
POTRES V PETRINJU na Hrvaškem 

 

Mentor:  Dalija Dobrin 

Vprašanja postavlja: Manca Janko 

Odgovarja: ga. Maja Ocepek 

 

1. Kdo je bil / je organizator akcij? 

 

Organizator akcij je Erih Berlič, zbirna točka na Ravnah pa je bila v prostorih 

naše hiše,...pred samim datumom odhoda na Hrvaško, so se pripeljali s kombiji 

in stvari, ki so bile donirane, smo naložili vanje. 

 

2. Kje akcije potekajo? Kje lahko ljudje prispevamo / darujemo? 

 

Akcije so do sedaj potekale na Ravnah, Slovenj Gradcu in v Pliberku, v Avstriji. 

V teh mestih so lahko ljudje donirali. 

 

3. Kdaj je bila organizirana prva dobrodelna akcija, ter kako so si poslednje 

sledile? 

 

Prva akcija je bila izvedena kar v soboto, 2.1.2021, naslednja je bila 9.1. in 

zadnja 23.1. 

 

4. Kdaj bo naslednja zbiralna akcija? 

 

Naslednje akciji bodo v drugačnih oblikah in sicer se bo zbiral gradbeni material 

za sanacijo hiš - hala za zbiranje pa bo v okolici Pliberka. Akcije se bodo 

odvijale po dogovoru z ljudmi na Hrvaškem, ki potrebujejo sanacijo oz. le streho 

nad glavo, tako bodo v kratkem začeli postavljati majhno leseno hiško za 

družino, ki zdaj živi v prikolici, ki ji pušča streha,,, 

 

5. Kaj so ljudje darovali v prejšnjih akcijah? 

 

Darovali so različne stvari -od hrane, do toplih oblek, obuje, dekic, odej do 

pralnega praška, vode in stvari za osebno nego, pleničke in nujne stvari za 



dojenčke. Poslali smo  veliko grelnikov -kaloriferjev, tudi postelje, pralne stroje, 

hladilnike, podaljške za elektriko, igrače... 

 

6. Kaj bi otroci tam najbolj potrebovali? 

 

Otroci so bili veseli oblek, igrač in malih stvari, ki so jim narisale nasmeške na 

obraz- kot je čokolada... 

 

7. Obstaja kakšen način, kako bi se lahko povezali s tamkajšnjimi osnovnimi 

šolami? 

 

Lahko bi se povezali z osnovno šolo npr. v mestu Glina, šoferji bi lahko 

dostavili stvari tudi v šolo 

 

8. Lahko  osnovnošolci napišemo kakšno pismo otrokom? Kaj naj piše v 

pismu? 

 

Seveda lahko kaj napišete, mogoče bi vam pomagali starši, ki verjetno še 

poznajo hrvaški jezik, tako bi otroci razumeli vaša sporočila, lahko bi tudi kaj 

narisali. Seveda pridejo v poštev vzpodbudne besede, da mogoče mislite nanje in 

da bo tudi ta stresni čas minil 

 

9. Česa bi se ljudje najbolj razveselili? 

 

Ljudje so veseli vsega, kar smo poslali, ta trenutek pa najbolj toplih stvari in 

hrane, pa tudi gradbenega materiala 

 

 

10. Mogoče veste v kakšnih okoliščinah živijo ljudje zdaj? Česa jim  najbolj 

primankuje? 

 

Nekateri ljudje živijo v hladnih in vlažnih prostorih,tako da jih zebe, čimprej je 

treba urediti prostor za spodobno življenje, ko bo malo topleje in ko se bodo 

tresoča tla pomirila, pa čimprejšnje popravilo, za nekatere kar nova 

gradnja hiše. 

 



11. Mogoče veste, kako se otroci, ki so bili prizadeti v potresu zdaj šolajo od 

doma? 

 

 

Danes, v ponedeljek 25.1., so šli otroci do 4. razreda zopet v šolo, ostali 

ostajajo doma in se kolikor je to mogoče menda šolajo tako kot vi, od doma. 

 

 

 


