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Spoštovani!
Pred vami je priročnik, ki je namenjen učiteljem 

in vzgojiteljem, in služi kot pomagalo pri šolskem 
zbiranju sredstev.

Nekateri med vami ste se z uporabo priročnika Bo-
brove dobrodelne ustvarjalnice seznanili že v šolskem 
letu 2010–2011. Letošnji priročnik se od svojega 
predhodnika razlikuje po vsebini in namenu zbiranja 
sredstev, sicer pa projekt Bobrove dobrodelne ustvar-
jalnice poteka na podoben način kot lani.

Pričujoči priročnik ima, tako kot lanski, posebno 
poslanstvo – namenjen je ustvarjalnemu zbiranju 
sredstev. V priročniku so navodila, kako izdelati nekaj 
preprostih, a lepih izdelkov, kot so obeski za ključe, 
kljuke v vaših stanovanjih in pisarnah, nakit ali knjižne 
kazalke. Sredstva se nato zbirajo s prodajo navedenih 
izdelkov.

Priročnik je pripravljen za šolsko leto 2011/2012, ko 
bomo skupaj z vami in s podjetjem OBI zbirali sred-
stva za dolgoročne programe pomoči otrokom v dr-
žavah v razvoju. V ta namen smo vam pripravili nekaj 
informacij o organizaciji UNICEF in podrobneje opisali 
omenjene programe pomoči. Pri vsakem programu 
smo navedli nekaj dejstev, ki vam lahko služijo kot 
gradivo za pomoč pri delu z otroki. Z opisanimi dejstvi 
si lahko pomagate pri pripravi delavnic, ustvarjanju in 
pri prodaji izdelkov. 

Pomembno je, da se med ustvarjanjem pogovorite 
z otroki in jim razložite pomen ustvarjanja izdelkov. Ob 

tem ne pozabite poudariti, da gre za pomoč njihovim 
vrstnikom v državah v razvoju. Otrokom ni potrebno 
darovati denarja, pač pa darujejo le svoj čas. Med 
delavnico se učijo o svojih pravicah, istočasno pa tudi 
razmišljajo o vrstnikih po svetu, ki so jim pravice v 
veliki meri kršene. In prav zanje bomo skupaj namenili 
sredstva, ki se bodo zbrala s pomočjo prodaje otroških 
izdelkov. Otroke spodbudite, da tudi sami razmislijo, na 
kakšen način bi lahko izdelke prodali. Mogoče podjetju 
za poslovna darila ob novem letu, staršem in sorodni-
kom, mimoidočim na obljudeni mestni ulici, v obliki 
prodajne razstave, dobrodelne licitacije, ali morda kar 
preko spletne strani vašega vrtca ali šole v obliki sple-
tne dražbe ali trgovine. Možnosti je veliko. Pokličite 
nas in nas obvestite o vaših načrtih. Morda vam bomo 
lahko tudi mi kako pomagali.

Ne dovolimo, da podhranjenost, bolezni, pomanj-
kanje vode in higiene ubijajo otroke po svetu. To so 
vzroki smrti, ki jih lahko preprečimo. Otrokom, ki so 
najbolj potrebni pomoči, UNICEF skupaj z vami daje 
vedeti, da niso pozabljeni. Na svetu smo ljudje, ki 
mislimo nanje in jim s svojimi dejanji dajemo upanje. 
Finančni prispevek, ki ga boste z otroki zbrali, je pod-
pora UNICEF-ovim programom, ki rešujejo življenja. 

Samo skupaj z vami, učitelji in vzgojitelji, lahko oza-
veščamo otroke in mlade o problemih, ki tarejo svet – 
in skupaj z vami jih lahko tudi pomagamo reševati.

Hvala, ker aktivno oblikujete svet!
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DELOVANJE UNICEF-a:
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. Je edina organizacija v okviru Združenih 
narodov, ki je posvečena izključno otrokom in skrbi za 
njihovo preživetje, zaščito in razvoj. Deluje na različnih 
nivojih humanitarne in razvojne pomoči: 

1. Doslej je UNICEF prispeval k sprejetju vrste deklara-
cij o otrokovih pravicah in tudi k najpomembnejšemu 
dokumentu - Konvenciji o otrokovih pravicah.

2. V obliki izobraževanja in zagovorništva – osvešča-
nja in opozarjanja na določene problematike otrok, 
deluje v lokalnih okoljih razvitih držav, kjer ima svoje 
nacionalne odbore (36 odborov). 

3. V primeru naravnih katastrof ali vojn UNICEF, kot 
vse druge humanitarne organizacije, poleg zbiranja 
denarnih sredstev deluje tudi neposredno na terenu, 
kjer zagotavlja materialno pomoč.

 Logistične zmožnosti in pozicioniranje UNICEF-ovih 
večjih odjemnih centrov po svetu v primeru naravnih 
katastrof in vojnih žarišč omogočajo takojšnjo odziv-
nost in nujno pomoč, ne glede na lokacijo, in sicer v 
roku 24 do največ 48 ur. To dejstvo omogoča hitro 
zadovoljevanje najbolj elementarnih potreb v kriznih 
situacijah, kot so naravne ali druge katastrofe, vojne, 
na katerem koli koncu sveta, pri čemer je posebej 
pozoren prav na potrebe otrok. 

4. Zbira denarna sredstva za dolgoročne razvojne 
programe pomoči otrokom v svetu, in sicer za tiste 
države, kjer so mehanizmi zdravstvenega in soci-
alnega varstva ter izobraževanja pomanjkljivi ali pa 
niso vzpostavljeni. 

UNICEF je edina organizacija v okviru Združenih 
narodov, ki je posvečena izključno otrokom in skrbi za 
njihovo preživetje, zaščito in razvoj. V sodelovanju z 
vladnimi in nevladnimi organizacijami razvija programe, 
ki izboljšujejo življenja otrok in njihovih družin v državah 
v razvoju, upoštevajoč lokalne posebnosti. 
V priročniku, ki je pred vami, bomo podrobneje opisali 
predvsem UNICEF-ovo podporo državam v razvoju 
v obliki dolgoročnih programov pomoči. UNICEF deli 
programe glede na prioritetna področja delovanja. 
Vsako področje zajema točno določene oblike po-
moči. Kako lahko s svojim prispevkom doprinesete 
k posameznim programom, si lahko preberete ob 
zaključku posameznega poglavja, kjer smo dodali opis 
in vrednosti posameznih predmetov ter storitev, ki jih 
UNICEF podpira ter tako pomaga materam in otrokom 
na terenu. 

UNICEF-OVI DOLGOROČNI PROGRAMI 
POMOČI OTROKOM IN NUJNA POMOČ

DOLGOROČNI PROGRAMI POMOČI OTROKOM 
IN MATERAM V DRŽAVAH V RAZVOJU

UNICEF-OVA PORABA SREDSTEV  
PO PROGRAMIH V MILIJONIH DOLARJIH
�������	 ����	����

Preživetje in razvoj otrok do petega leta starosti ����

Zaščita posebej ogroženih in ranljivih otrok ����

Zagotavljanje osnovnega izobraževanja vsem otrokom s posebnim poudarkom  ����� 
na vključevanju deklic – enakost med spoloma 

Boj proti pandemiji HIV/aids in zaščita otrok pred njenimi posledicami ����

Zagovorništvo in razvoj partnerstev pri uresničevanju otrokovih pravic ��� 

Humanitarna pomoč ����!

Annual Report 2010, UNICEF



1. PREŽIVETJE IN RAZVOJ OTROK DO 
PETEGA LETA STAROSTI
ZAGOTAVLJANJE CEPIV, 
ZDRAVIL

DEJSTVA

jih lahko preprečili s cepljenjem (davica, ošpice, oslo-
vski kašelj, otroška paraliza, tetanus, tuberkuloza);

KAJ DELA UNICEF?

tem reši okoli 2 milijona otrok, mlajših od pet let. Še 
vedno pa je necepljenih več kot 30 milijonov otrok;

sveta;

otrok (20 odstotkov), je bilo v letu 2007 cepljenih že 
več kot 80 odstotkov otrok po svetu;

podhranjenost otrok;

ščiti pred malarijo (najbolj prizadeta so območja v 
Podsaharski Afriki);

VREDNOST cepljenja

paralizi za enega otroka.

za varno cepljenje 50 otrok.

omogoča zdravstvenim delavcem, da občutljiva ce-
piva varno prenašajo na točno določeni temperaturi 
ter tako dosežejo tudi otroke, ki živijo v manjših od-
daljenih skupnostih. Cepiva rešujejo življenja, vendar 
jih je v vročih podnebnih pasovih težko ohraniti na 
ustreznih temperaturah. Hladilna torba za cepiva ima 
volumen 1,7L. 

z odpadnimi injekcijami po cepljenju otrok. 

proti smrtonosnim ošpicam. 

vsebuje 6 stekleničk, v katerem vsaka zadostuje za 
20 doziranj, kar je dovolj za cepljenje 40 otrok proti 
tej visoko nalezljivi in neozdravljivi virusni okužbi. 

zagotavlja dostop do ranljivih otrok v odročnih 

skupnostih. Takšno kolo lahko pomaga izboljšati 
zdravstvene standarde otrok v odročnih vaseh.

shranjevanje cepiv v območjih, kjer ni dostopa do 
drugih virov električne energije.

se shranjujejo cepiva na ustrezni temperaturi do 
njihove uporabe.

ZAGOTAVLJANJE PITNE VODE 
IN SANITARNIH NAPRAV 

DEJSTVA

vedno nima dostopa do pitne vode.

vode, higiene in sanitarnih naprav, vsako leto umre 
približno 1,5 milijona otrok.

KAJ DELA UNICEF?

vodne vire, postavlja vodnjake) in sanitarnimi napra-
vami ter ljudi izobražuje o pomembnosti higiene. 

več kot 1,6 milijardi ljudem.
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(prib. 30 evrov za 500 vrečk), ki v pravilni razstopini 
v kombinaciji s čisto pitno vodo preprečuje dehidra-
cijo in diarejo. Vsebuje sladkor in nujne soli, ki jih v 
zdravstvenih centrih zmešajo s čisto pitno vodo in 
ponudijo otrokom. 

Ena tableta je dovolj za 4 – 5 litrov vode, kar zagotavlja 
otrokom, da se lahko umijejo in da pijejo čisto vodo.

prevoz in skladiščenje vode. 

prenašanje in shranjevanje vode. Oprema za vodo 
vsebuje vedra, zložljive posode za vodo, milo in 
tablete za prečiščevanje vode, ki zadostijo potrebam 
petih družin.

PRESKRBA S PREHRANO IN 
MIKROHRANLJIVIMI SNOVMI

DEJSTVA

podhranjenih.

KAJ DELA UNICEF?

zadostno količino hrane, temveč tudi zadostne količi-
ne vitaminov in mineralov v hrani (železo, vitamin A, 
jod, cink, vitamin B idr.).

s posebnim poudarkom na vključevanju deklic v šolo 
in enakopravnem obravnavanju dečkov in deklic.



����������
��
������
�����

nadomesti potrebno dnevno količino tega vitamina 
in preprečuje morebitne posledice ošpic.

bo zaščitila vso družino. V Afriki malarija vsakih 30 
sekund terja otroško življenje. 

po 456 g. Mleko uporabljajo kot nujno prehrano v 
begunskih taboriščih, centrih in bolnišnicah. Formula 
vključuje dodatke rastlinskih maščob, ogljikove 
hidrate, vitamine in minerale ter podhranjenemu 
otroku daje možnost, da se okrepi.

visoko energijsko vrednostjo. Piškoti otroke oskrbijo 

s prehrano, ki jo potrebujejo za preživetje ter tako 
pomagajo otrokom, ki so kronično podhranjeni ali pa 
so žrtve potresov, poplav, ciklonov i n drugih kriznih 
razmer. 

opreme za zdravljenje manjših poškodb. Oprema 
vsebuje povoje, gaze, varnostno zaponko, milo, 
odejo, brisačo, porodne klešče, skalpel, aspirin, raz-
topino joda, mazilo za oči, rokavice in lepilni trak ter 
je shranjena v priročni nosilni torbi. Opremo lahko 
uporabljajo zdravstveni centri, mobilni zdravstveni 
delavci in ljudje v kriznih situacijah.  

z malarijo.

viseče tehtnice. Eden izmed najboljših načinov, da 
se prepričamo o diagnozi podhranjenosti in bolezni 
pri zelo majhnih otrocih je namreč ta, da nadzoruje-
mo njihovo težo.

obroka (Plumpy'Nut®). Krepilna hrana je iz kikirikije-
vega masla in je zapakirana v vrečki ter pripravljena 
za uporabo. Otroci jo lahko zaužijejo brez dodajanja 
vode, zato je uporabna v vseh okoliščinah. Tri vrečke 
na dan lahko podhranjenemu otroku rešijo življenje.  

odstotkov vseh otrok, ki umrejo v času do petega 
leta starosti, umre v času takoj po rojstvu. Paket za 
babice je ključen za izboljšanje materine in otrokove 
nege v neonatalnem obdobju in urgentnih primerih. 
Vsebuje osnovna zdravila, medicinsko opremo in 
osnovno opremo za razkuževanje in oživljanje za 
približno 50 pošiljk.

zdravstvenega paketa za nujno pomoč z dodatki, ki 
vsebuje medicinske pripomočke in opremo. Paket 
zadostuje za pomoč skupnosti z 10.000 prebivalci za 
tri mesece.

Zaščita otrok v posebej težkih okoliščinah (zaščita pred 
zapostavljanjem, diskriminacijo, nasiljem, izkorišča-
njem, zlorabami ter pomoč v kriznih razmerah):

DEJSTVA

prebivališča. Ocenjuje se, da je letno 1,2 milijona 
otrok žrtev trgovine z ljudmi in 2 milijona otrok izko-
riščanih za namene otroške prostitucije. 15 milijonov 
otrok je osirotelih zaradi virusa HIV/aidsa. Več kot 
250,000 otrok je mobiliziranih v vojaške enote. 

KAJ DELA UNICEF?

nenehnimi pritiski na odgovorne, da bi dosledno 
spoštovali Konvencijo o otrokovih pravicah. Hkrati 
izvaja posebne programe psihosocialne pomoči ter 
otrokom nudi zavetišče, jim pomaga pri šolanju in 
vključevanju v normalno življenje.
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-
skih piškotov, posebej pripravljenih za podhranjene 
otroke v kriznih razmerah. 

začasna bivališča ali talno zaščito za več družin.

vsebuje didaktične predmete za zgodnje učenje in 
igro, za razvoj otrok od rojstva do šestega leta staro-
sti. Vsak paket vsebuje 37 različnih predmetov in je 
namenjen skupini prib. 50 otrok.

vsebujejo predmete, kot so leteči krožniki (frizbiji), 
kolebnice, nogometne žoge, odbojkarske žoge in 
mreže, rokometne žoge, piščalke, meter, krede in 
table. Ob sočasni uporabi predmetov se lahko isto-
časno igra 270 otrok.

2. ZAŠČITA POSEBEJ OGROŽENIH IN 
RANLJIVIH OTROK



DEJSTVA
-

no izobraževanje, od tega je 53 milijonov deklic. 

skoraj izginila, vendar je v treh regijah še vedno za-
skrbljujoča (Južna Azija, Bližnji vzhod in Podsaharska 
Afrika).

odstotkov dečkov in 56 odstotkov deklic. 

KAJ DELA UNICEF?

izobraževanje otrok, še posebej deklic. Podpira 
gradnjo šol, izobraževanje učiteljev ter pomaga pri 
zagotavljanju šolske opreme in šolskih pripomočkov. 
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in vadnico.

pomemben pripomoček v otrokovem šolanju. 

skicirko in 8 voščenk.
-

jajo fizično aktivnost, še posebej pri deklicah.

šolah si učenja brez svinčnikov ne znamo predsta-
vljati. V državah v razvoju pa je to žal krut vsakdan 
učencev in učiteljev. 

-
čevanje, ki zadovoljijo potrebe skupine 40 otrok in 
enega učitelja. Vsak učenec prejme torbo, ravnilo, 
dva svinčnika, vadnico, radirko, šilček in škatlo bar-
vic, kar je osnova za kvalitetno učenje.

-
jo žogo in mrežo, kar otrokom omogoča sodelovanje 
v skupinskem športu. Tako se spodbuja medsebojno 
timsko delo.

osnovnim šolskim standardom. Paket se pretežno 
uporablja v kriznih razmerah, saj pripomore k temu, 
da otroci nadaljujejo s svojim izobraževanjem. Paket 
vsebuje svinčnike, radirke, vadnice, škarje in torbe 
za 40 otrok, gradiva in materiale za učitelja, alumini-
jasti pokrov škatle pa služi kot šolska tabla. Novejši 
paketi vsebujejo tudi radio na sončno energijo, ki 
je pomemben vezni člen med učenci in zunanjim 
svetom.

3. ZAGOTAVLJANJE OSNOVNEGA 
IZOBRAŽEVANJA VSEM OTROKOM S 
POSEBNIM POUDARKOM NA VKLJUČEVANJU 
DEKLIC – ENAKOST MED SPOLOMA

4. BOJ PROTI PANDEMIJI HIV/AIDS 
IN ZAŠČITA OTROK PRED NJENIMI 
POSLEDICAMI
DEJSTVA

HIV (2007) – 1,8 milijona otrok, mlajših od 14 let, v 
Podsaharski Afriki.

KAJ DELA UNICEF?

izobraževanje in zaščita, preprečevanje prenosa 
okužbe z matere na otroka, zaščita in podpora oku-
ženim otrokom);

1. preprečevanje prenosa virusa z matere na otroka, 
2. pediatrična nega in zdravljenje, 
3. preprečevanje okužbe med mladostniki, 
4. zaščita, nega in podpora za otroke, okužene z 

virusom HIV/aidsom.
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som HIV za odrasle in otroke, starejše od enega leta 
in pol. 

otroke, mlaše od enega leta in pol.

bodočih mamic. Ena izmed UNICEF-ovih prioritet je 
preprečevanje prenosa virusa HIV in aidsa z matere 
na dojenčka. Prenos virusa HIV lahko pomagamo 
preprečiti tako, da omogočimo testiranje. Če matere 
vedo, da so okužene, lahko dobijo potrebna zdravila 

in napotke, kako preprečiti prenos virusa na svoje 
dojenčke. 

odvisne od državne medicine, najnižji strošek antire-
trovirusnih zdravil za otroka. Antiretrovirusna zdravila 
se uporabljajo za pomoč okuženim z virusom HIV. 
Zavirajo razmnoževanje virusa HIV v telesu in tako 
preprečujejo napredovanje bolezni ter s tem podalj-
šujejo življenje okuženih ljudi.



UNICEF je že 64 let vodilna svetovna organizacija, 
ki deluje izključno v korist otrok. Z 8400 zaposlenimi 
deluje v večini držav sveta, od tega 7300 v državah v 
razvoju. UNICEF svoje poslanstvo ob pomoči mnogih 

sveta, od tega v 154 državah v razvoju.

Poleg darovalcev in sponzorjev med najpomembnejše 
podpornike UNICEF-a spadajo Ambasadorji dobre vo-
lje. Okoli 300 znanih igralcev, glasbenikov, športnikov 
in umetnikov deluje za dobro otrok na mednarodni in 
nacionalnih ravneh. Poleg njih pomemben člen UNI-
CEF-ove družine predstavlja tudi  40.000 prostovolj-
cev, ki pomagajo na mnogih področjih tako v nacional-
nih odborih pri zbiranju sredstev in drugih aktivnostih 
kot pri neposrednem izvajanju programov na terenu. 

Glavni urad UNICEF-a je v New Yorku, regijski urad za 
Nacionalne odbore, kot je UNICEF Slovenija, pa je v 
Ženevi. Poleg tega ima UNICEF še osem regionalnih 
uradov, ki usklajujejo delo v UNICEF-ovih uradih na 
posameznih celinah ali v večjih regijah.
V 36 industrializiranih državah, med katerimi je tudi 

Slovenija, njegovo poslanstvo izvajajo nacionalni odbo-
ri, ki so ustanovljeni kot samostojne nevladne organi-
zacije (v večini fundacije ali društva) in jih z UNICEF-
-om veže ekskluzivna pogodba o sodelovanju. 

UNICEF Slovenija zastopa UNICEF-ovo poslanstvo ter 
podpira cilje UNICEF-a v Sloveniji. Je nepridobitna na-
cionalna nevladna organizacija, ki deluje v humanitarne 
namene in splošno javno korist. Trenutno v Sloveniji 
poteka proces ustanovitve fundacije in prenosa dejav-
nosti na novo pravno obliko organizacije. 
UNICEF Slovenija je bil ustanovljen z namenom, da bi 
promoviral blaginjo otrok. To pomeni, da vodi in izvaja 
svoje delovanje v skladu s cilji, politiko in programi, 
sprejetimi s strani  UNICEF-ovega izvršilnega odbora. 
Podpora UNICEF-u mora vedno vključevati tudi priza-
devanja za uresničevanje ciljev in načel Konvencije ZN 
o otrokovih pravicah.

Primarni cilj UNICEF-a Slovenija je zbirati sredstva 
za delo UNICEF-a. V podporo UNICEF-u pa UNICEF 
Slovenija izvaja tudi izobraževanja, zagovorništvo ter 
odnose z javnostmi.

ORGANIZACIJA UNICEF IN UNICEF 
SLOVENIJA

Odgovornost vseh nas je, da s svojim ravnanjem in 
razmišljanjem ustvarjamo svet po meri otrok. 20. 

narodov sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah, ki 
šteje za prvi univerzalni zakonik o otrokovih pravicah. 
Implementirale so jo vse države razen ZDA in Soma-
lije. Pravice otrok v državah v razvoju, kjer je žal še 
vedno osnovno vodilo golo preživetje, so teptane in 

nespoštovane, obenem pa ne smemo spregledati, 
da se ogroža tudi razvoj otrok v industrijsko razvitih 
državah. Slednji se sicer ne borijo za osnovno pre-
živetje, kljub vsemu pa mnogo različnih dejavnikov, 
npr. nasilje, ogroža njihov osebni razvoj in dosežke v 
izobraževanju. Pomembno je torej ljudi poučiti, da se 
bodo znali odzivati na pojave, ki vplivajo na  otroštvo, 
odraščanje in razvoj. 

5. ZAGOVORNIŠTVO IN RAZVOJ 
PARTNERSTEV PRI URESNIČEVANJU 
OTROKOVIH PRAVIC

Vse navedene cene paketov in drugih vrst pomoči so iz januarja 2010 in ne vsebujejo stroškov prevoza ter distribucijskih stroškov.



RAZPOREDITEV SREDSTEV UNICEF-A 
SLOVENIJA V LETU 2010

UNICEF že več kot 60 let uresničuje svoje poslan-
stvo. S konkretnim delovanjem in zbiranjem sredstev 
zagotovlja otrokom po vsem svetu preživetje, zdravje, 
izobrazbo in varnost pred vsemi oblikami nasilja in 
izkoriščanja. Skrajšana oblika poslanstva je prisotna 
tudi v samem sloganu organizacije. Do nedavnega se 
je glasil: Za vsakega otroka: zdravje, izobrazba, enakost 
zaščita – napredujmo v človečnosti. Danes se glasi: 
Združeni za otroke.

Poslanstvo UNICEF-a Slovenija je v tem, da izgrajuje 
zavest slovenske javnosti in zbira sredstva za UNICEF-
-ove dolgoročne razvojne programe za otroke. UNICEF 

Slovenija razvija mehanizme, ki zagotavljajo učinkovito 
zbiranje sredstev za UNICEF-ove programe pomoči 
otrokom v državah v razvoju, zagovarja in skrbi za ure-
sničevanje otrokovih pravic doma in po svetu ter izvaja 
programe izobraževanja za razvoj za otroke v Sloveniji.

ZAKAJ PODPIRATI UNICEF?

si izbori dostop do otrok tudi v najtežjih situacijah; 
-

co vseh otrok, predvsem tistih v revnih državah, do 
varnega in srečnega otroštva;

razvitih državah, in vzgaja za mir, strpnost in global-
no solidarnost;

petega leta starosti;
- vsak dan umre 22.000 otrok zaradi vzrokov, ki jih 

lahko preprečimo;
- več kot 400 milijonov otrok nima dostopa do 

pitne vode;
- 15 milijonov otrok je zaradi aidsa izgubilo enega 

ali oba starša;
- 270 milijonov otrok nima dostopa do zdravstvenih 

storitev;
- 120 milijonov otrok ni nikoli obiskovalo šole;
- več kot 148 milijonov otrok je hudo podhranjenih;
- več kot milijarda (1/2) otrok živi pod mejo revščine.

POSLANSTVO UNICEF-A IN UNICEF-A 
SLOVENIJA

CELOTNI ODHODKI IN OBVEZNOSTI 
UNICEF-a SLOVENIJA V LETU 2010
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Prvo slovensko trgovino OBI so odprli v Mariboru že 

Market kot franšiznim partnerjem. Štiri leta kasneje, 
maja 2002, so odprli še dve trgovini, v Ljubljani in 
Kopru. Temu pa je sledila še nova trgovina v Kranju 
leta 2003. Jeseni 2008 je podjetje OBI odkupilo te štiri 
trgovine od podjetja MG Market. Od takrat naprej po-
slujejo pod nadzorom sedeža podjetja OBI na Dunaju 
kot lastne trgovine podjetja.
Zaradi svojega dobrega položaja na slovenskem trgu 
je podjetje OBI odprlo svojo peto trgovino v Murski 
Soboti v začetku maja 2008, temu pa je sledila še 

Sloveniji se je nadaljevala z odprtjem trgovine na Ptuju 
marca 2010.
Pozitiven gospodarski razvoj Slovenije je bil neprecen-
ljiv dejavnik pri nadaljnji širitvi podjetja OBI v Sloveniji. 
Iz tega razloga je že v načrtu odprtje dodatnih trgovin 
OBI. Naslednja lokacija z velikimi potenciali za priho-
dnost je Novo mesto.
Eno od osnovnih vodil podjetja OBI je, da svojim 
zaposlenim nudimo pozitivno in navdihujoče delovno 
okolje. Poleg tega nudimo tudi stalno usposabljanje in 
možnosti za razvoj, ki tlakujejo pot do uspeha in pripra-
vljajo uslužbence za prihodnje karierne priložnosti. 
Ta pristop se je potrdil s stalno naraščajočim števi-
lom strank v trgovinah OBI v Sloveniji v zadnjih letih. 
Vse lokacije temeljijo na enakem konceptu in nudijo 
družinsko nakupovalno ozračje. Stranke podjetja OBI 

prepriča predvsem obširen izbor kakovostnih izdelkov, 
poznavanje izdelkov, ki ga izkazujejo uslužbenci, in šte-
vilne ponudbe za storitve. Posebne ponudbe se redno 
oglašujejo na vsem znanih letakih OBI, ki se navadno 
izdajajo dvakrat mesečno. 
Stranke podjetja OBI lahko tudi izkoristijo brezplačno 
kartico Bober Bonus Card. Ta nudi številne predno-
sti, kot so: 5% bonus na vse nakupe, uporabiti jo je 
mogoče kot bon ob koncu leta, 3-mesečna garancija z 
vračilom denarja, 20% popusta na najboljše ponudbe, 
15% rojstnodnevno presenečenje, itd. Spletni dostop 
do Bobrovega kotička na www.obi.si strankam zagota-
vlja enostavno upravljanje s kartico Bober Bonus Card 
ter neprekinjen dostop do osebnih informacij o kartici.
OBI verjame v korporativno socialno odgovornost kot 
vrednoto, ki mora biti del aktivnosti podjetja. Zaradi 
tega je OBI Slovenija pred leti začel tesno sodelovati 
z UNICEF-om. Raznolike aktivnosti, ki so del tega 
sodelovanja, so usmerjene v izboljševanje pravic in 
življenjskih pogojev otrok po celem svetu. Naštejmo 
samo nekaj primerov: podjetje OBI je sponzoriralo 
UNICEF-ovo konvencijo za pravice otrok in s tem pla-
kate, ki bodo razdeljeni po šolah in otroških vrtcih ter 
priročnik, kateremu ste priča. Stalno podporo nudi tudi 
s kampanjo koledarjev in hranilnikov v slovenskih šolah 
in vrtcih. Tako pridobljena sredstva iz te kampanje se 
darujejo UNICEF-u za podporo otrok v manj razvitih 
državah. OBI-jev bober tudi redno podpira UNICEF pri 
dogodkih in drugih javnih aktivnostih.

NEKAJ BESED O POKROVITELJU PROJEKTA



POTREBŠČINE IN MATERIAL: 

gospodinjstev,

volna ali sukanec.

POSTOPEK IZDELAVE

Izdelava obešanke za srečo, ki jo lahko 

obesimo na kljuko, obešalnike ipd., je 

zelo enostavna in jo lahko naredi vsak. 

1. Učence pred delavnico spodbudite, 

naj doma pobrskajo po predalih in 

prinesejo v šolo nekaj odpadnih 

gumbov in vrvic, ki ležijo po domačih 

predalih. 
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OBEŠANKE ZA SREČO

DOBRODELNE USTVARJALNICE ZA ŠOLSKO 
ZBIRANJE SREDSTEV

V preteklem šolskem letu smo zbirali ideje za izdelavo 
uporabnih darilc iz odpadnih materialov. Na Osnovni 
šoli Sostro in Osnovni šoli Bežigrad so se preizkusili 
v izdelovanju različnih izdelkov iz odpadnih gumbov. V 
priročniku, ki je pred vami, je predstavljenih nekaj idej, 
vendar pa naj to ne omejuje vaše domišljije. Izdelovali 
bomo obešanke za srečo, po želji pa lahko tudi igrače, 
magnete za hladilnik, kazalke za knjige, prstane ali 
drug nakit.
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	�$�&� je po poklicu knjižničarka in profesorica 
razrednega pouka. Je posebna gospa, ki vas ob vstopu 
v svet književnosti ogrne s pravljičnim ogrinjalom in 
preko zgodb popelje v najbolj barvite koščke sveta. 
Veliko oddaljenih koščkov sveta je obiskala tudi sama. 
Vedno se je dotaknejo zgodbe ljudi, predvsem otrok. 
Išče načine in dejavnosti, s katerimi bi naši otroci 
pomagali tistim, ki pomoč potrebujejo. Že mnogo let 
organizira in vodi dejavnosti otrok za otroke. Po svojih 
močeh lepša dneve otrok pri nas in po svetu.
Opravlja delo vodje oddelka podaljšanega bivanja na 
Osnovni šoli Sostro v Ljubljani.
�

	�
&$� Beber je po poklicu profesorica razredne-
ga pouka. Svoj poklic jemlje kot privilegij, saj se najraje 
druži in drži z otroki.

Od svojega otroštva dela v prostovoljstvu - organizira 
in vodi najrazličnejše dejavnosti za otroke in z otroki.
Z otroškim čudenjem v očeh spremlja svet okoli sebe 
in ga z vso odgovornostjo odraslega spreminja na bo-
lje. Razdaja koščke svojega srca za drugačne, čudežne 
svetove. Resnično verjame, da bo z otroki, ki rastejo v 
odgovorne odrasle ljudi, naš svet tak tudi (p)ostal.
Trenutno opravlja delo ravnateljice Osnovne šole Beži-
grad v Ljubljani.
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Po zaključeni delavnici se potrudite, da boste čimveč izdelkov tudi prodali. Svetujemo vam, da priredite šolski 
sejem v prednovoletnem času, ko je v navadi, da si kupujemo darila.
Zbrana sredstva nakažite na transakcijski račun UNICEF-a Slovenija z referenco 0022146.

1. Učence pred delavnico spodbudite, 

naj doma pobrskajo po predalih in 

prinesejo v šolo nekaj odpadnih 

gumbov in vrvic, ki ležijo po domačih 

predalih. 



�������	
���
������
����

OBEŠANKE ZA SREČO
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GUMBEK V LONČKU
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KNJIŽNA KAZALKA
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GUMBI – MAGNETKI
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PRSTANI IZ GUMBOV
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