
Pomagali smo v poplavah prizadetim družinam iz Dravograda 

 

5. novembra 2012, na črni ponedeljek, je bil za mnoge Slovence najtežji dan v življenju. 

Nepredvidljiva vodna ujma jim je z brutalno močjo in količino uničila vse, kar je ustvarilo več 

generacij.  

Na OŠ Rodica smo teden po poplavah imeli sejo upravnega odbora šolskega sklada. Nismo 

ostali anemični, ampak smo se odločili ukrepati in pomagati ter vsaj nekaterim olajšati stanje. 

Pomoč nam je ponudilo tudi TD Jarše-Rodica. Predsednik g. Stane Cotman je omogočil zbirni 

center v Grobljah, g. Jure Klopčič pa je v dveh popoldnevih prijazno sprejemal vse starše, ki 

so tja prinašali nujno potrebne potrebščine: hrano, čistila, obutev, odeje, posteljnino, igrače...  

Na OŠ Rodica je tekla vzporedna akcija. Učenci so razrednikom in šolski pedagoginji 

prinašali šolske potrebščine: zvezke, pisala, papir, puščice, barvice, šolske torbe in nekateri 

tudi denar. Predstavniki staršev v svetu staršev so z obveščanjem staršev v svojih oddelkih 

pripomogli k veliki odzivnosti in uspehu akcije.  

 

V petek, 30.11.2012, smo zbrana sredstva s polkamionom in osebnim vozilom odpeljali na 

Osnovno šolo Neznanih talcev v Dravograd. V dobrodelni akciji zbrane materialne dobrine 

smo odložili na sedežu Rdečega križa Dravograd. Prizadevne prostovoljke so nam razložile, 

da so vsak dan po minimalno 12-15 ur na nogah – sprejemajo in razdeljujejo pomoč ljudem, 

hodijo po terenu, popisujejo škodo. Ne vedo, kaj so prosti dnevi - skratka delajo zato, da 

pomagajo. Naša petčlanska odprava (učenca Nik Gerbec in Nika Kobetič v spremstvu staršev 

in pedagoginja Tjaša Kranjc) je imela kaj videti in slišati. Bili smo prijetno presenečeni nad 

Korošci, njihovo toplino, vedrino in dobroto. Po toplem sprejemu ravnatelja g. Marjana 

Kovšeta, pedagoginje ga. Sonje Piko, pomočnice ravnatelja ga. Blanke Vrhovnik in učencev 

šolske skupnosti OŠ Neznanih talcev Dravograd smo vedeli in čutili, da smo naredili dobro in 

prav. V dar in zahvalo smo prejeli knjigo o Dravogradu in številne izraze hvaležnosti. 

 

Starši, učitelji in učenci OŠ Rodica smo dokazali, da znamo, zmoremo in da premoremo 

veliko sočutja, razumevanja in humanosti. Vsem aktivnim udeležencem akcije, ki so 

sodelovali pri organizaciji in izvedbi akcije (članom upravnega odbora šolskega sklada OŠ 

Rodica, g.Stanetu Cotmanu in g. Juretu Klopčiču iz TD Jarše-Rodica, g. Urošu Poljanšku, g. 

Matjažu Ziernfeldu iz družbe Kata d.o.o., g. Gregorju Gerbcu), staršem, učencem in učiteljem 

OŠ Rodica in tudi moralnim podpornikom ena velika, iskrena HVALA.  

 

Za Upravni odbor šolskega sklada OŠ Rodica: Janja Železnikar in Tjaša Kranjc 

 


