
 

 
 
12. člen Konvencije o otrokovih pravicah 

1. Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna 
mnenja, pravico do svobodnega izražanja le teh v vseh zadevah v zvezi z 
njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo 
in zrelostjo. 

13. člen Konvencije o otrokovih pravicah 

1. Otrok ima pravico do svobode izražanja; ta pravica zajema svobodno 
iskanje, sprejemanje in širjenje vsakovrstnih informacij in idej, ne glede na 
meje, v ustni, pisni, tiskani ali umetniški obliki ali na katerikoli drug način po 
otrokovi izbiri. 

 

 

 
Zahvaljujemo se prostovoljcem – mentorjem iz vrtcev in šol ter članom Društev 

prijateljev mladine za sodelovanje pri izvedbi programa Tedna otroka 2014. 

 

Program Zveze prijateljev mladine Krško sofinancirata Občini Krško in 

Kostanjevica na Krki 

 

 
         

www.zpmkk.si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Za srečnejše otroštvo od 1953 

 
   

         
  Teden otroka 2014 

6. oktober - 12. oktober 
 

 
 

Za razigrano in ustvarjalno otroštvo 
 

ponedeljek, 6. oktobra 2014, 

ob 12. uri v Dnevnem centru ZPM Krško  
 

SREČANJE UČENCEV  IN MENTORJEV OSNOVNIH 

ŠOL NA OKROGLI MIZI ZVEZE PRIJATELJEV 

MLADINE KRŠKO IN PREDSTAVITEV TEME 25. 

OTROŠKEGA PARLAMENTA 
 

Izobraževanje in poklicna orientacija 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.zpmkk.si/


 

 

V A B I L O 
na delavnice, ustvarjalnice, 

športne igre in zabavne prireditve 

 
 

sobota, 4. oktobra 2014 
   

ŠC Krško - Sevnica in GEN energija 
ob 10. uri pred Informacijskim središčem GEN ter na dirkališču Raceland v 

Vrbini delavnice za otroke pod naslovom Tehnogenij si ti – tehnogenij svet 

vrti. 

 

torek, 7. oktobra 2014 
 

DPM Senovo, OŠ Senovo in Vrtec Senovo 
od 15.30 do 17.30 na ploščadi pred OŠ Senovo delavnice in ustvarjalnice ob 

Tednu otroka, za otroke in učence KS Senovo 

 

sreda, 8. oktobra 2014 

 

DPM Leskovec, OŠ Leskovec, DPM Krško levi breg in OŠ Jurija 

Dalmatina Krško 
od 15. ure dalje na zelenih površinah v Žadovinku športne aktivnosti in igre 

na prostem za otroke iz KS Krško, KS Dolenja vas, KS Zdole, KS Leskovec, KS 

Senuše, KS Veliki Podlog, KS Krško polje in KS Veliki Trn. Zbirno mesto ob 

14.45 pred OŠ Leskovec in OŠ Jurija Dalmatina Krško. Vabljeni pešci, 

kolesarji in rolkarji. 

 

DPM Senovo in OŠ Senovo 
od 17.00 do 17.30: v Kulturni dvorani Senovo lutkovna predstava ob Tednu 

otroka, gledališče Pravljičarna, za vse otroke od 2,5 let dalje. 

 

 

četrtek, 9. oktobra 2014 
 

DPM Podbočje, Osnovna šola Podbočje 
od 16. do 18. ure v šoli in na igrišču pri OŠ Podbočje delavnice, ustvarjalnice 

ter športne igre za otroke iz KS Podbočje 

 

DPM Raka, Osnovna šola Raka 
od 15. do 18. ure v šoli in na igrišču pri OŠ Raka delavnice, ustvarjalnice, 

športne igre in zabavna prireditev z Vilkom Urekom za otroke iz KS Raka. 

Sodelovale bodo tudi partnerske šole iz štirih držav: Makedonija (Oš Ivo Lola 

Ribar iz Štipa), Hrvaške (Oš Nedelišće iz Nedelišća), Bosne in Hercegovine ( 

Oš iz Zavidovićev in Oš iz Kladnja) in Srbije (Oš iz Čačka). 

 

petek, 10. oktobra 2014 
 

DPM Koprivnica, OŠ Koprivnica  

ob 14.uri: šolska telovadnica OŠ Koprivnica za šolske in predšolske otroke iz 

KS Koprrivnica, gledališka predstava S Piko Nogavičko, v izvedbi učiteljic 

Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško. 
 

DPM Koprivnica, OŠ Koprivnica, DPM Senovo, OŠ Senovo, DPM 

Brestanica, OŠ Brestanica 
od 14.30 do 17. ure pred OŠ Koprivnica delavnice, ustvarjalnice, športne igre 

in zabavna prireditev z Vilkom Urekom za otroke KS Koprivnica, KS Senovo 

in KS Brestanica.  
 

DPM Senovo in ŠD Senovo  
med 16. in 19. uro na igrišču pri športni dvorani in v športni dvorani Senovo. 

nogometni turnir ekip fantov (8 članov) in turnir trojk v odbojki (fantje in 

dekleta), Najboljši prejmejo medalje.. 
 

nedelja, 12. oktobra 2014 
 

DPM Krško levi breg  
ob 9. uri pohod na Grmado in kostanjev piknik. Odhod izpred OŠ J. D. Krško 

(kolesarnica). Prijave do petka, 10. oktobra,  na tel. 041-812-714 (Tanja). V 

primeru dežja pohod odpade! 


