
 
12. člen Konvencije o otrokovih pravicah 
     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 
     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
®

 2022. 

 

Program Zveze prijateljev mladine Krško sofinancirata Mestna občina Krško in 

Občina Kostanjevica na Krki.  
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Za srečnejše otroštvo od 1953 
 

                                      

     TEDEN OTROKA® 2022 
           3. oktober - 9. oktober 

 

»SKUPAJ SE IMAMO DOBRO« 
 

http://www.zpmkk.si/


V A B I L O 
na delavnice, ustvarjalnice,  

športne igre in zabavne prireditve 
 
 

 

 

sobota, 1. oktobra 2022 
 

DPM Koprivnica in OŠ Koprivnica 
ob 8. uri Pohod treh generacij izpred OŠ Koprivnica 

Po pohodu skupno druženje 

 
 

torek, 4. oktobra 2022 
 

DPM Senovo, OŠ Senovo in Vrtec Senovo 
od 15. do 17. ure pred vrtcem Senovo delavnice, ustvarjalnice, športne igre in 

zabavna prireditev za otroke iz KS Senovo 

 

DPM Podbočje, OŠ Podbočje in Vrtec Levček Podbočje 
od 16. do 18. ure v šoli in na igrišču pri OŠ Podbočje športne, ustvarjalne, 

plesne delavnice in zabavna prireditev z Vilkom Urekom za otroke iz KS 

Podbočje 

 

OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in Vrtec Plavček 

Kostanjevica na Krki 
od 16. do 18. ure v šoli in na igrišču pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 

Krki otroški ŽIV ŽAV z naslovom »Skupaj se imamo dobro« 

Za otroke bodo organizirane ustvarjalne, plesne,  športne delavnice, napihljivo 

igralo, peka palačink ter predstavitev policijske opreme in njihovega dela 
 
 

OŠ Raka 
od 16.30 do 18.00 v šoli in na igrišču pri OŠ Raka delavnice, ustvarjalnice, 

družabne in športne igre za otroke iz KS Raka 
 
 

 

 

 

sreda, 5. oktobra 2022 
 

OŠ Leskovec 
od 10.00 do 14.30  delavnice in ustvarjalnice za otroke iz OŠ Leskovec na temo 

»Skupaj se imamo dobro« 

 
 

OŠ Jurija Dalmatina Krško in DPM Krško - levi breg 
od 13.30 do 16.00 pri OŠ Jurija Dalmatina Krško delavnice, ustvarjalnice, 

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

Krško, KS Dolenja vas, KS Zdole, KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna in 

KS Gora 

 

ZPM Krško 
od 16.30 do 17.30 v Dnevnem centru ZPM Krško prireditev ''Magična 

pravljica'' za male in velike otroke v okviru Nacionalnega meseca skupnega 

branja 2022 
 

 

 

DPM Senovo, OŠ Senovo in Vrtec Senovo 
ob 17. uri v prostorih vrtca Senovo, igrana predstava Čarobna mineštra – 

Gledališče KUKUC, za predšolske otroke in učence 1. triade OŠ Senovo 

 

četrtek, 6. oktobra 2022 
 

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

Brestanica in OŠ Adama Bohoriča Brestanica,  
ob 14.30 na pri OŠ Koprivnica delavnice, ustvarjalnice, športne igre in 

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

Brestanica in KS Rožno–Presladol 

 

petek, 7. oktobra 2022 
 

DPM Senovo, OŠ Senovo in Vrtec Senovo 
od 16. do 18. ure na ŠRC Dovško, v sodelovanju s ŠD Senovo, športno 

popoldne za otroke KS Senovo. V primeru slabega vremena prireditev odpade.  

 
 


