
Dvig socialnega in kulturnega 
kapitala v lokalnih skupnostih za 

razvoj enakih možnosti in 
spodbujanje socialne vključenosti 

Kajetana Tornič 

Jelena Uršič 

Tea Aldžić Matiš 

Barbara Dolgan 

Postojna, marec 2014 



Kdo sestavlja našo mrežo? 

• OŠ Antona Globočnika Postojna  

• ŠC Sežana 

• ŠC Nova Gorica 

• ŠC Postojna – nosilna šola 
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Katere vidike SKK pokrivajo naše 
dejavnosti? 

• Opozarjamo na problem socialne izključenosti; 

• spodbujamo k enakopravnosti; 

• spodbujamo udeležbo na kulturnih 
prireditvah; 

• pri deležnikih spodbujamo sodelovanje, 
zaupanje; 

• krepimo socialne stike; 
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Katere vidike SKK pokrivajo naše 
dejavnosti? 
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• spodbujamo prostovoljstvo; 

• dvigamo raven zaupanja znotraj šole in v 
lokalni skupnosti; 

• spodbujamo mreženje; 

• spodbujamo medgeneracijski dialog; 

• spodbujamo strpnost. 



Skupni dejavnosti mreže 

• Fotografski natečaj in razstava „Ne izključuj-
vključi srce“ 

• Humanitarna prireditev v maju 
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Šolski center Postojna 

• Z BRANJEM DO ZVEZD 

• POD SONCEM SMO SI ENAKI 

• SPREHOD PO POSTOJNI 

• FOTOGRAFSKA RAZSTAVA „NE IZKLJUČUJ-
VKLJUČI SRCE“ 

• GLASBENI MUZIKAL „BUSKO TOURS“ 

• ŠPORTNA PRIREDITEV ZA VAROVANCE VDC 
POSTOJNA 
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Z BRANJEM DO ZVEZD 

• Sodelovanje z OŠ Antona Globočnika 
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POD SONCEM SMO SI ENAKI 
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POD SONCEM SMO SI ENAKI 

Za dijake – migrante se pripravlja voden 
ogled Postojne v materinščini 
(makedonščina, albanščina, srbohrvaščina), 
delavnica izdelovanja knjižnih kazal ter 
tržnica držav dijakov-migrantov. 
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SPREHOD PO POSTOJNI 

• Vključeni so bili dijaki, ki zaradi finančnih težav 
niso mogli na ekskurzijo. 

• Izdelali so vodič po Postojni, ga predstavili v 
razredu, izvedli voden ogled za sošolce in 
dijake drugih programov in posneli film. 
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film_1.mp4


GLASBENI MUZIKAL „BUSKO TOURS“ 

• Dijakom so se na odru pridružili varovanci 
Doma upokojencev Postojna 
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Osnovna šola Antona 
Globočnika Postojna 

• Z BRANJEM DO ZVEZD 

• POD SONCEM SMO SI ENAKI 

• PROSTOVOLJSTVO. COM 

• VRTEC NA OBISKU 

• PEVSKA ZNAČKA 

• HUMANITARNA PRIREDITEV: NE IZKLJUČUJ – 
VKLJUČI SRCE 

• FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: NE IZKLJUČUJ – VKLJUČI 
SRCE 
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Z BRANJEM DO ZVEZD 
  Dijaki so pripravili grške bajke, mite o ozvezdjih, kakšno 

zanimivost, pobarvanko, ... Dejavnosti so se odvijale v petih 
delavnicah (po 2 dijaka na 1 delavnico).  Vsaka delavnica je 
trajala 45 minut.  

 V uvodnem delu smo vsem prisotnim na kratko predstavili 
potek dela in cilje, ki jih želimo doseči.  

 Učenci so se razdelili v skupine. "Obiskali" so 2 izbrani 
delavnici in nato je sledil skupni del. 

 Zaključek v smislu kratke predstavitve vseh delavnic ogled 
nočnega neba skozi teleskop.  
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POD SONCEM SMO SI ENAKI 
  Učenci, ki prihajajo iz drugih držav so svojim sošolcem 

predstavili svojo državo, kulturo, običaje ter jih naučili 
nekaj najpogostejših pogovornih fraz.  

 V dejavnost so vključeni učenci cele šole  - vsi moramo 
vedeti, da so med nami učenci tujci! 

 Pripravili smo razstavo na to temo in jo javno otvorili 
28.11. 2013. 

 Po otvoritvi razstave so si razstavo ogledali vsi učenci 
šole (videli so svoj doprinos k temu in kaj vse ostalo je 
bilo še opravljeno, pripravljeno). 
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„Če bi se preselil 

bi se počutil 

grozno. Največja 

ovira se mi zdi 

jezik. Mislim si, 

da bi mi 

matematika 

delala najmanj 

težav. Po moje bi 

me zaničevali, se 

mi posmehovali, 

me žalili …“ 
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„Ko sem prišla v Slovenijo sem se 

prvi dan počutila zelo drugače. 

Nisem se znala pogovarjati, bila 

sem zelo prestrašena, saj so bili 

vsi razigrani in »pogovarjavajoči«. 

Jaz pa sem samo začudeno 

gledala, ker nisem nič razumela za 

kaj se gre.“ 

„Pravijo, da smo vsi ljudje enaki, ampak 
težko pa postane, ko bi morali sprejeti 
ljudi, ki govorijo drugače, ali pa so druge 
narodnosti. Pomembno je to, da se 
počutiš sprejet in varen v družbi. Če bi se 
sama preselila nekam drugam, bi me bilo 
strah, ker človek potrebuje občutek 
pripadnosti družbi. Ko pa si nov, se težko 
znajdeš in si zmeden.“ 

ANDJELA 
„V Slovenijo smo prišli iz 
Bosne, kjer je zelo težko 
življenje, ker je oče tu dobil 
službo. Ko smo prišli sem, 
sem imela 11 let. Tu je zame 
vse novo, o Sloveniji mi ni 
nihče pripovedoval, ko smo 
prišli sem nisem nikogar 
poznala. Nisem znala 
slovenskega jezika. Pri 
učenju in razumevanju so mi 
veliko pomagali moji sošolci 
in tudi razredničarka. Hkrati 
sem vesela, ker nisem edina 
tujka na šoli, tako imam tu 
tudi prijatelje s katerimi se 
lahko pogovarjam v mojem 
maternem jeziku.“ 



PROSTOVOLJSTVO. COM 

 Dijaki – prostovoljci ŠC Postojna in učenci 
višjih razredov OŠ: učencem nudijo brezplačno 
učno pomoč. Učna pomoč se izvaja (1 X 
tedensko po 1 šolsko uro oziroma) po potrebi 
lahko tudi večkrat / manjkrat. 
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VRTEC NA OBISKU 
 V spomladanskih mesecih načrtujemo obisk vrtca pri nas, ko jih 

bomo povabili na ogled gledališke predstave.  

 Pred samim ogledom bomo otroke ustno povabili in jih pozvali 
k ustvarjanju na temo naše gledališke igre – te izdelke bodo 
otroci kasneje tudi lahko videli v šoli na razstavi in po 
končanem dogodku bodo služili za zapis misli, utrinkov po 
ogledu predstave. 

 Tako bomo pripravili glasbeno gledališko igrico za vrtčevske 
otroke; učencem naše šole nudili sodelovanje pri glasbeno – 
gledališki dejavnosti.  

 Vsem vrtčevskim otrokom omogočimo (vsem, tudi socialno 
šibkejšim) stik z gledališčem, obisk kulturnega dogodka. 
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PEVSKA ZNAČKA 

 Na šoli bomo letos uvedli pevsko značko – s ciljem, da 
bi čim več učencev prepevalo, da bi jim s časoma to 
postalo nekaj tako samoumevnega, kot je branje ali 
pisanje, tek, …  

 Spodbujanje vseh učenk in učencev k prepevanju 
(druženje, sodelovanje, enakopravnost, zabava …) v 
šolskih pevskih zborih, sodelovanju na nastopih 
(kulturno udejstvovanje, zabava …), vključevanje v 
delo, kultura sobivanja in soustvarjanja kulture širše 
okolice, … 
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Pevska značka – zakaj? 

Ker: 
• Se člani zbora počasi navajajo na skupno reševanje 

problemov za dosego skupnih ciljev, 
• na javnih nastopih zbor poslušalce seznanja z zborovsko 

zakladnico, 
• Se tako poglablja zavest o kulturni dediščini, vrednotah in 

različnosti, 
• se s petjem razvija osebnost, čustveno in kognitivno 

doživljanje, 
• se razvija interes za bogato preživljanje prostega časa, 
• razvijajo spoznanje o univerzalnosti petja, ki zbližuje ljudi 

različnih okolij in je tako skupna kulturna zakladnica 
človeštva. 
 

24 



25 



 
ŠC  SETŠ Nova Gorica 

Tea A. Matiš 

 FOTOGRAFSKA RAZSTAVA „ NE IZKLJUČUJ VKLJUČI 
SRCE 

DELO  Z DIJAKI TUJCI:  

• tutorstvo in učna pomoč 

• knjižna kazala 

• kulinarično popotovanje od Triglava    do Vardarja 

• izdelava slovarja 

DAN MATERINŠČINE – projektna dneva 

SKUPNA DOBRODELNA  PRIREDITEV V POSTOJNI 
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FOTOGRAFSKA RAZSTAVA  NE 
IZKLJUČUJ – VKLJUČI SRCE 
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DELO Z DIJAKI TUJCI 

Tutorstvo in učna pomoč 
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Izdelava knjižnih kazal 
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Kulinarično popotovanje od Triglava 

 do Vardarja 
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DAN MATERINŠČINE 

• projektna dneva 

31 



 
                                                                                                                                 

          1 .                                               :  

                                       6 .                             .                                                                       

      .       :  

          1:                       :  

 .                                   :    

 .                             ,                                  :      

.                                               :      

          2 :  .        

           3 :  .                     

           1 .    .      .     .     ,                                                 :  

 .                        

             2 :  .                      !        ,    

 .                           

           4 :  .                          

                            .  

           3.             ,                   :  

.                          

          2 .                      :  

  .                             

          3.         ,          :  

  .                             

          4.                           :  

  .                           

          3.                 :  

  .                           

          2                :  

  .                              

          1!         !      !            ,            ,     :  

                  

                  

.        

          1.                    ,                :  

 

Priloga 1: ŽABJA TEKMA 

 

Žaba 1: Spoštovane gospe žabe, spoštovani žabci! 

Začenja se tekmovanje v plezanju na drog. Pred vami je 6 mladih žab, ki se bodo pomerile, katera je hitrejša in spretnejša. Prosim aplavz za 

pogumne žabe. 
 

Publika: Aplavz  

Žaba 1: Naj preberem še pravila:  

Prvič: prepovedano je ovirati druge žabe. 

Drugič: ne smete uporabljati nedovoljenih pripomočkov, samo sprednje in zadnje krake. 

Tretjič: zmaga tisti, ki pride prvi na vrh droga. 
 

Žaba 2 : To je težko! 
Žaba 3: Jaz se že ne bi mučila. 

Žaba 1: Prosim žabe, da se razvrstijo okrog droga. Tako. Tri, štiri zdaj! 

Žabe začnejo plezati. 
Žaba 2: Oh, kako naporno! Nikoli jim ne bo uspelo! 

Prva žaba neha plezati. 

Žaba 4: Tega nihče ne zmore! 
Druga žaba odneha. 

Žaba 3: Kaj se mučite, nehajte plezat! 

Tretja žaba odneha. 
Žaba2: Kdo bo vzdržal tak napor! 

Četrta žaba odneha. 

Žaba 3: Kakšno trpljenje, ni vredno! 
Peta žaba odneha. 

Žaba 4: Tudi tej žabi ne bo uspelo! 

Šesta žaba nadaljuje. 

Žaba 3: Glej, kako je izmučena! 

Šesta žaba nadaljuje. 

Žaba 2: Zakaj še vztraja? 
Šesta žaba pride na vrh 

Žaba 1: Odlično, imamo zmagovalko! Čestitke! Neverjetno! Kakšna zmaga! Kakšen pogum! 

Kako vam je uspelo? 
Kako vam je uspelo? 

Premor. 

Žaba 1: Spoštovani gledalci, naša zmagovalka je gluha! 
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Šolski center Srečka Kosovela 
Sežana 

• Dejavnosti prostovoljske skupine 
„Srečku je mar!“ 

• Tečaj računalniško podprtega 
oblikovanja 
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Prostovoljska skupina „Srečku je 
mar!“ 
• Nastala že lansko šolsko leto za 

priložnostne akcije. 

• Redno deluje v tem šolskem letu z 
akcijami: 

– „Daj naprej!“ 
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– Izmenjava oblačil, knjig in igrač 
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• Ogled filma 100% BOMBAŽ in debata 

o filmu v sklopu Sežanske Filmšule. 
• Potisk bombažnih torb, ki si jih bodo 

udeleženci sami sešili. 
• Priprava modne revije iz rabljenih 

oblačil. 
 

• Izvedba modne revije in večerni 
koncert lokalnega banda. 

• Sama izmenjava. 
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– Delavnice in druženja s stanovalci Doma 
upokojencev Sežana 

• Peka piškotov zanje pred prazniki in prireditev „Podarjamo vam 
sončen dan!“, 

• Druženje s skupino za samopomoč ob 8. marcu in drugih 
priložnostih.  

• Junijski medgeneracijski piknik, ... 
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– Dobrodelni in brezalkoholni dijaški žur 
(za družino v stiski smo z vstopnino 
zbrali 300eur) 
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– Akcija 110 brinjevk 
ob Kosovelovi 110. 
obletnici rojstva 
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Ostale in prihodnje akcije 
• Likovni ex-tempore in športne urice z z 

uporabniki VDC Sežana. 

• Dan za spremembe 2014 – ozaveščanje o 
trajnostni rabi surovin in zbiranje predlogov za 
obnovo parka pri bolnici v Sežani. 

• Obnova parka pri bolnici v Sežani s taborniki in 
drugimi mladinskimi organizacijami. 

• Knjigobežnice v Sežani in okolici. 
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Čeprav prostvoljska skupina ni novost v tem 
šolskem letu, smo v letošnjem letu z rednimi 
sestanki in boljšo organiziranostjo dosegli 
odlično sodelovanje z VDC Sežana, Zavodom za 
šport, turizem in prosti čas Sežana (MC 
Podlaga) in Območnim združenjem Rdečega 
križa. Z zadnjima dvema smo celo oblikovali 
skupni dolgoročni načrt dela prostovoljcev v 
Sežani in okolici. 
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Tečaj računalniško podprtega 
oblikovanja 

• Prehod dijakov na trg dela je „milejši“, če 
imajo specifična znanja. 

• 3d modeliranje in tiskanje je pomemben 
trend v sodobni industriji. 

• Dijaki na tečaju spoznajo osnove modeliranja 
in natisnejo 3D model. 
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Hvala za vašo pozornost. 
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