
GOSTITELJ
NAZIV GOSTITELJA
Napišite naziv organizacije, ki gosti 
projekt.

TURISTIČNO DRUŠTVO SAMOSTAN STUDENICE, Studenice 3, 2319 
Poljčane     

KRATEK OPIS GOSTITELJSKE 
ORGANIZACIJE
Kaj delate, poslanstvo, namen, vsebinski 
opis vašega dela. Res na kratko, opise 
potrebujemo za spletno stran in 
promocijo v medijih.

Turistično društvo (TD) Samostan Studenice deluje že od leta 1998, skrbi za
urejenost,   promocijo kraja, skrbi za ohranjanje starih običajev. Društvo se 
zavzema za povezanost organizira izobraževalne delavnice za male in 
velike, pripravlja prireditve za vse generacije, razpisuje razne natečaje ter 
povezuje veliko skupnost ljudi oz. prostovoljcev. V zadnjih letih društvo daje
poudarek predvsem na izletniški in učni turizem in kvaliteto tradicionalnih 
prireditev. Prav tako smo postali člani Turistične zveze Slovenije in pridobili 
status prostovoljske organizacije, saj letno člani opravijo preko 2500 ur 
prostovoljnega dela. 
Načrti za prihodnost so veliki, poti do cilja pa se odpirajo in kažejo vsak dan
sproti. Trudimo se izkoristiti priložnost in svoje znanje ter ideje uresničiti z 
večjimi projekti, za katere upamo, da jih bomo lahko ob pomoči realizirali v 
prihodnjih letih. 
Izmed odmevnejših uspešnih, večjih, vsakoletnih prireditev, ki pritegne v 
kraj ogromno ljudi, so vsekakor Žive jaslice in Studeniški kulturni večer.

NALOGA  72ur
NAZIV NALOGE / PROJEKTA
Kako bi na kratko imenovali vaš izziv?

Sreča za male in velike otroke



KRATEK OPIS PROJEKTA
Čim bolj konkretno in jedrnato opišite 
delovno nalogo. Definirajte kazalnike 
(cilje), ki jih skupina mora doseči, da bo 
akcija uspešna. 

Urediti želimo igrišče v Studenicah, saj se število otrok in odraslih, ki 
obiskujejo igrišče z leti povečuje. Na igrišču je postavljeno eno samo igralo 
s toboganom, zato bi želeli, da se postavijo dodatna igrala za otroke 
(različne gugalnice, mogoče spretnostni poligon, …). Predvsem bi želeli 
popestriti prosti čas otrok in staršev, ki obiskujejo igrišče, izpopolniti 
njihovo znanje in veščine ter predvsem poskrbeti za brezskrbno uživanje. 
Kazalniki:
Mi si želimo predvsem gugalnice, ki jih tako mali kot tudi veliki otroci zelo 
pogrešajo. 
Stojalo za kolesa. 

Zelo pomembno nam je tudi, da je v večini vse izdelano iz lesa.

ZAKLJUČEK PROJEKTA
Kako se bo projekt, 29. oktobra ob 16h s 
skupino prostovoljcev zaključil?, 
 (npr: gledališka predstava, tržnica 
izdelkov, projekcija izdelanega filma …)? 
Boste prisotni, da se jim zahvalite?

 Zaključek bi naredili seveda kar na samem igrišču, povabili predvsem 
starše in otroke ter seveda člane društva. Vsekakor bo prisoten tudi 
predstavnik oz. župan občine. Vsekakor pa bomo prisotni tudi mi, da se 
ekipi zahvalimo. Poskrbljeno bo tudi za glasbo in manjšo pogostitev.

KAJ LAHKO PONUDITE 
PROSTOVOLJSKI SKUPINI?
Npr. hrana, kakšen obrok, prenočišče, 
katere osnovne materiale za izvedbo 
projekta, uporaba računalnikov, internet, 
soba, kjer se lahko zbirajo …

Skupini ponujamo:
- Malico, kosilo in pijačo
- Prenočišče oz. prostor za prespat v spalnih vrečah
- Prostor, kjer se zbirajo in si lahko tudi kuhajo
- Osnovni materiali za izvedbo (brusni papir, ročna žaga, vijaki, 

kladivo, vrvi, les – ki ga pridobijo sami v gozdu)
- Internet, v kolikor bo to potrebno
- 72 urno dosegljivost

MATERIALI, KI JIH SKUPINA 
POTREBUJE ZA IZVEDBO

 Potrebujejo:
- Kladivo, sekiro, žago, brusni papir (v kolikor bodo to seveda 



Katere materiale bo skupina še 
potrebovala za uspešno izvedbo akcije in 
si jih mora zagotoviti sama oziroma s 
sponzorji in donatorji?

potrebovali)
- Les – če ne najdejo primernega v gozdu

Vsekakor pa je potreba po materialu odvisna od ideje, po kateri se 
bodo izdelovala igrala

KOMUNIKACIJA S SKUPINO IN 
ORGANIZATORJEM
Napišite kontaktno osebo, email in 
telefonsko številko osebe, ki bo na voljo 
skupini mladih za vprašanja vezana na 
projekt, nalogo.

Maja Bračko;  maja.iza@gmail.com; 040 432 810

Opredelite tudi v kakšni meri in kdaj 
boste dosegljivi. Zaželeno je, da ves čas 
trajanja 72 ur, nujno pa na začetku in na 
koncu. Ste morda predvideli, da boste z 
njimi večji del projekta?

Skupini bomo dosegljivi 72 ur preko telefonba, prav tako bo večino časa 
nekdo na dosegu roke. 

Kontakt za pomoč pri obrazcu na Mladinskem cehu: Blažka Merkac, 041 251 955

mailto:maja.iza@gmail.com

