
 
  
 
 

 
 
 
 
 
  

TEHNIŠKI DAN NA OŠ DOMŽALE ZA UČENCE OD 1. DO 9. RAZREDA,  
V TOREK, 3. 10. 2017 

 

V tednu otroka, 3. oktobra 2017 bomo učitelji za en šolski dan, od 8.20 do 12.40, mesto za 
katedrom odstopili predstavnikom nevladnih organizacij (društvom, zavodom in ustanovam), ki so 
se odločili za sodelovanje v akciji »NVO gre v šolo«. 
 
Namen akcije je, da nevladne organizacije na praktičen način predstavijo svoje dejavnosti in 
poslanstvo učencem, ki se bodo seznanili z različnimi prostočasnimi dejavnostmi, hkrati pa se 
spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in prostovoljstvo v lokalnem okolju. 
Akcija, ki jo koordinira Stičišče NVO osrednje Slovenije, se bo izvedla na šestih osnovnih šolah 
osrednje Slovenije in petih osnovnih šolah zasavske regije. 
 
Učenci bodo migali s športnimi in rekreativnimi društvi: ŠAD Mavrica, NK Domžale, Plesni klub 
MIKI, plesni klub Impulz Domžale, Plavalno društvo Domžale in Športno društvo Sonček, Društvo 
ameriškega nogometa Tigers Domžale, Karate klub Domžale, Klub borilnih veščin Domžale, Žensko 
košarkarsko društvo Ledita, Športno društvo Sovice, Društvo leteča želva, Društvo za raziskovanje 
jam Simon Robič Domžale. 
 
Pomoči soljudem se bodo učili pri: PGD Domžale-Mesto, Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN, 
Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Območno združenje Rdečega Križa Domžale, Društvo za 
poškodbe glave VITA, Društvo Topla dlan, 4-ka, Študijsko-raziskovalni center za družino, enota 
Domžale 
 
Se umetniško udejstvovali s kulturnimi in umetniškimi organizacijami: Likovno društvo SENOŽETI 
Radomlje, Zavod za izobraževanje, umetnost, glasbo ORBITA 
 
Znanstveno raziskovali in izobraževali z: Zavod za učenje, raziskovanje in ustvarjanje Azum, 
Slovensko filozofsko društvo, Društvo ODNOS (Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in 
kultur), ZAVOD 1-2-3, Center socialnih in rekreativnih aktivnosti, Društvo za modelarstvo in 
aeronavtiko Modra ptica, Radioklub Domžale. 
 
Učenci ta dan potrebujejo: peresnico, copate, primerna športna oblačila za aktivnosti, ki bodo 
potekale tako v prostorih za športno vzgojo v šoli kot zunaj, v primeru dežja jih bomo preselili v 
notranje prostore ter dobro voljo in sodelovalni navdih.  
 

 

Vodja tehniškega dne, Mateja Chvatal 


