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UVOD
Mi smo učenci OŠ Vodice. V letošnjem letu smo se odločili, da predstavimo prostovoljce iz občine
Vodice, ki so lahko tudi za turiste zanimivi. Priredili bomo festival Kristalček Pomagalček.

1. PREDSTAVITEV NAŠE
OBČINE – OBČINE VODICE
Občina Vodice je občina v Republiki Sloveniji. Ustanovljena je bila 1. januarja 1995. Leži v
osrednjem delu Slovenije v bližini letališča Jožeta Pučnika.
Meji na 6 občin, in sicer na mestno občino Ljubljana na jugu,
Medvode in Šenčur na zahodu, Komendo in Mengeš na
vzhodu ter Cerklje na Gorenjskem na severu. Velikost občine
je 31,4 km2. Župan Vodic je Aco Franc Šuštar. V Vodicah je
bilo leta 2019 4958 prebivalcev.1

1

https://www.vodice.si/
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2. PREDSTAVITEV EKIPE TPLG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LUCIJA HOČEVAR 9. A
TJAŠA CANKAR 9. A
EMA PODGORŠEK 8. A
MORENA MARKANOVIČ 8. B
MARUŠA ŽNIDAR 8. B
NEJA STRAŽAR 8. B
MATIC SEŠEK 8. B
TIJA SABOTIN 7. A
DANISSA SCHUMBALOVA 7. B

Vsi učenci obiskujejo obvezni izbirni predmet Turistična vzgoja.

3. IDEJA FESTIVALA
Ideja festivala je prostovoljstvo. Na festivalu bomo predstavili prostovoljce in njihovo delo.
Organizirali ga bomo skupaj s Tekom podnebne solidarnosti, ki bo potekal 7., 8., ali 9. maja.
Vse se je začelo, ko nam je gospa Marija Kunstelj iz Gasilskega društva Šinkov Turn ponudila
možnost sodelovanja pri njihovem projektu o prostovoljstvu, ki so ga prijavili na razpis LAS in
uspeli. Oni zbirajo zgodbe prostovoljstva do leta 1945, mi pa zgodbe današnjega časa. Naša
naloga je zbrati zgodbe prostovoljcev, ki jih bomo skupaj z njimi objavili v knjigi o
prostovoljstvu skozi čas v občini Vodice. Ker je bila letošnja tema festival domačega okolja,
smo se odločili, da bomo organizirali festival prostovoljstva Kristalček Pomagalček.
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Prostovoljstvo je delo, za katerega po navadi nismo plačani in ga delamo v korist drugih.
Velikokrat pomagamo ljudem, ki so v kriznih situacijah (ob naravnih katastrofah, revščini).
Prispeva k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. 2

Določene oblike prostovoljstva v tujini niso tako razvite, zato bi bilo lahko to za turista
zanimivo, saj smo Slovenci zelo prostovoljen narod (gorski reševalci, prostovoljni gasilci,
Karitas …). Na podlagi tega smo se odločili, da naredimo Festival prostovoljstva Kristalček
Pomagalček, ki bo zanimiv tako za domače kot tuje goste. V naši občini smo poiskali ljudi, ki
opravljajo prostovoljno delo in imajo znanja, ki jih delijo z drugimi. Te prostovoljce smo
intervjuvali, njihove zgodbe pa zapisali. Izbrali bomo 15 najbolj zanimivih prostovoljcev in jih
s pomočjo delavnic prikazali na Festivalu prostovoljstva Kristalček Pomagalček v mesecu
maju.

Potek intervjuja z gor. Natalijo Rus
Vir: lasten

S tem projektom bomo tako ohranili zgodbe prostovoljstva, jim dali pomen in predstavili
obiskovalcu slovensko lokalno kulturo. Na festival bodo prišli prostovoljka iz Palčice, ki nam
bo predstavila, kako deluje delo z otroci, ki živijo v problematičnih okoljih, gospa s
terapevtskim kužkom iz Tačk Pomagačk, rezbar, lajnar in še mnogi drugi (v prilogi).
Dogodek bomo organizirali skupaj s Tekom podnebne solidarnosti, ki bo na šoli že četrto leto
zapored. Tako se bodo tekači in gledalci lahko spoznali tudi s prostovoljstvom. Tek
Podnebne solidarnosti se tudi po ideji pokriva z našim prostovoljstvom. Na festivalu bo
potekalo medgeneracijsko sodelovanje. Prišli bodo tudi starejši prostovoljci, ki bodo mlajšim
s pomočjo delavnic nudili svoje znanje.
V kolikor bo dogodek zaživel, bomo na vsakem festivalu predstavili tudi skupen prostovoljni
projekt Kristalčka Pomagalčka, ki se bo uresničeval do prihodnjega leta. Na prvem festivalu
bomo predstavili idejo o postavitvi panoramskega daljnogleda na Bukovškem hribu, morda
pa bi se nam kdo od obiskovalcev pri tej ideji pridružil. Na poti do razgledne točke na hribu je
postavljenih okoli 100 mlinčkov in križev, ki obiskovalcem predstavljajo križev pot

2

https://sl.wikipedia.org/wiki/Prostovoljstvo
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slovenskega naroda. Z daljnogledom bomo le še dopolnili ti dve čudoviti znamenitosti naše
občine.
Festival Kristalček Pomagalček se pokriva s Strategijo slovenskega turizma do leta 2021. 3

4. ČASOVNICA NAŠEGA DELA
mesec







spoznavanje ekipe TPLG
osnove turizma
seznanitev s temo in potekom projekta TPLG
pregled preteklih projektov
ideja za festival
definicije prostovoljstva

november





sestaviti vprašalnik za intervju prostovoljcev
narediti seznam prostovoljcev
intervjuji prostovoljcev

december










intervjuji prostovoljcev
ideja in izdelava loga Kristalčka Pomagalčka
načrtovanje festivala, izdelava seminarske naloge
načrtovanje festivala, izdelava seminarske naloge
oddaja naloge 31. 1. 2020
intervjuji prostovoljcev
izdelava promocijskega gradiva
priprave na tržnico (rekviziti na stojnici)

september
oktober

januar
februar

3

dejavnost

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/kljucni-dokumenti-sto
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marec





intervjuji prostovoljcev
izdelava promocijskega gradiva
priprave na tržnico (rekviziti na stojnici, predstavitev na
stojnici)

april





tržnica TPLG
promocija Kristalčka Pomagalčka
Festival prostovoljstva Kristalček Pomagalček

maj

5. LOGO IN PROMOCIJSKI
IZDELEK FESTIVALA
5.1 Logo:
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5.2 Ideja:
Idejo smo dobili, ker je vsak kristal drugačne oblike, ima tudi vsak prostovoljec drugačno
zgodbo. Kristali so dragoceni in redki tako kot tudi prostovoljci. Sestavljeni so v obliki srca,
ker imajo prostovoljci veliko srce.

5.3 Promocijski izdelek:



Veliko pobarvano 3D kristalno srce (logo zgoraj), narejeno iz delov vezane plošče in
stiropora. Višina 2 m, v najširšem delu širok 2 m.
Na delih srca bodo zgodbe naših prostovoljcev s fotografijami, imenom in priimkom.

5.4 Aktivnost obiskovalca:






Vsak obiskovalec si bo ob promocijskem izdelku najprej pogledal promocijski film o
našem prostovoljstvu.
Po ogledu dobi en predmet za katerega mora najti ustrezno zgodbo med našimi
prostovoljci.
Ko bo prišel nazaj bo dobil eno vprašanje na katerega bo odgovoril.
Tisti obiskovalec, ki odgovori pravilno in najde pravega prostovoljca dobi zamašek, ki
ga bo nalepil na karton(na koncu bo nastala slika iz zamaškov).
Za zamaške smo se odločili, da bi jih uporabili za nekaj pomembnejšega namesto da
jih vržemo v koš.

6. POTEK FESTIVALA
DATUM: 7., 8. ali 9. maj (odvisno od datuma Teka podnebne solidarnosti)
ČAS PRIČETKA: 16.00

LOKACIJA: malo igrišče pred OŠ Vodice (Ob šoli 2)
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- Oznaka območja festivala 4

Prostovoljci se bodo pred začetkom festivala zbrali ob 15.00, da si bodo ogledali potek
festivala in pripravili svoje pripomočke. Ob 16.00 uri bomo začeli s festivalom, ki ga bo otvoril
gospod ravnatelj Jure Grilc in pozdravil obiskovalce.
Marija Kunstelj, ki nas je povabila k zbiranju zgodb, bo predstavila skupni projekt.
Mi sami pa bomo obiskovalcem predstavili še projekt o panoramskem daljnogledu, ki bi ga
postavili na Bukovški hrib, in tako pustili pečat v občini Vodice.

Vse to bi potekalo pred in med Tekom podnebne solidarnosti.
Vsakega prostovoljca bomo predstavili na njihovem kotičku s kratkim intervjujem, dolgim 5–
10 min. Tako bomo izvedeli tudi kaj več o njihovem delu. Prostovoljci bojo naredili kratko
delavnico, s katero nam bodo pomagali pridobiti novo znanje in veščine; to so npr.
rezbarjenje, lepljenje prešanega cvetja, treniranje psov …
Povabili smo tiste prostovoljce, ki so imeli zelo posebne zgodbe, zanimive za javnost.
Na našem srcu, ki bo postavljen na malem igrišču, bodo predstavljene njihove zgodbe, ki si jih
bodo obiskovalci lahko prebrali.
Po končanih delavnicah in predstavitvah prostovoljcev bo pogostitev v jedilnici, ki jo bo
organiziral Karitas. Na koncu bomo prostovoljcem podarili manjše darilce, ki ga bomo izdelali

4

Google.com
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sami. Festival se bo končal, ko podelijo nagrade najboljšim tekačem na Teku podnebne
solidarnosti.

7. UDELEŽENCI FESTIVALA
PROSTOVOLJSTVA
7.1 Gostje:
Naša ciljna skupina prvo leto so občani vseh starosti. Ko bi ta festival postal bolj znan, pa bi
prišli tudi tuji in domači turisti.
Festival bo nekoč zagotovo zanimiv tudi za tujce. S pomočjo festivala bodo dobili vtis o
prostovoljni in solidarni Sloveniji, kjer smo ljudje povezani, spoznali pa bodo tudi znanja
lokalnih prebivalcev, njihovo tradicijo in posebnosti, kar bo za tujce zelo dragoceno, saj bodo
vedno bolj iskali pristne lokalne izkušnje. Vse to bo na enem mestu kot nekakšna tržnica
prostovoljstva. Naš dogodek smo priključili Teku podnebne solidarnosti, saj bomo tao v
začetku že imeli nekaj obiskovalcev zagotovljenih.

7.2 Sodelujoči:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

prostovoljci, ki smo jih intervjuvali
tekači na teku podnebne solidarnost
lokalni ponudniki prenočišč
lokalni ponudnik Roman Košale -prodaja krem z ameriškim slamnikom 5
lokalni ponudnik Franc Gosar- prodaja medu; Čebelarsko društvo Skaručna 6
lokalni ponudnik-prodaja prest; Pekarna Jagodic7
lokalni ponudnik-prodaja suhega sadja; Sadjarstvo Kimovec 8
lokalni ponudnik – prodaja jabolčnega soka Podgoršek Matic9

7.3 Organizacijska in pripravljalna ekipa:


ekipa učencev turizmu pomaga lastna glava

5

https://vodice.si/objava/158529
https://www.vodice.si/objava/55252
7
https://www.vodice.si/objava/60023
8
https://sl-si.facebook.com/kmetijakimovec.sadjarstvo/
6

http://www.stop-neplacniki.si/predelava-sadja-in-proizvodnja-jabolcnega-soka-maticpodgorsek-sp/lokacija/
9
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hišnik
čistilke
učenci pomočniki 8., 9. razreda (5 učencev)
ravnatelj (slavnostni govornik)
fotograf
voditelja festivala (2 učenca)

8. OGLAŠEVANJE FESTIVALA
8.1 PROMOCIJA V OBČINI VODICE
prispevek v Kopitarjevem glasu (Neja pošlje prošnjo za objavo prispevka urednici
Kopitarjevega glasu)
oglasne deske po občini Vodice (avtobusne postaje, gasilski domovi, oglasna deska
pred občino … )
obvestila po šolskem radiju (Lucija, Neja)
šolska spletna stran (Maruša prosi za objavo prispevka učiteljico Barbaro Kermavner)
spletna stran občine vodice (Neja prosi za objavo tajnico občine Vodice)
Instagram »stori« (vsi, ki imamo to socialno omrežje)
letaki v nabiralnike (vsak jih razdeli v svoji vasi)
jumbo plakati (v kolikor prepričamo župana)
prostovoljka Natalija Rus bo prav tako razširila novico, ker je nekdanja novinarka

8.2 PROMOCIJA IZVEN OBČINE VODICE
 TIC- Kamnik, TIC-Ljubljana, TIC-Medvode, TIC-Škofja Loka (učiteljica dostavi letake,
prej pošljemo mail)
 Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (učiteljica pošlje mail)
 Oglaševanje na Šmarni gori in Rašici (Lucija nese plakate in letake)
 Oglaševanje v angleščini

9. PRIPOMOČKI
9.1 OGLAŠEVANJE
o
o
o
o
o

plakati
flumastri
barvice
svinčniki
slike prostovoljcev in občine Vodice
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9.2 OZVOČENJE IN FOTOGRAFIRANJE
o
o
o
o

mikrofon
zvočniki
fotoaparat
podaljšek

9.3 PROSTOVOLJNI KOTIČKI
o
o
o
o
o

mize
stoli
klopi
morebitni pripomočki, ki bi jih prostovoljec potreboval
pripomočki, ki jih bodo prostovoljci prinesli s seboj

9.4 POGOSTITEV
o gospe iz organizacije Karitas nam bodo pripravile pecivo
o mafini s kristalčki (Neja, Morena, Maruša)

10. FINANČNI NAČRT
Lesene letvice
Vezana plošča
Barva
Majice
Tisk zgodb
SKUPAJ

20 EUR
30 EUR
20 EUR
120 EUR
20 EUR
210 EUR

11. PREDNOSTI IN OMEJITVE
FESTIVALA
11.1 PREDNOSTI








predstavitev prostovoljstva širši množici
predstavitev drugačnega prostovoljstva (zgodbe o prostovoljcih, predstavitev
njihovega znanja)
ohranitev zgodb prostovoljstva občine Vodice
druženje med generacijami
nova spoznanja
oglaševanje ponudnikov domačih obrti
učenci smo se naučili organizirati dogodek
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11.2 OMEJITVE







nismo edini, ki imamo festival prostovoljstva
ljudje si festival prostovoljstva predstavljajo drugače
tematika ne bo zanimiva za masivno množico
prostor za parkiranje
neenakomerno število obiskovalcev na eni od delavnici
toaleta

ZAKLJUČEK
Učenci smo pri načrtovanju festivala ugotovili,
- da smo Slovenci in tudi občani občine Vodice zelo prostovoljni in radi pomagamo ljudem v
stiski.
- da se za organizacijo različnih dogodkov skriva veliko več dela, kot si
predstavljamo.
- da prostovoljstvo zelo pomaga ljudem, občinam in državi.
- da, je prostovoljstvo zelo zanimiva stvar.

Naučili smo se,
- da se s trudom in vztrajnostjo veliko naredi (cel projekt) in kako priti do zanimivih idej, kako
narediti projekt.
- kako organizirati dogodke in kaj pomeni turizem.
- da, se mora prostovoljstvo ohraniti.

Dosegli smo,
- naš namen, saj smo se spomnili zanimive ideje in jo bomo tudi organizirali,
- svoj namen, saj smo spoznali, kaj moraš za turiste narediti, da bodo prišli na
dogodek.
- namen je dosežen saj bomo predstavili festival prostovoljstva.

Temeljno spoznanje je,
- da je dobro pomagati ljudem in da se z vztrajnostjo naredi vse, kar želimo, da moramo
delati v skupini, če želimo izpeljati zamisel. Moramo si pomagati tako pri projektu kot drugje.

14

- da moraš za dober dogodek vložiti veliko truda, da se bo sploh zgodil in bo
uspešen.
- da sta mi prostovoljstvo in turistični krožek všeč.
- da bi morale tudi mlajše generacije ohranjati prostovoljstvo.

VIRI IN LITERATURA
https://www.vodice.si/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prostovoljstvo
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/kljucni-dokumenti-sto





https://vodice.si/objava/158529
https://www.vodice.si/objava/55252
https://www.vodice.si/objava/60023
https://sl-si.facebook.com/kmetijakimovec.sadjarstvo/
http://www.stop-neplacniki.si/predelava-sadja-in-proizvodnja-jabolcnega-sokamatic-podgorsek-sp/lokacija/

PRILOGA
Henrik

lovec: lahko bi povedal, kako ločiti
različne živalske stopinje, pokazal rogovje
različnih živali

Tomaž Brank

cvetličar in vrtnar: lahko bi pokazal, kako
se naredi zanimiva zasaditev rož, kako
zgleda njegov dan

Srečo Merčon

fotograf: lahko bi pokazal nekaj
fotografij, povedal, kako se dobro
fotografira

Marija Čuk

dela s pevci: lahko bi povedala, kako
zgleda njeno delo, kako je vodit pevsko
skupino

Natalija Rus

novinarka: lahko nas nauči javnega
nastopanja, pove o delu v Palčica
Pomagalčica

Tina Kosec

fotografinja: lahko nauči, kako pozirat na
slikah, pove nekaj o gasilski olimpijadi
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Franc Kubelj

rezbar: postavil jaslice v človeški
velikosti, lahko nas nauči osnov
rezbarjenja

Vinko Novak

citrar: lahko bi povedal, kako nastanejo
citre, nekaj bi lahko zaigral in koga naučil
igranja na citre

Antonija Baksa Srnel Purić

upokojenka: piše pesmi, dela slike iz
prešanih rož, lahko bi nam pokazala,
kako se preša rože in dela slike

Tačke pmagačke

Društvo terapevtskih psov: lahko bi nam
predstavili terapevtske pse in pokazali,
kako jih uporabljajo v terapevtski namen

Monika Kubelj

nekdanja urednica lokalnega časopis
Kopitarjev glas: lahko nam pokaže stare
izdaje Kopitarjevega glasu in nam
predstavi delo urednika.

Rok Štupar

snemalec: lahko nam predstavi snemalno
opremo in pokaže, kako se naredi dober
video.

Hribar Katja

delo z otroki: lahko bi naredila delavnico
za otroke
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