
 

Kidričeva 18 

8340 Črnomelj 

HUMANITARNA AKCIJA 

TUDI JAZ ŽELIM ENAKE MOŽNOSTI DO USPEHA, KOT JIH IMAJO MOJI  VRSTNIKI 

Spoštovani! 

Kot večina slovenskih osnovnih šol smo se  na OŠ Loka Črnomelj, ob prehodu na šolanje na 

daljavo, množično srečevali s stiskami družin učencev z nizkim socialno-ekonomskim 

statusom in družin z več šoloobveznimi otroki.  Njihovi otroci, ob prehodu na izobraževanje 

na daljavo, velikokrat niso imeli ustrezne opreme za uspešno delo na daljavo, nekateri tudi 

dostopa do interneta ne. Tem učencem smo priskočili na pomoč z izposojo šolskih prenosnih 

in tabličnih računalnikov ter pridobitvijo modema. Zavedamo se, da je za učence, ki imajo 

izposojen tablični računalnik, delo na daljavo težje, hkrati pa tudi vemo, da bodo vsi ti učenci, 

po koncu izobraževanja na daljavo, ostali brez prenosnega/tabličnega računalnika, saj jim ga 

šola lahko zagotovi le v času  izobraževanja na daljavo.  

Ker učenec brez  računalnika nima enakih možnosti na poti izobraževanja, smo se na OŠ Loka 

Črnomelj odločili za humanitarno akcijo TUDI JAZ ŽELIM ENAKE MOŽNOSTI DO USPEHA, KOT 

JIH IMAJO MOJI VRSTNIKI.  

V humanitarni akciji lahko sodelujete na dva načina: 

1. Prispevate finančna sredstva za nakup  računalniške opreme. Priporočeni znesek je 20€, 

lahko pa ga seveda, glede na lastne možnosti, tudi povečate.  Nakazilo  opravite na TR: 

01217-6030648230 sklic 00 2020, namen: DONACIJA ZA HUMANITARNO AKCIJO 2020. 

2.  Podarite delujoč prenosni ali stacionarni računalnik. 

Priporočljiva konfiguracija za računalnike glede na zahteve programske opreme za delo na 

daljavo (Windows 7 ali več, MS Office, MS Teams, …), spomin najmanj 4GB, disk 120GB ali 

večji.  Pri prenosniku velikost zaslona vsaj 15 inčev, slovenska tipkovnica, miška, baterija in 

napajalnik. V kolikor imate še kaj uporabnega od računalniške opreme in tega več ne 

potrebujete, sprejemamo tudi: spletne kamere, zvočnike, mikrofone, tipkovnice, miške in 

zaslone.   

 

 

 

 



 

K sodelovanju  vabimo zaposlene na OŠ Loka Črnomelj, starše, posameznike, podjetja in 

organizacije. Verjamemo, da s skupnimi močmi lahko zagotovimo enake možnosti do 

uspeha vseh učencev, tudi po zaključku izobraževanja na daljavo  tako omogočimo potrebno 

opremo našim šolarjem.  Za vsak vaš prispevek se vam iz srca zahvaljujemo.  

Prispevke zbiramo do 15. 12. 2020. 

Za vse nadaljnje informacije se lahko obrnite na: 

 Sonjo Malnarič, elektronski naslov: (e-mail) sonja.malnaric@os-loka-crnomelj.si ali   

 Sonjo Štefanič, elektronski naslov: e-mail sonja.stefanic@os-loka-crnomelj.si 

 

 

“Dobrota je naš notranji glasnik in svetovalec. Kolikor poslušamo njen nasvet, toliko imamo 

notranjega miru in sreče.” (Anton Trstenjak) 

 

Stopimo skupaj in pomagajmo našim učencem. 

 

Damjana Vraničar s pomočnico ravnateljice Sonjo Malnarič in svetovalno službo  
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