
                                                                                          
 

PRIJAVNICA za PROSTOVOLJNO DELO  
 

Ime in priimek:  
Šola:  
Razred in razrednik:  
Domači naslov (ulica, kraj, 
pošt. št.): 

 

Št. prenosnega telefona:  
E-naslov:  
Datum:  

 
Prijavljam se za PROSTOVOLJNO DELO na naslednjem področju (obkroži ustrezno številko): 
 

1.  Vrtec Velenje (delo z otroki) 
 

2.  Medobčinska zveza prijateljev mladine (pomoč pri delavnicah, zavijanju novoletnih daril, pri animaciji otrok…) 
 

3.  Mladinski center Velenje (organiziranje humanitarnih projektov, osveščanje lokalne skupnosti ob svetovnih dnevih, 
mladinske izmenjave, pomoč pri organizaciji koncertov, festivalov in druženje) 

4.  Muzej Velenje (ohranjanje kulturne dediščine in izvajanje pedagoških programov, delavnice z otroki) 
 

5.  
 

Knjižnica (pomoč v knjižnici Velenje, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica, Solčava…) 

6.  Osnovne šole (PD z osnovnošolci z učnimi in drugimi težavami) 
 

7.  Srednje šole (PD z dijaki z učnimi in drugimi težavami) 
 

8.  Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje - CVIU (PD z otroki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju)  
 

9.  Varstveno delovni center SAŠA, enota Ježek (PD z osebami z motnjami v telesnem in duševnem razvoju) 
 

10.  Center za socialno delo Velenje - CSD (PD z otroki in mladostniki s psihosocialnimi motnjami ) 
 

11.  Adra (PD s socialno ogroženimi) 
 

12.  Rdeči križ Slovenije, Območna enota Velenje (PD s socialno ogroženimi) 
 

13.  Dom za varstvo odraslih Velenje (PD s starostniki) 
 

14.  Center za varstvo odraslih Topolšica  (PD s starostniki) 
 

15.  Umetniška sekcija  (glasbena, kostumografska, likovna, plesna in druge ustvarjalno umetniške dejavnosti) 
 

16.  Novinarska sekcija  (literarni prispevki, fotografiranje, snemanje z video kamero) 
 

17.  INVEL Velenje (delavnice z otroki) 
 

18.  Ljudska univerza Velenje (učna pomoč) 
 

19.  Drugo (dopišite): 
 

20.   

21.   

22.   

 
 
Za dijake, ki opravljajo prostovoljno delo je zelo zaželeno, da so dodatno nezgodno zavarovani. 
Spodaj podpisani/a potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki pravilni. V primeru njihovih sprememb se zavezujem o tem obvestiti mentorja PD. S podpisom te 
prijavnice dajem izrecno privolitev, da se podatki obdelujejo za potrebe vodenja evidenc o prostovoljcih in dovoljujem objavo fotografij, nastalih ob raznih 
dogodkih in prireditvah.  

 
Podpis staršev: ______________________  Podpis dijaka/inje: _________________________ 


