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Številka: 011-03/2017- PREDLOG 

Datum: ____.03.2017 
 

 
 POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DRUŠTVA V LETU 2016 

 

 
Leto 2016 je bilo z vidika društvenega razvoja in nasploh uspešnejše od preteklih, saj smo v precejšnji 

meri povečali obseg naših dejavnosti, prav tako se je počasi a vztrajno povečevalo tudi število 
uporabnikov. 

 
Tako smo ponovno izpeljali in to s presenetljivo velikem odzivu otrok, brezplačno počitniško varstvo, 

vsega skupaj smo evidentirali preko 45 otrok v času petih tednov v času poletnih počitnic za območje 

Četrtne skupnosti Center. 
 

Programi »Čaj ob petih, »Obiski na domu starejših«, Živimo zdravo in srečno so se uspešno izvajali 
skozi vse leto, finančno so bili podprti s strani Četrtne skupnosti Center in Četrtne skupnosti Posavje. 

V programe so bili vključene študentke, ki so v okviru sodelovanja s Fakulteto za socialno delo 

opravljale obvezno prostovoljno delo ter študenti, ki so delo izvajali preko študentskega servisa.  
 

Pri tem bi izpostavili, da smo program »Živimo zdravo in srečno« izjemno okrepili, saj so se delavnice 
praktično izvajale v prvem polletju vsake 14 dni, od septembra do decembra pa tedensko. Delavnice 

so vodili različni izvajalci, tudi zunanji, ki so se odzvali našemu povabilu. 

 

Poročilo o aktivnostih po sekcijah 
 

 
SEKCIJA: Kulturno umetniško glasbene sekcija  

Datum oz. mesec 
izvedene aktivnosti 

Kratek opis aktivnosti 

Januar - December FS Kolovrat se je sestajala vsak četrtek na rednih vajah 

Januar - December GS Kolovrat se je sestajala vsak torek na rednih vajah 

11. februar Nastop na prireditvi v ČS Posavje – Pozdrav kulturi. Nastopila folklorna 
skupina in glasbena skupina Kolovrat 

10. februar Nastop GS Kolovrat v Domu starejših občanov Videm Dobre polje 

8. marec Nastop FS Kolovrat v Domu starejših občanov ob Dnevu žena 

2. april Nastop FS Kolovrat - Zeliščna sobota v Škofji Loki 

16. april Nastop za ameriške turiste v Škofji Loki 

30. april Nastop za ameriške turiste v Škofji Loki 

14. maj Nastop za ameriške turiste v Škofji Loki 

11. junij Srečanje veteranskih in upokojenskih folklornih skupin v Bistrici ob Dravi 

15. junij Nastop GS Kolovrat v Domu starejših občanov Horjul 

28. avgust Nastop GS Kolovrat na Komarjevi nedelji 

10. september Nastop skupaj z GS na 4. Srečanju krajanov v  Notranjih goricah 

29 september Nastop na Festivalu za Tretje življenjsko obdobje – Medgeneracijski oder 

11. oktober Nastop za Dan Četrtne skupnosti Center na OŠ Tone Čufar 

24 oktober Nastop skupaj z GS v Škofji Loki za ameriške turiste 

17. november Nastop glasbene skupine Kolovrat na prireditvi POZDRAV JESENI 
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SEKCIJA: Družbeno humanitarna sekcija  

Datum oz. mesec 
izvedene  dejavnosti 

Kratek opis aktivnosti 

11. februar Organizacija in izvedba kulturne prireditve »Pozdrav kulturi« v sodelovanju z 
društvi iz območja ČS Posavje 

Januar - December Tedenska druženja »Čaj ob petih«, Vsak torek za krajane iz območja ČS 
Center in vsak četrtek za krajane iz območja ČS Posavje 

Januar – December Tedenski brezplačni tečaj risanja, vodi zunanja sodelavka 

Januar - December Izvajanje programa Pomoč na domu na območju MOL 

Januar – Maj ter 
November - 
December 

Delo s študentkami, ki so v okviru študijskih obveznosti opravljale obvezno 
prostovoljno delo v višini 100 ur 

4. junij Ob zaključku sezone jesen/junij smo pripravili krajšo prireditev z druženjem 
in razstavo slik, ki so jih narisali krajani, ki so obiskovali tečaj risanja 

17. november Tradicionalna kulturno družabna prireditev z druženjem krajanov z območja 
ČS Posavje »Pozdrav jeseni« 

 
 
SEKCIJA: Svetovalno zdravstvena sekcija  

Datum oz. mesec 
izvedene  dejavnosti 

Kratek opis aktivnosti 

Januar - December Vsak prvi četrtek v mesecu (razen julija in avgusta) brezplačno merjenje 
krvnega tlaka za krajane iz območja ČS Posavje 

28.1.2016 Sodelovalnica »Glas, ki zdravi« - masaža z glasom, vodil Andrej Ažman 

18.2.2016 Sodelovalnica »Glas, ki zdravi« - masaža z glasom, vodil Andrej Ažman 

25.2.2016 Vodena rekreacijska vadba za sproščanje telesa in duha 

10.3.2016 Sodelovalnica »Glas, ki zdravi« - masaža z glasom, vodil Andrej Ažman 

19.3.2016 Delavnica za samopomoč s pomočjo energij in simbolov, vodila Iztok in 
Marija 

3.3.2016 Vodena rekreacijska vadba za sproščanje telesa in duha 

17.3.2016 Vodena rekreacijska vadba za sproščanje telesa in duha 

24.3.2016 Sodelovalnica »Glas, ki zdravi« - masaža z glasom, vodil Andrej Ažman 

7.4.2016 Sodelovalnica »Glas, ki zdravi« - masaža z glasom, vodil Andrej Ažman 

14.4.2016 Zdravstvena delavnica – Zdrava prehrana, alergije in diete, vodila Marija 
Lovrič 

21.4.2016 Sodelovalnica »Glas, ki zdravi« - masaža z glasom, vodil Andrej Ažman 

5.5.2016 Sodelovalnica »Glas, ki zdravi« - masaža z glasom, vodil Andrej Ažman 

12.5.2016 Pot, namen in razumevanje Reiki-ja za vzpostavitev in doseganje 
uravnotežene življenjske energije, vodil Iztok Kosenburger  

14.5.2016 Delavnica – Spremenimo življenje s pomočjo vzpostavitve ravnovesja v 
svojem telesu in življenju ter delavnica Glas, ki zdravi, vodila Iztok 
Kosenburger in Andrej Ažman 

19.5.2016 Sodelovalnica »Glas, ki zdravi« - masaža z glasom, vodil Andrej Ažman 

21.5.2016 Delavnica – Spremenimo življenje s pomočjo vzpostavitve ravnovesja v 
svojem telesu in življenju ter delavnica Glas, ki zdravi, vodila Iztok 
Kosenburger in Andrej Ažman 

26.5.2016 Zeliščna delavnica – priprava čajev in namazov iz zelišč 
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20.10.2016 

Osnove, pomen, način in učinke delovanja metode TAPKANJE, s katero si 
lahko sami pomagamo pri marsikateri težavi. Voditeljica je prikazala tudi 
nekaj osnovnih vaj, ki jih izvajamo sami doma. Delavnico je vodila ga. Pika 
Rajner. 

22.9., 29.9., 6.10., 
13.10., 27.10. 24.11. 
in 1.12.2016 

Brezplačna delavnica »Spoznajmo energetski sistem čaker« in njihov pomen 
za naše počutje, zdravje. Poudarek je bil na vzpostavitvi ravnovesja in 
resonance s svojim življenjem. Na vsaki od delavnic smo podrobneje spoznali 
eno čakro ter tehnike, pristope in vaje za aktivacijo pretoka energij in s tem 
pravilnega delovanja čakre. Delavnice je vodil Iztok Kosenburger 

15.12. in 22.12.2016 Tematske delavnice: Aktiviranje čaker - Vaje, s katerimi dovajamo dotok 
energij in aktiviramo čakre 

15.12. in 22.12.2016 Vodene delavnice s tehniko za samoumiritev – risanje in barvanje Mandal z 
določenim sporočilom in namenom. 

 

SEKCIJA: Sekcija za delo z mladimi  

Datum oz. mesec 
izvedene aktivnosti 

Kratek opis aktivnosti 

Januar – Maj Delo s študentkami Fakultete za socialno delo 

27.6.2016 – 
15.7.2016 

Počitniško varstvo za otroke iz območja ČS Center, ki izhajajo iz socialno 
šibkejšega družinskega okolja 

Oktober - December Delo s študentko Fakultete za socialno delo, ki se je prijavila za izvajanje 
prostovoljnega dela v našem društvu za študijsko leto 2016/2017 

 
 

PROMOCIJA DRUŠTVA 

Datum oz. mesec 
izvedene aktivnosti 

Kratek opis aktivnosti 

Januar – December Objavljanje dogodkov in drugih aktualnih novic v zvezi z delovanjem in 
aktivnostmi društva na spletni strani in FB strani 

5.10.2016 – 
4.11.2016 

Imeli smo razstavo v prostorih Knjižnica Glinškova ploščad na temo »Društvo 
se predstavi«,kjer smo prikazali izdelke, ki so jih naredili udeleženci 
kreativnih in ustvarjalnih delavnic ter otroci v času počitniškega varstva. 

 
September 

Pripravili smo informativno zgibanko, s katero predstavljamo poslanstvo in 
programe društva ter predstavitev lokacij, kjer se aktivnosti izvajajo. Posebej 
za razstavo je bila oblikovana posebna zgibanka (naslovna stran), ostala 
vsebina pa je enaka. 

 
 
Podrobnejši opisi programov in projektov so predstavljeni na naši spletni strani  http://nikolisam.si/ , 
kjer objavljamo tudi aktualne dogodke in ostale pomembnejše informacije. 
 
Poročilo sestavili: 
- Vodje sekcij in izvajalci programov 
 

                                                                                                                                     Predsedujoči zbora članstva 
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