Akcija »Manj svečk za manj grobov«
Osnovna šola Domžale smo ekošola in se zavedamo, da so sveče, s katerimi pretirano krasimo
grobove, zlasti okrog dneva mrtvih, velika obremenitev za okolje. Zavedamo se pa tudi tega,
da je bolje pomagati živim, saj tistim, ki se jih ob dnevu mrtvih spominjamo, žal ne moremo
več.
Našo ekološko osveščenost smo želeli razširiti na širše okolje, zato smo se, po zgledu članov
»nove generacije« in občine Zagorje ob Savi in kot primer dobre prakse ter
medgeneracijskega sodelovanja, lotili akcije »Manj svečk za manj grobov«. Z njo smo želeli
sredstva namenjena nakupu sveč, preusmeriti v humanitarne namene.
V Zagorju so z akcijo začeli leta 2009 in sicer na pobudo Damjane Jelševar, matere člana
»nove generacije«, ki je z akcijo začel.
Odločili smo se, da bomo z akcijo zbirali prispevke za nakup defibrilatorja za Dom
upokojencev Domžale. Ko smo z akcijo seznanili direktorico doma, ga. Natašo Zalokar, smo
naleteli za zelo pozitiven odziv. Ves čas je z nami sodelovala in me spodbuja. V akciji je
sodelovalo tudi nekaj uslužbencev in oskrbovank doma.
Akcija je bila v Domžalah zelo dobro sprejeta.
Na stojnicah, opremljenih s plakati, ki so mimoidoče obveščali o akciji, smo 31. oktobra 2012
pobirali prostovoljne prispevke pred vhodom na pokopališča na Homcu, v Radomljah, Dobu,
Ihanu in Domžalah, 1. novembra pa samo v Ihanu in Domžalah. Skupaj smo zbrali 2.500 €. V
podporo akciji pa smo dobili še 1.350 € donacijskih sredstev. S temi sredstvi smo pokrili
izdatke ob akciji, s prispevki zbrana sredstva in delček doniranih pa smo nakazali na račun
doma upokojencev.
20. decembra smo z akcijo zaključili. Domu upokojencev Domžale smo svečano predali
simbolični ček. Ob tem smo imeli kratko prireditev, na kateri so sodelovali učenci šole in
predstavniki doma. Našo akcijo so s svojo prisotnostjo počastili še podpredsednik Državnega
zbora in član SLS Jakob Presečnik, podžupanja občine Domžale, ga. Andreja Jarc Pogačnik,
Sekretar »nove generacije« g. Jernej Čeligoj, podpredsednik, g. Davi Divjak, član Primož
Jelševar, v. d. ravnatelja OŠ Domžale, g. Uroš Govc in učitelji ter učenci, ki so v akciji
sodelovali. Prireditev je bila izjemna, kot je bila izjemna tudi izkazana hvaležnost vseh v
domu.
V imenu OŠ Domžale, Doma upokojencev Domžale in v svojem imenu, se zahvaljujem za
prostovoljne prispevke in donacije Občini Domžale, KS Slavko Šlander, KS Ihan, podjetju
Trival antene, samostojnemu podjetniku Mihu Gabrijelu, Akademiji uspeha II, mag. Ireni
Deželak s.p., podjetniku Bojanu Žnidaršiču, Mistik d. o. o., Piceriji Skok, podjetju Šumand iz
Mengša, družbi za zavarovalno zastopanje Kazas d. o. o.., podjetju Izolacija Kern d. o. o.,
Radomlje in podjetju AS Moto center d. o. o., Trzin.
Lepa hvala Damjani in Primožu Jelševarju iz Zagorja za nesebično svetovanje pri pristopu k
organizaciji akcije.
Pobudnica in vodja akcije
Mojca Kanduscher, učiteljica na OŠ Domžale

