnice smo popestrili še z igranjem badmintona in 
gumitvistom, odigrali so tudi turnir v balinčkanju. Delavnice se je udeležilo 5 otrok.  
 
V četrtek, 29.4.  smo v Mejci planirali aktivnosti OBUDITEV STARIH LJUDSKIH IGER, 
vendar smo zaradi dežja srečanje odpovedali. V petek, 30.4. je bil planiran POHOD na 
Pšenk, ki pa je bil zaradi slabega vremena tudi odpovedan. 
 
Med jesenskimi počitnicami smo za otroke pripravili naslednji program: 
 
Ponedeljek, 25. 10. KINO: animirani film ŠKRATKI (50 otrok – 2 iz Cerkna) 
 
Torek, 26. 10. Obisk ŽIVALSKEGA VRTA v Ljubljani (92 otrok – 16 iz Cerkna) 
 
Sreda, 27. 10. Jesenska USTVARJALNA DELAVNICA (15 otrok – 0 iz Cerkna) 
 
Četrtek, 28. 10. STRELSTVO (24 otrok – 1 iz Cerkna) 
 
Petek, 29. 10.  IZDELAVA TESTENIN z Masterchefovko PATRICIJO HORVAT od 10.00 do 
12.00 v Pokriti tržnici v Idriji.  (30 otrok – 4 iz Cerkna) 
 
Med jesenskimi počitnicami so bila zasedena vsa prosta mesta. Skupno se je na vsaj eno 
aktivnost prijavilo kar 221 otrok. Da bi ugodili čim večjemu številu otrok smo se odločili, da 
smo za Obisk živalskega vrta organizirali kar dva velika avtobusa.  
 
Vse aktivnosti so bile za udeležence brezplačne.  

Ustvarjalnice s prostovoljko Olho iz Ukrajine 

 
Prostovoljka Olha je v mesecu septembru pripravila kar pet ustvarjalnih delavnic, ki so 
potekale v Idriji in v Cerknem. V Idriji so otroci ustvarjali ob četrtkih popolne v mestni sobi 
Pr`Golitu, v Cerknem pa ob torkih popoldne v Večnamenskem centru Cerkno. V Idriji je bila 
udeležba otrok na vseh organiziranih delavnicah odlična, v Cerknem pa žal udeležbe ni bilo.  
 
Vse organizirane delavnice so bile za udeležence brezplačne.  

3.4. Ostali programi 

 

Brezplačna učna pomoč 

 
Na nas sta se po učno pomoč obrnili OŠ Idrija in OŠ Sp. Idrija, saj so imeli kar nekaj 

učencev, ki so nujno potrebovali učno pomoč. Dogovorili smo se, da bo Petra Likar nudila 

učno pomoč v živo 4 učencem. S tedenskimi urami učne pomoči smo tako pričeli v drugi 

polovici decembra. Ure matematike za dve učenki 7. razreda smo izvajali v pisarni 

organizacije, učne ure naravoslovja in tehnike ter družboslovja za deklico, ki obiskuje 5. 

http://www.zpm-idrija.si/
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razred in bralno pomoč za fanta iz 2. razreda pa smo izvajali na njihovih domovih. Učno 

pomoč, ki smo jo začeli decembra, smo nadaljevali še v mesecu januarju, potem potreb ni 

bilo več. Učno pomoč sta nato potrebovala še dva učenca OŠ Sp. Idrija in se je izvajala v 

maju in juniju v prostorih šole.   

Unicefove varne točke 

 
UNICEF-ove Varne točke so različni javni prostori, v katerih so prisotni ljudje, ki nudijo 
otrokom trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. Prostovoljci na točkah so 
usposobljeni za pomoč otrokom. V občinah Idrija in Cerkno je vzpostavljenih 20 varnih točk. 
 
13.4.2021 je UNICEF preko spleta izvedel uvodno usposabljanje za nove Unicefove varne 
točke. Izobraževanja so se udeležili štirje zaposleni iz CŠOD Cerkno. Nato med letom 
posebnih aktivnosti ni bilo. 

 

Zlati bralci 

 
Zlati bralci so otroci, ki v vseh razredih osnovne šole uspešno 
opravijo Bralno značko. V juniju smo planirali nagradni izlet v 
Kranj za zlate bralce iz osnovnih šol Idrija, Spodnja Idrija, 
Cerkno in Črni vrh. Ker izlet ni bil izvedljiv si je 43 najbolj 
pridnih bralcev ogledalo film Kickbokserka v filmskem 
gledališču v Idriji.  
 
 
 

Teden otroka 

 
Teden otroka® je program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki temelji na obeleževanju 

Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih 

narodov. V Sloveniji ga obeležujemo prvi teden v oktobru. Osrednja tema v letu 2021 je bila 

RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! Kot protiutež posledicam epidemije COVID-19 je bil namen 

poudariti pomen igrivosti, sproščenosti in druženja, zato smo se tokrat posvetili igri in igranju. 

 

Poslanico ZPMS, ki je bila tokrat prvič v stripu, je pripravil Boštjan Gorenc – Pižama, ilustriral 

pa jo je Jaka Vukotič. 

 

Ključna sporočila so bila: 

igra ti pomaga razvijati domišljijo, 

igra ti krepi telo, 

igra spleta prijateljstva … 

in najpomembnejše: igra nas povezuje! 

 

http://www.zpm-idrija.si/
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Pri Zvezi prijateljev mladine Idrija se vsako leto zavzemamo, da se javnost opozori na Teden 

otroka. V letu 2021 smo v sodelovanju z MC Idrija, Društvom Zakonc tedna in Golitom 

planirali tri dogodke na Mestnem trgu, ki pa so bili žal zaradi slabega vremena odpovedani.  

Prostor Pr`Golitu je bil odprt in otrokom so bile na voljo družabne in druge igre.  

 

V mestni vitrini na Mestnem trgu smo cel teden predstavljali naše programe in poslanico 

ZPMS ob Tednu otroka.  

4. PROJEKTI IN PRIJAVE NA RAZPISE 

 

4.1. Projekt Povezovanje = trajnost 

 
V letu 2019 smo bili uspešni pri prijavi na javni razpis Razvoj in profesionalizacija nevladnih 
organizacij in prostovoljstva na katerega smo se prijavili v sodelovanju z Mladinskim centrom 
Idrija in Društvom Idrija 2020 s projektom Povezovanje = trajnost. Vsaka izmed partnerskih 
organizacij je zaposlila po eno osebo za obdobje 27 mesecev.  Kot pridruženi partnerji so 
projekt podprli tudi v OŠ Idrija, na Gimnaziji Jurija Vege Idrija in Občini Idrija s katerimi smo v 
letu 2021 nadaljevali uspešno sodelovanje.  
 
S prepletajočimi se aktivnostmi smo podrobneje naslavljali štiri področja: bivanje, zaposlitev, 
participacija in kakovosten prosti čas. Projekt je obe leti izvajala Petra Likar. 
 

Strategija za mlade 2020-2025:  

 
Dokončali smo analizo zbranih podatkov v okviru priprave Strategije za mlade, ki smo jih 
zbirali preko pomladi in poletja 2020. Iz analize podatkov smo pripravili besedilo, ki služi kot 
osnutek za dokument Strategije za mlade Občine Idrija in ga hkrati opremili z vizualnim 
gradivom (grafi; primerjave stanja), ki bodo odločevalcem in občanom pomagali pri 
razumevanju predstavljenih podatkov in spoznavanju perečih vprašanj, ki se dotikajo 
področja mladih v občini Idrija. Pripravili smo seznam možnih ukrepov, ki bi jih lahko Občina 
Idrija sprejela na področju mladih in tako prispevala k boljšim bivalnih pogojem za mlade v 
lokalnem okolju. 
 
14. 1. 2021 smo pripravljen dokument posredovali predstavnici Občine Idrija za družbene 
dejavnosti in kasneje še ostalim članom občinske uprave, da ga pregledajo z vidika svojega 
področja . Osnutek strategije smo uskladili s Stanovanjsko strategijo Občine Idrija, ki je bila 
sprejeta novembra 2021. 22.12.2021 je bila strategija podana v javno razpravo, kjer so se 
zbirale pripombe in predlogi občanov. Prejeli smo le en predlog izboljšave. Februarja 2022 
smo strategijo predstavili na seji odbora za družbene dejavnosti in seji občinskega sveta. 
Strategija za mlade je bila 17.2.2022 soglasno potrjena na občinskem svetu Občine Idrija. 

Promocija projekta in organizacij: 

 
Organizacije v konzorciju smo močno okrepile prisotnost v lokalnih medijih. Mesečno smo o 
programih ZPM Idrija pripravljali članke za glasilo Idrijske novice in našo spletno stran. 

http://www.zpm-idrija.si/
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Nadaljevali smo tudi z objavami na socialnih omrežjih Instagram in Facebook. 
 
Konec decembra 2021 je izšla 6. številka revije TBI (To Bo Idrija) pri kateri smo člani 
konzorcija sodelovali kot avtorji dveh člankov. Pripravili smo grafični prikaz podatkov iz 
analize ankete za mlade in članek o mednarodnem prostovoljstvu v Idriji. 

Obisk delodajalcev za osnovnošolce:  

 
18.2.2021 smo organizirali spletni dogodek za učence zaključnih razredov vseh štirih 
osnovnih šol na Idrijskem in Cerkljanskem. Pripravili smo spletno predstavitev poklicev, s 
katero smo želeli učencem vsaj nekoliko olajšati odločitev o nadaljevanju šolanja po 
zaključku osnovne šole. Pobudo za tak dogodek so podali osnovnošolci sami na otroškem 
parlamentu leta 2020. Na srečanju, ki je potekalo preko aplikacije ZOOM, so se poslušalcem 
predstavila podjetja in posamezniki, ki opravljajo različne poklice. OŠ Spodnja Idrija je za ta 
dan pripravila kar tehnični dan za vse učence, ostale šole pa so omogočile ogled 
posameznih predstavitev učencem, ki jih določen poklic zanima. 
 

Pridobivanje znanja o strateškem razvoju organizacije:  

 
Z 10 mladinskimi organizacijami in organizacijami za mlade z območja občine Idrija smo na 
podlagi vnaprej pripravljenih samoevalvacijskih vprašalnikov opravili evalvacijske pogovore s 
pomočjo katerih smo pridobili poglobljeno znanje o stanju na področju mladinskega 
organiziranja v občini. Hkrati smo s samoevalviranjem lastnih organizacij in izmenjevanj 
izkušenj z ostalimi pridobili dodatna znanja na področju strateškega razvoja mladinskih 
organizacij. 
Na podlagi predhodno pridobljenih samoevalvacijskih vprašalnikov smo pogovore z 
organizacijami ob koncu projekta ponovili. Tako smo dobili podatke o razvoju organizacij v 
preteklem letu. 

Nadaljevanje z izvajanjem ustaljenih kvalitetnih vsebin za mlade: 

 
Z organizacijo različnih dogodkov za mlade, ki so že opisana v ostalih poglavjih poročila, 
smo uspešno pokrili vsa področja, ki jih naš projekt zajema (bivanje, zaposlovanje, 
participacija, prosti čas). 
 

4.2. Znak kakovosti 

 
Z letom 2020 se je končalo trenutno obdobje veljavnosti znaka kakovosti pri Nacionalni 
agenciji programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. V veljavo so 
stopila nova pravila za podaljšanje akreditacije za organizacije prijaviteljice projektov. Vlogo 
za akreditacijo smo dopolnili, vendar ne v meri, ki bi bila potrebna za pridobitev znaka 
kakovosti gostiteljske organizacije. Zato do nadaljnjega v projektih prostovoljstva ne moremo 
igrati gostiteljske vloge, lahko pa smo partnerji pri izvajanju projekta – za morebitno 
gostovanje tujih prostovoljcev se bomo povezali z Mladinskim centrom Idrija. 

http://www.zpm-idrija.si/
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4.3. Prostovoljski projekt Evropske solidarnostne enote 

 
S prvim prostovoljskim projektom “Mladi za otroke” smo bili uspešni že na prvem prijavnem 
roku v letu 2020. Nacionalna agencija Movit nam je odobrila 4 mesečni prostovoljski projekt, 
s katerim naj bi se že junija 2020 naši ekipi pridružil naš prvi mednarodni prostovoljec. Načrte 
za poletje nam je najprej žal prekrižala epidemija, zato smo se odločili začetek projekta 
prestaviti na leto 2021, saj smo bili prepričani, da se bodo razmere do takrat že umirile. 
Čeprav je bila situacija po svetu še vedno precej negotova, smo se odločili projekt vseeno 
realizirati. Epidemiološke razmere v Evropi so nam prinesle nemalo težav pri planiranju 
poteka prostovoljske aktivnosti, vendar nam je na koncu vseeno uspelo. 4.6.2021 se nam je 
pridružila naša prva mednarodna prostovoljka Olha iz Ukrajine.  
 
Prostovoljko smo vključili v vse naše poletne programe. Sodelovala je pri počitniškem 
varstvu,  programu Počitnikarija in se udeležila letovanja v Poreču. Tekom poletja je 
pripravila in izpeljala kar nekaj ustvarjalnih delavnic za otroke. Konec septembra je pripravila 
celotno idejo okrasitve vitrine na Mestnem trgu, ki je bila na ogled ob Tednu otroka. 
Z našim prvim mednarodnim projektom smo predvsem želeli našim najmlajšim predstaviti 
druge kulture in jezike ter jih tako izpostaviti pozitivnim vplivom mednarodnega povezovanja. 
Prav tako pa smo pridobili mnoge dragocene izkušnje, ki jih bomo s pridom uporabljali pri 
našem nadaljnjem delu. Izkušnje preteklega poletja bomo uporabili tudi pri prijavi novih 
projektov in veselimo se že morebitnih naslednjih mednarodnih projektov in prostovoljcev, ki 
jih bomo gostili pri nas. 
 

4.4. Solidarnostni projekt – Evropske solidarnostne enote  

 
Solidarnostni projekt je solidarnostna aktivnost za katero dajo pobudo, jo razvijejo in jo 
izvedejo mladi sami, traja pa od 2 do 12 mesecev. Skupini vsaj petih mladih nudi priložnost, 
da izrazi solidarnost preko prevzemanja odgovornosti in zaveze za prinašanje pozitivnih 
sprememb v svoji lokalni skupnosti. 

Pripravili smo solidarnostni projekt, ki nagovarja potrebe lokalne skupnosti po organiziranih 
dogodkih za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in našim že obstoječim programom 
dodaja noto solidarnosti med člani lokalne skupnosti. Za prijavo projektov so letno razpisani 
trije prijavni roki, projekt smo prijavili na vse tri razpise in prijavo vsakič prilagodili z 
upoštevanjem komentarjev, ki so jih podali ocenjevalci. Projekt je bil vsakič ocenjen s kar 
visokim številom točk, vendar pa so bile prijave neuspešne zaradi omejitve sredstev na 
posameznem roku.  

5. PROMOCIJA 
 
 
Celo leto smo skrbeli za ažurno obveščanje javnosti o vseh naših programih. Za glasilo 
Idrijske novice smo članke o naših aktivnostih pripravljali  mesečno, za Cerkljanske novice 
pa trimesečno. Opravili smo tudi nekaj pogovorov na idrijskem dopisništvu radia Primorski 
val. V mesecu decembru pa je bil v studiu Idrijskih novic intervju o naši dejavnosti opravljen s 
sekretarko in Dedkom Mrazom. Povečali smo prisotnost na socialnih omrežjih Facebook in 
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Instagram, kjer smo redno delili vsebine povezane z našimi programi in druge vsebine 
namenjene otrokom in mladostnikom. 
 

6. VODENJE IN ORGANIZACIJA NALOG S PODROČJA 
DELOVANJA 

Zagotavljanje sredstev za delovanje  

 
V mesecu septembru smo na Občino Cerkno oddali plan potreb za leto 2022. Na Občino 
Idrija smo plan potreb za leto 2022 oddali že v letu 2020. Planirali smo višja sredstva za 
letovanje in za stroške plače sekretarke. Sredstva Občine Idrija imamo zgotovljena kot 
postavke v proračunu, medtem ko imamo sredstva v proračunu Občine Cerkno zagotovljena 
samo za del plače, za programe in projekte se prijavljamo na razpis. Ostala sredstva smo 
dobili iz donacij, dohodnine in s programi, ki jih ponujamo otrokom. Letos smo organizirali 
posebno akcijo zbiranja sredstev za letovanje otrok z imenom »Valovi otroškega smeha«. 
Pripravili smo reklamni letak s položnico, ki ga je prejela polovica gospodinjstev na območju 
Občine Idrija in Občine Cerkno. Iz tega naslova smo prejeli kar nekaj donacij posameznikov, 
katerim smo nato poslali tudi zahvale. Na ta način bomo v prihodnje ustvarjali bazo 
donatorjev katerim bomo lahko poimensko poslali prošnjo za donacijo.   
Letos smo bili ponovno zelo veseli tudi donacij podjetij. S podjetjem Hidria d.o.o. smo 
podpisali triletno pogodbo za donatorsko pomoč pri organizaciji letovanj. Prav tako smo letos 
ponovno prejeli donacijo podjetja Kolektor d.d. in Ete Cerkno. Višji prihodek smo dobili tudi z 
odstopom dohodnine, saj posamezniki po novem lahko namenijo 1% dohodnine. 
 

Prostovoljci 

 
Naše delo temelji na prostovoljstvu. Vpisani smo v Vpisnik prostovoljskih organizacij kar nas 
obvezuje, da letno oddajamo poročila o opravljenih prostovoljskih urah na Ajpes. V letu 2021 
je 32 aktivnih prostovoljcev opravilo 2.113 ur prostovoljnega dela. Med njimi tudi prostovoljka 
iz tujine. S promocijo naših aktivnosti se zavzemamo tudi za pridobivanje novih 
prostovoljcev, ki bi lahko aktivno sodelovali v naših programih.  
 

Izobraževanja 

 
Sekretarka in strokovna sodelavka zaposlena na projektu Povezovanje=trajnost sta se v letu 
2021 udeležili različnih izobraževanj. V mesecu aprilu je v organizaciji Zveze prijateljev 
mladine Slovenije potekalo brezplačno izobraževanje o pridobivanju sredstev za društva 
(fundraising). Srečanje je potekalo trikrat, preko spletne aplikacije ZOOM. 
 
V mesecu oktobru sta se udeležili izobraževanja na temo Z dobro projektno prijavo do 
uspeha na razpisu!. CNVOS je za vse nevladne organizacije pripravil brezplačno intenzivno 
4-dnevno delavnico na temo prijav na različne razpise. 
 
V mesecu maju smo v prostorih Mladinskega centra Idrija organizirali srečanje vzgojiteljev na 
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letovanjih. Dr. Troha nam je pripravila izobraževanje na temo Covid-19 in higienskih 
priporočil na letovanju otrok. Podrobneje nam je predstavila tudi sladkorno bolezen in alergije 
in kako ukrepati, če se eno ali drugo pojavi pri otroku na letovanju. Po končanem predavanju 
nam je vodja komisije za letovanje in prosti čas Anja Velikonja, pripravila nekaj spoznavnih 
iger. Srečanje smo nato nadaljevali sami, se dogovorili glede vseh podrobnosti in pripravili 
osnutek družabnega programa na letovanju.  
Zaposleni sta se udeležili tudi 3 dnevnega izobraževanja za pedagoške vodje v Pacugu, ki 
ga je organizirala ZPMS.   
 
 

Sodelovanje z drugimi organizacijami 

 
V okviru projekta Povezovanje = trajnost smo sodelovali z Mladinskim centrom Idrija in 
Društvom Idrija 2020. Ohranili smo sodelovanje z Geoparkom Idrija in z vsemi osnovnimi 
šolami. Ponovno smo sodelovali tudi z Društvom Zakonc tedna in Plesnim klubom Idrija. 
 
 

7. ZAKLJUČEK 
 
V plan dela smo v začetku leta zapisali naloge, za katere smo verjeli, da jih lahko ob 
pričakovanih pogojih tudi uresničimo. Tudi leto 2021 ni bilo povsem običajno, zato nam čisto 
vseh zastavljenih nalog ni uspelo uresničiti. Vendar ocenjujemo, da smo z vloženim trudom 
in prilagodljivostjo kljub razmeram leto zelo zaključili uspešno in opravičili ugled organizacije 
v kraju.  
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