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Sekcija DVIG – druženje za vzajemno izobraževanje generacij 
 
Dragomer, 29.1.2013 
 
 
Poročilo o opravljenih aktivnosti  sekcije DVIG1 za leto 2012  
 
Poročilo vključuje vse aktivnosti izpeljane v letu 2012, to pa so: 
 

1. Začetni in nadaljevalni tečaj angleščine za dve skupini občanov 
2. Bralni  krožek in ura pravljic za malčke 
3. Pomoč  učencem osnovne šole 
4. Financiranje dejavnosti  
5. Problemi pri izpeljevanju nalog 

 

1. Angleščina 
 
1. 1 Začetni  in nadaljevalni tečaj angleščine, vodja in učiteljica Olga Drofenik 

1  25.3 – 3.4. Pregled in izbira primernega učbenika  (New English File). Fotokopiranje lekcij 1 A. 
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2 Tečaj vsako sredo od aprila do junija v piceriji Sicilijana, skupno 23 ur učenja na 9 
srečanjih.  
Tečaj  vsako sredo od novembra do konca decembra, 5- krat v občinski sejni sobi, 1-krat 
v Toskani - skupno 12 ur učenja  na 6 srečanjih.  
Opravljena evalvacija tečaja, mnenja študentov v prilogi. 
Število študentov: 7, lista prisotnih v prilogi.   
Poročanje o učenju v Našem časopisu. 

 
1.2. Začetni tečaj angleščine za drugo skupino občanov, vodja Anica Vengust, učitelj Peter Gorjup 

1  Povabilo občanom v novo skupino za učenje angleščine – NČ september. 

2  Dogovori z županom o plačilu AH g. Petru Gorjupu in z ravnateljico OŠ o prostorih za 
tečaj. 

3  24. 10. Sestanek Peter Gorjup, Anica Vengust, Olga Drofenik – dogovor o začetku in poteku 
tečaja, plačilu. 

4 Nov., dec. Tečaj vsak ponedeljek od 17.00 – 18.30 v OŠ Log Dragomer, skupno 16 ur učenja na 8 
srečanjih. 
Število študentov:  11, lista prisotnih v prilogi. 
Poročanje v NČ.  
Opravljena evalvacija tečaja, mnenja študentov v prilogi. 

  

                                                 
1 Sekcija Dvig od septembra 2012 deluje po okriljem KUD Kosec (več o aktivnostih za 

ustanovitev in delovanje sekcije glej v prilogi 1)  
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2. Bralni krožek, vodja Alenka Logar-Pleško  
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Priprave na bralno srečanje (kratek življenjepis avtorja, fotokopiranje izbranih pesmi oz. proznih 
odlomkov). 
 
Na petih srečanjih  od maja do junija smo prebirali odlomke iz del Toneta Pavčka Angeli, Cirila 
Kosmača Pomladni dan in Sreča, Toneta Partljiča Dom dom in Sergeja Verča Rolandov steber. 
Srečanj se je udeleževalo 12 upokojencev, na enem srečanju v povprečju 7 ljubiteljev branja. 
Prvo srečanje je bilo v Šipci, vsa ostala v občinski sejni sobi.  
 
Na petih srečanjih od oktobra do decembra smo nadaljevali s spoznavanjem novih avtorjev: 
Sergeja Verča in njegove druge kriminalke z naslovom Skrivnost turkizne meduze; Marija Čuka s 
kratkim pripovednim delom Pena majskega vala, Marka Kravosa z zbirko krajših humornih 
spominskih pripovedi Kratki časi – Trst iz žabje perspektive; Borisa Pahorja z romanoma Vila ob 
jezeru in Mesto v zalivu. Na enem srečanju v občinski dnevni sobi je bilo v povprečju 6 
udeležencev.  
Objava prispevkov v NČ. 

 
3. Ura pravljic, vodja Alenka Logar-Pleško 

4 Nov.  Dogovori z igralcem g. Matejem Recerjem o sodelovanju. 

5. 11. 12.  Ura pravljic: Julian Tuwim Repica, H.C. Andersen: Cesarjeva nova oblačila. Otroci  so skupaj z 
igralcem ustvarili lastno igrico o živalih v puščavi in ilustrirali pravljico Repica. Prostor: OŠ. 
Objava v NČ. 
Udeleženci 13 otrok in odraslih. 

 
4. Priprava projekta Življenje naših občanov, zgledi za različne rodove, vodja Nina Komparič 

8. 5. Sestanek Nina Komparič, Olga Drofenik – oblikovanje izhodišč za pripravo projekta, prvi nabor 
kandidatov 

11. 6.  Izmenjava mnenj o projektu in predlogih kandidatov po elektronski pošti 

12. 6. Sestanek Nina Komparič, Nika Gams, Olga Drofenik, Danica Jazbinšek, opravičila Alenka Pleško: 
Obravnava  in dopolnitev seznama kandidatov, določitev kriterijev za izbor ter načrta in postopkov 
za izpeljavo projekta 

18. – 19. 6.   Priprava pisma za pridobitev soglasja kandidatov, odločitev o prvih dveh intervjujih v jeseni 2012 

Dec. Ga. Komparič bo najprej oblikovala portret akademika dr. Miha Tišlerja . 

 
5. Starejši delimo znanje z mlajšimi - pomoč učencem osnovne šole - 

1. 29. 3. Sestanek s svetovalnima delavkama Petro Kastelic in Darijo Leb na OŠ Log Dragomer. 
Ponudili pomoč učencem. Cilji pomoči: 

- Učencem pomagati preko težav 
- Nuditi pripravo na eksterno preverjanje in šolske naloge 
- Nuditi pomoč ob sprotnem učenju 

Pomoč bi izvajali ob petkih od 17.00- 18.30. 
Svetovalni delavki obljubili, da boste poiskali primerne učence. 
Sestanka sva se udeležili Olga Drofenik in Nika Gams. 

2.  24. 4.  Ga. Darija Leb je sporočila imena učenk in učencev, ki bi želeli pomoč. Začeli naj bi s tremi.  

3.  4. 5.  Začetek nudenja učne pomoči iz predmetov MAT, SLO, ANG 
Prišle 3 učenke, pomoč nudili Jure Zupan, Olga Drofenik, Danica Jazbinšek in Nika Gams. 

4.  8. 5.  Sporočili svetovalnim delavkam v šolo, da je pomoč uspešno potekala. 

5. 11. 5.  Drugo srečanje, prišle iste tri učenke, pomoč nudili: Jure Zupan, Olga Drofenik, Ljubica 
Malavašič in Nika Gams. 

6. 17. 5.  Iz šole sporočili, da se povečuje število učencev za dva. 
Pogovor z učiteljico matematike o tem, kako in kaj nuditi pri matematiki. 
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7. 18. 5.  Tretje srečanje: prišle tri učenke in en učenec. 
Pomoč nudili: Jure Zupan, Olga Drofenik, Danica Jazbinšek in Nika Gams. 
Ugotavljamo, da si skoraj vsi želijo pomoč iz MAT.  

8.  25. 5.  Četrto srečanje: prišli 4 učenci. 
Pomoč nudili: Jure Zupan, Prodan, Danica Jazbinšek in Nika Gams.  

9.  1. 6.  Peto srečanje: prišli samo dve učenki. 
Pomoč nudili:, Danica Jazbinšek in Nika Gams. Ostali odšli, ker ni bilo učencev. 

10. 7. 6. 
2012 

Pogovor z go. Leb o tem, koliko časa naj še poteka delo, glede na to, da se bližajo počitnice. 

11. 8. 6.  Šesto srečanje: prišli dve učenki in dva učenca. 
Pomoč nudili: Jure Zupan, Olga Drofenik, Danica Jazbinšek in Nika Gams. 
Nekaj časa smo namenili tudi pogovoru tem, kako so učenci zadovoljni s pomočjo in če si jo 
želijo tudi v prihodnjem šolskem letu. Vsi so zagotovili, da so zelo zadovoljni in da jim je pomoč 
pomagala pri izboljšanju znanja in ocen ter dvigu samozavesti. 

12.  Individu
alna 
učna 
pomoč 

Poleg skupnega dela z učenkami in učenci OŠ sta Jure Zupan in Nika Gams nudila 
individualno pomoč dvema učencema OŠ, ki sta imela še dodatne težave. Delo je potekalo 
doma ali pa v šoli. Z zavzetim delom smo učne težave prebrodili in učenca sta uspešno 
zaključila razred.  

  Jesenska srečanja so se začela oktobra in so potekala ob četrtkih od 17. do 18. ure v 
sejni sobi Občine Log Dragomer. 

13. 17. 10.  Prvo jesensko srečanje: prišle tri učenke in dva učenca. 
Pomoč nudili: Jure Zupan, Darjan Novak, Danica Jazbinšek in Nika Gams. 

14. 26. 10.  Drugo jesensko srečanje: prišle tri učenke in trije učenci. 
Pomoč nudili: Jure Zupan, Olga Drofenik, Danica Jazbinšek in Nika Gams. 

15. 8. 11.  Tretje jesensko srečanje: prišle tri učenke. 
Pomoč nudili: Jure Zupan, Olga Drofenik, Danica Jazbinšek, Tanja Prohinar in Nika Gams. 

16. 15. 11.  Četrto  jesensko srečanje: prišle tri učenke in dva učenca 
Pomoč nudili: Jure Zupan, Danica Jazbinšek, Tanja Prohinar in Nika Gams. 

17.  22. 11.  Peto jesensko srečanje: prišle tri učenke in trije učenci 
Pomoč nudili: Jure Zupan, Olga Drofenik, Danica Jazbinšek, Tanja Prohinar in Nika Gams. 

18.  29. 11.  Šesto jesensko srečanje: prišli dve učenke in en učenec. 
Pomoč nudili: Jure Zupan, Danica Jazbinšek, Tanja Prohinar in Nika Gams. 

19.  6. 12.  Sedmo jesensko srečanje: prišle tri učenke in dva učenca. 
Pomoč nudili: Jure Zupan, Olga Drofenik, Danica Jazbinšek, Tanja Prohinar in Nika Gams. 

20.  13. 12.  Osmo jesensko srečanje: prišla dva učenca. 
Pomoč nudili: Jure Zupan, Olga Drofenik, Danica Jazbinšek, Tanja Prohinar in Nika Gams. 

 
 
6.  Finančno stanje 
 
Zbrali smo 148 € prostovoljskih prispevkov in 196 € za plačilo 28 urnega tečaja angleščine.  Porabili smo 36,48 € 
za  pogostitev ob zaključku tečaja in fotokopiranje gradiv (poročilo in dokumente oddali g. Jožetu Zveru, 
27.11.2012). 
   
7. Pogoji za delovanje DVIG 
 
S preselitvijo dejavnosti pod KUD Kosec se je največji problem pri izvedbi naših dejavnosti -  to pa so prostori -  
omilil. Občinska uprava nam omogoča uporabo občinske sejne sobi za tri aktivnosti – nadaljevani tečaj 
angleščine, bralni krožek in pomoč učencem; začetni tečaj angleščine za drugo skupino občanov poteka v 
osnovni šoli, kar tudi omogoča občinska uprava,  za  kar se iskreno zahvaljujemo. Nova pridobitev v sejni sobi je 
tudi bela tabla, ki jo s pridom uporabljamo. Pogrešamo samo še dostop do interneta.   
 
Želeli pa bi, da bi se izboljšalo obveščanje občanov o naših aktivnostih. Z dosedanjimi oblikami (plakati, objave v 
Našem časopisu) dosegamo manjši krog občanov, in to predvsem starejših. Prizadevanje predsednice, da bi 
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društvo imelo svojo internetno stran, na kateri bi lahko ažurno napovedovali dogodke, doslej niso bila uspešna. 
Verjamemo, da bi z objavami na spletu dosegli več občanov, predvsem pa mlajše, ki NČ ne prebirajo.  
 
V jeseni sta se projektu Starejši delimo znanje z mladimi  pridružila dva prostovoljca: za angleščino Tanja 
Prohinar  in Darijan Novak, ki bo pomagal tudi pri matematiki. Pri tem predmetu želijo učenci največ pomoči, zato 
bi bili veseli še kakšnega prostovoljca. 
  
 

 
Pripravile Nika Gams, Olga Drofenik in Alenka Logar-Pleško 
 
Dragomer, januar 2013 
 
 


