
POROČILO 

 

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ŠKOFJA LOKA 

 

DOBIMO SE OB POL DESETIH - JESENSKE POČITNICE 2014 

 
Društvo prijateljev mladine Škofja Loka je med 27.10. in 30.10. izvedlo počitniške dejavnosti za 

otroke od 1. do 5. razreda. Program je bil razdeljen na jutranje varstvo od 7.00 do 9.30, osrednji 

program Dobimo se ob pol desetih, ki je potekal med 9.30 in 13.30 ter popoldansko varstvo do 

14.00. 

 

Program Dobimo se ob pol desetih - jesenske počitnice je potekal v prostorih Osnovne šole Škofja 

Loka-Mesto, kjer so nam omogočili brezplačno uporabo telovadnice za športne aktivnosti in 

učilnice, v kateri smo otrokom pripravili ustvarjalne delavnice. Delavnice so vodili mentorji: Matej 

Mavri , ki je prevzel športne aktivnosti ter Maja Pušenjak, Alenka Žumer, Gaja Panjtar in Jelka 

Jelovšek, ki so vodile ustvarjalne delavnice. Program, tako za športne, kot za ustvarjalne delavnice, 

je bil pripravljen vnaprej. Jutranji program je vodil en mentor, pri popoldanskem programu pa je bil 

prisoten en mentor na 10 otrok. Otroci so lahko prosto izbirali katerih delavnic se bodo udeležili, 

med delavnicami, na cca 1,5 ure, pa smo izvedli skupno športno aktivnost. 

 

Skupno število otrok, ki so se udeležili delavnic je bilo 54.  Od tega se nam je na krompirjevo - 

kostanjevem pikniku se nam je pridružilo 12 otrok, ki so bili vključeni v program dnevnih centrov 

DCΩ in DC Podlubnik. Povprečno se je delavnic udeležilo 30 otrok dnevno. Jutranje varstvo so 

izkoristili starši petih otrok. 

 

Starost otrok, ki so se udeležili delavnic: 

 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6 in 7. razred 

9 3 15 6 5 3 

 

 

 

OŠ Škofja Loka mesto: 26 

OŠ Ivana Groharja: 9 

OŠ Cvetka Golarja: 6 

 

 

Z udeležbo programa Dobimo se ob pol desetih – jesenske počitnice smo zelo zadovoljni, z 

udeležbo jutranjega varstva pa malo manj, kar pa ne pomeni, da bomo program jutranjega varstva 

opustili. Zastavljen program je potekal tekoče brez problemov. Pri pripravi programa projekta smo 

sodelovali z PGD Stara Loka in taborniki Rodu svobodnega Kamnitnika. 

 

Izvedbo programa so nam s finančnega vidika omogočili Zavod za šport RS Planica, Občina Škofja 

Loka in donatorji v občini Škofja Loka. 

 

 

 



 

 

 

 

Izvedeni program delavnic 

 dopoldan popoldan 

27.10 Št. otrok: 4 

Branje pravljice, skakanje s kolebnicami, 

skakanje z elastiko 

Št otrok: 29 

 

Športne delavnice: Nogomet, košarka, med 

dvema ognjema, vesa na krogih, kolebnice, 

gumitvist 

 

Ustvarjalne delavnice: maske za noč 

čarovnic, risanje s črnimi flomastri 

28.10 Št otrok: 4 

Branje pravljice, Twister, gimnastični 

poligon 

Št otrok: 34 

Obisk gasilcev PGD Stara Loka (do 11.30) 

 

Športne delavnice: Meti na koš, vesa na 

krogih, črni mož na več načinov, nogomet, 

med dvema ognjema. 

 

Ustvarjalne delavnice:Ustvarjanje iz krp 

papirja in filca, risanje s flomastri, risanje s 

temperami na plakate, izdelovanje 

zapestnic iz perlic 

29.10 Št otrok: 0 Št otrok: 22 

Športne delavnice: Meti na koš, vesa na 

krogih, ciljanje tarče na steni, nogomet, 

med dvema ognjema, kolebnice. 

 

Ustvarjalne delavnice: Izdelava steklenih 

svečnikov za noč čarovnic, risanje s 

flomastri, risanje s temperami na plakate, 

izdelovanje zapestnic iz perlic 

30.10 Št otrok: 3 

priprave na krompirjevo kostanjev piknik, 

nogomet 

Št otrok: 35 

 

Krompirjev in kostanjev piknik ter lov na 

lisico 

 

Udeležencem smo razdelili vprašalnik o njihovem zadovoljstvu s počitniškimi aktivnostmi, časom 

organiziranih aktivnosti in vprašanjem o morebitni udeležbi jutranjega varstva in Dobimo se ob pol 

desetih v času novoletnih počitnic. Vrnjenih je bilo 14 vprašalnikov. Za udeležbo novoletnih 

delavnic se bo predvidoma odločilo 9 otrok. Staršem in otrokom je po rezultatih anket, za osrednji 

del Dobimo se ob pol desetih, bolj ustrezal temin od 9.30 do 13.30, kot uro krajši program od 9.30 

do 12.30.  

 

  



Utrinki z delavnic: 

 
Za ustvarjalne delavnice smo imeli na voljo učilnico 

 

 
Igrali smo se v telovadnici 

 



 
Obiskali smo gasilce PGD Stara Loka, kjer sta nam Rok in Andrej Štremfelj pokazala opremo za 

gašenje požarov 

 

 
Gasilski avto skriva v sebi čuda stvari 

 

 



 
Izdelali smo maske za noč čarovnic 

 

 

 
Igrali smo se Kdo se boji črnega moža 

 

 

 



 
Zadnji dan smo imeli piknik in lov na lisico, pri čemer so nam pomagali taborniki Rodu 

svobodnega Kamnitnika 

 

 
Po lovu na lisico smo si privoščili krompir in kostanj  


