
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

                   

ZADEVA:  prispevek za objavo na spletni strani šole                 Ljubljana, 10. 10. 2016 

V akciji »NVO gre v šolo« sodelovala tudi Osnovna šola Domžale 

V okviru akcije »NVO gre v šolo« se je učencem 7 osnovnih šol po Sloveniji v tednu otroka, med 4. in 8. 

oktobrom, predstavilo kar 84 nevladnih organizacij. Lokalna društva in zavodi so se predstavili 4.600 

učencem v Domžalah, Kamniku, Litiji, Šmartnem pri Litiji, Trbovljah in Grosuplju. Odziv sodelujočih 

nevladnih organizacij, osnovnih šol in učencev je bil nad pričakovanji. 

Z vključevanjem nevladnih organizacij v šolski program želi Stičišče NVO osrednje Slovenije, ki je koordinator 

akcije v osrednjeslovenski regiji, spodbuditi povezovanje nevladnih organizacij z osnovnimi šolami v lokalnem 

okolju. Tako učenci kot učitelji so bili nad predstavitvami, ki so jih na šolah pripravili društva in zavodi 

navdušeni, dobrega sodelovanja si želijo tudi v bodoče. 

800 učencem OŠ Domžale se je 4. oktobra predstavilo 15 lokalnih društev in zavodov, ki si želijo doseči večjo 

prepoznavnost v svojem okolju, v svoje aktivnosti vključiti več mladih in krepiti sodelovanje med 

generacijami. Po besedah ravnatelja OŠ Domžale Uroša Govca so se akciji z veseljem pridružili, saj jih je zelo 

zanimalo, kakšna društva v občini Domžale sploh obstajajo. »Naša šola že sodeluje z Menačenkovo domačijo, 

nogometnim in košarkaškim klubom in gasilci. Želimo pa se še bolj povezati z društvi in zavodi v lokalni 

skupnosti, tudi s tistimi, s katerimi že sodelujemo,« pravi Govc. 

Za večje vključevanje mladih v nevladne organizacije 

Z interaktivno in doživljajsko predstavitvijo so nevladne organizacije poskušale navdušiti mlade, da se aktivno 

vključijo v delo lokalnih društev, zavodov in ustanov ter tako v praksi, s prostovoljnim delom in iz lastnih 

izkušenj ugotovijo, kaj je tisto, kar jih v življenju resnično zanima in čemu se želijo posvetiti. Z večjim 

vključevanjem mladih v nevladne organizacije se bo krepilo tudi sodelovanje med generacijami in prenos 

znanja starejše generacije na mlajšo in obratno. 

Na OŠ Domžale so se predstavili: Športno atletsko društvo Mavrica, Žensko košarkaško društvo Ledita 

Domžale, Občinska zveza organizacij za tehnično kulturo Domžale, Rotary klub Domžale, Karate klub 

Domžale, Medobčinsko društvo invalidov Domžale, Društvo Verjamem vate, so. p., Društvo šola zdravja, 

Zavod 1-2-3, Ribiška družina Bistrica, Območno združenje Rdečega križa Domžale, Prostovoljno gasilsko 

društvo Domžale – mesto, Športno društvo Tigers Domžale, Plesna šola Miki in Klub ljubiteljev šnavcerjev in 

pinčev Slovenije. 


