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Spoštovani ravnatelj in učitelji,

Za kakšen natečaj gre?

Tema natečaja Rišem za prijatelja 2021:

Tema natečaja Pišem za prijatelja 2021: 

Sklad nagrad in donacij
.

z novim šolskim letom, v katero ste z učenci in sodelavci že dobro zakorakali, se začenja tudi novo poglavje 
kreativno-dobrodelnega natečaja Rišem/Pišem za prijatelja.

Zdaj je natečaj že tradicionalen, saj ga razpisujemo četrto leto zapored! Letos smo k projektu prvič 
povabili tudi partnerja – Zvezo prijateljev mladine Slovenije.

Na kreativno-dobrodelnem natečaju Rišem/pišem za prijatelja sodelujejo vrtčevski otroci, učenci slovenskih 
osnovnih šol, srednjih šol in zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Udeleženci ustvarjajo likovna in literarna 
dela na določeno temo. Med prejetimi deli komisija, sestavljena iz zaposlenih na podjetju Acron, d.o.o., in 
člana Zveze prijateljev mladine Slovenije, izbere 15 finalnih risb, ki ustrezajo razpisnim pogojem in v njih 
prepozna potencial za tisk na platnice šolskih zvezkov. Finalne risbe se javno objavi in glasuje na Facebook 
profilu Office&More. Šest risb, ki prejmejo največ glasov, se natisne na platnice šolskih zvezkov. Komisija 
izbere tudi 6 zmagovalnih literarnih del, ki se jih natisne na zadnje platnice šolskih zvezkov. Le-te se lansira 
v prodajo v papirnicah Office&More in galanterijah Bags&More predvidoma v maju 2021. Izkupiček od 
prodaje se podari v dobrodelne namene, in sicer sodelujočim osnovnim šolam, zmagovalcem in dobrodelnim 
organizacijam, letos Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Pravilnik lahko v celoti preberete v prilogi te knjižice.

Zmagovalne risbe natečaja Rišem za prijatelja 2020

MOJE NAJLJUBŠE SADJE IN ZELENJAVA. Temo o sadju in zelenjavi smo izbrali z namenom osveščanja o 
pomenu zdrave prehrane za splošno dobro počutje otrok in odraslih.

DRUŽINA. Družina je med najpomembnejšimi življenjskimi vrednotami in ljubečih družinskih odnosov bi moral 
biti deležen vsak otrok. Tema, ki je vsekakor vedno aktualna.

Izkupiček od prodaje zvezkov iz projekta prejmejo:
• Ustanove, ki jih obiskuje 15 finalistov, prejmejo bon v vrednosti 100 € za nakup šolskih potrebščin v 

poslovalnicah Office&More ali Bags&More. 
• Avtorji 6 zmagovalnih likovnih del in 6 literarnih del, ki bodo natisnjena na zvezke, prejmejo bon v 

vrednosti 40 €, ki ga lahko vnovčijo za nakup v poslovalnicah Office&More in/ali Bags&More. 
• Preostanek zbranih sredstev prejme Zveza prijateljev mladine Slovenije.



Kako sodelovati?

POMEMBNO!

Vsak zavod sodeluje s poljubnim številom likovnih in literarnih del, ki jih, zbrane v eni pošiljki s priloženimi 
prijavnicami, dostavi v najbližjo poslovalnico Office&More ali Bags&More. Po dogovoru lahko pripravljena 
dela prevzamemo na vašem zavodu ali jih pošljete na naš naslov (Acron, d.o.o., Pameče 167, 2380 Slovenj 
Gradec). 

Če se odločite za sodelovanje, izpolnite prijavnico preko GOOGLE OBRAZCA najkasneje do 6. 10. 
2020, nato vam bomo posredovali natančnejša navodila in uradno prijavnico za šolarje.
Povezava do GOOGLE OBRAZCA

Veselimo se sodelovanja in vaše podpore, saj smo v preteklosti že dokazali, da je dobrodelnost lahko 
tako zabavna kot kreativna ter še kako lepo sprejeta med mladimi. 

S spoštovanjem, 
         Acron, d.o.o.

Uspešnost preteklih izvedb natečaja
1. Izvedba: Rišem za prijatelja 2017/18. Zaradi odličnega odziva slovenskih šol in posameznikov 

smo zbrali preko 3000 risb, 9 najlepših pa smo natisnili na zvezke in podarili več kot 4000 € 
otrokom in Zvezi prijateljev mladine Slovenije. 

2. Izvedba: Rišem za prijatelja 2018/19. Odziv šol je bil še bolj izjemen, saj smo zbrali več kot 5000 
risb, 6 zmagovalnih pa smo natisnili na zvezke. Izredno ugodna cena 1 € je prepričala številne 
kupce. Izkupiček od prodaje (ca. 6.000 €) smo donirali šolskim skladom sodelujočih šol in nagradili 
zmagovalce natečaja.

3. Izvedba: Rišem/Pišem za prijatelja 2019/20. Šolarji so nas razveselili s kar 4200 likovnimi deli 
in prvič z več kot 120 literarnimi deli. Devet zmagovalnih del iz obeh kategorij smo natisnili na šolske 
zvezke, ki so še v prodaji. Osnovnim šolam in dobrodelnim organizacijam smo sredstva delno že 
predali, preostanek pa sledi jeseni.

Kreativno-dobrodelni projekt Rišem/Pišem za prijatelja je namenjen najšibkejšim – otrokom v stiski. 
Sredstva od prodaje zvezkov, ki jih krasijo umetnine šolarjev, v celoti doniramo, in sicer udeležencem 
natečaja, šolam oz. zavodom in različnim dobrodelnim organizacijam.

NOVOST
Letos natečaj razpisujemo s partnerjem projekta: Zvezo prijateljev 
mladine Slovenije, kateri bomo namenili izkupiček od prodaje šolskih 
zvezkov iz natečaja.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpYoYoOnNDa7jnPSfbARB-cVNiYBh8Kwh5GO81f28XMByCYA/viewform?usp=sf_link
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P R A V I L N I K  
kreativno-dobrodelnega natečaja 

»RIŠEM ZA PRIJATELJA« 
in 

»PIŠEM ZA PRIJATELJA« 
 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 

Pravilnik o kreativno-dobrodelnem natečaju »Rišem za prijatelja« in »Pišem za prijatelja« (v 
nadaljevanju natečaj) podjetja ACRON, d.o.o., v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine 
Slovenije (v nadaljevanju: pravilnik), določa vsebino in pogoje natečaja za izbiro najboljšega 
otroškega likovnega in literarnega dela in način ocenjevanja del ter podelitev nagrad. 
 

2. člen 
 
Organizator kreativno-dobrodelnega natečaja z nazivom »Rišem za prijatelja« in »Pišem za 
prijatelja« (v nadaljevanju: natečaj) je podjetje Acron d.o.o., Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec 
(v nadaljevanju: organizator) v sodelovanju z Zvezo prijateljem mladine Slovenije, Dimičeva 
ulica 9, 1000 Ljubljana.  

 
II. NATEČAJ 

 
3. člen 

 
Besedilo natečaja vsebuje:  

• predstavitev natečaja, obdobje trajanja, rok, kraj in način sprejemanja natečajnih del, 
• pogoje za sodelovanje,  
• nagrade in njihove vrednosti,  
• število članov strokovne komisije in njeno sestavo,  
• ocenjevanje likovnih in literarnih del, 
• način razglasitve rezultatov in podelitve nagrad,  
• prijavne obrazce in seznam obveznih prilog oziroma seznam obvezne vsebine vsakega 

natečajnega predloga. 
 

4. člen 
 
Osnovnošolci, vrtčevski otroci in dijaki izdelajo likovna dela na temo MOJE NAJLJUBŠE 
SADJE ALI ZELENJAVA ali pišejo literarna dela na temo DRUŽINA. Temo o sadju in 
zelenjavi smo izbrali z namenom osveščanja o pomenu zdrave prehrane za splošno dobro 
počutje otrok in odraslih. Družina, ki je tema literarnega dela natečaja, pa je pomembna 
življenjska vrednota in ljubečih družinskih odnosov bi moral biti deležen vsak otrok. Poleg 
omenjenega je namen natečaja dobrodelnost, natančneje pomoč družinam šolarjev, ki živijo v 
težjih socialnih razmerah.  
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Izmed vseh prejetih likovnih del bomo izbrali 6 motivov, ki bodo od maja 2020 krasili sprednje 
platnice A4 šolskih zvezkov. Izbrali bomo tudi 6 literarnih del, ki bodo dodana vrednost šolskih 
zvezkov na zadnji platnici. Zvezki bodo v prodaji po ceni 1 €.  
Celotni izkupiček od prodaje šolskih zvezkov z zmagovalnimi likovnimi in literarnimi deli iz 
natečaja Rišem/Pišem za prijatelja do vključno 31. 7. 2021 bo predan v obliki vrednostnih 
bonov za nakup šolskih potrebščin, in sicer šolskim skladom osnovnih šol finalistov likovnega 
natečaja Rišem za prijatelja, del bodo prejeli udeleženci, ki bodo narisali zmagovalnih 6 risb in 
napisali 6 zmagovalnih literarnih del, preostali znesek bo v obliki vrednostnih bonov za nakup 
šolskih potrebščin in torb predan Zvezi prijateljev mladine Slovenije. 
Na natečaju lahko sodelujejo učenci slovenskih osnovnih šol, srednjih šol, vrtcev in zavodov 
za otroke s posebnimi potrebami, in sicer v okviru zavoda, ki ga obiskujejo. Zbirali bomo 
likovne izdelke in literarne izdelke. V primeru zaostrenih razmer zaradi epidemije koronavirusa 
lahko svoje izdelke pošljejo po pošti na naslov organizatorja oz. predajo v najbližjo 
poslovalnico Office&More ali Bags&More. 
Udeleženci natečaja lahko rišejo, slikajo, odtiskujejo ali kombinirajo tehnike. Izdelki morajo 
biti narisani ali naslikani na pokončnem formatu A4 ali A3 belega risalnega lista. Vsak izdelek 
naj bo na v spodnjem desnem kotu podpisan z imenom učenca in starostjo (to se lahko zapiše 
tudi na zadnjo stran likovnega dela).  
Pri literarnem delu natečaja bomo upoštevali vse oblike literarnih del (pesmice, spise, kratke 
enostavčne misli, eseje …). Literarni izdelki morajo biti avtorski in ne smejo biti daljši od dveh 
štirivrstičnih kitic oziroma skupno 10 vrstic, če gre za poezijo, oziroma 150 besed, če gre za 
prozo. Besedila naj bodo zapisana v rokopisu avtorja na črtastem ali brezčrtnem A4 listu papirja 
in naj bodo pod besedilom, spodaj desno, podpisana z imenom učenca in starostjo. 
Udeleženec natečaja oz. njegov zakoniti zastopnik s podpisano prijavnico za sodelovanje na 
natečaju izjavlja: da je izdelek, ki ga pošilja, izviren, je njegovo avtorsko delo in je edini in 
izključni avtor dela, ki ni bilo še nikjer objavljeno; da v zvezi z delom, ki ga pošilja, ne obstajajo 
omejitve ali obveznosti do tretje osebe, ki bi onemogočale nadaljnjo uporabo tega avtorskega 
dela. 
Izdelke bomo sprejemali v poslovalnicah OFFICE&MORE in BAGS&MORE po vsej Sloveniji 
(naslovi vseh poslovalnic so objavljeni na spletni strani https://officeandmore.si/trgovine) ali 
po pošti na naslov Acron, d.o.o., Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec s pripisom Rišem/Pišem za 
prijatelja. Vsako likovno in literarno delo mora biti opremljeno z izpolnjeno prijavnico za 
sodelovanje. Izdelki ne smejo biti prepognjeni in naj bodo zapakirani v trdi kuverti. Izdelke 
zbiramo od 6. 10. 2020 do 15. 12. 2020. 
 

5. člen 
 
Nagrade kreativno-dobrodelnega natečaja: 

• 15 zavodov, katerih udeleženci bodo finalisti natečaja Rišem za prijatelja, bo prejelo 
bone v vrednosti 100 € za nakup likovnega materiala in šolskih potrebščin za socialno 
ogrožene šolarje v papirnicah Office&More;  

• 6 avtorjev zmagovalnih risb natečaja Rišem za prijatelja bo prejelo bone v vrednosti 
40 € za nakup v papirnicah Office&More; vsi sošolci zmagovalcev prejmejo zvezek z 
nagrajenim motivom;  

• 6 avtorjev zmagovalnih literarnih del natečaja Pišem za prijatelja bo prejelo bone v 
vrednosti 40 € za nakup v papirnicah Office&More; vsi sošolci zmagovalcev prejmejo 
zvezek z nagrajenim motivom;  
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Izmed vseh prejetih likovnih del bomo izbrali 6 motivov, ki bodo od maja 2020 krasili sprednje 
platnice A4 šolskih zvezkov. Izbrali bomo tudi 6 literarnih del, ki bodo dodana vrednost šolskih 
zvezkov na zadnji platnici. Zvezki bodo v prodaji po ceni 1 €.  
Celotni izkupiček od prodaje šolskih zvezkov z zmagovalnimi likovnimi in literarnimi deli iz 
natečaja Rišem/Pišem za prijatelja do vključno 31. 7. 2021 bo predan v obliki vrednostnih 
bonov za nakup šolskih potrebščin, in sicer šolskim skladom osnovnih šol finalistov likovnega 
natečaja Rišem za prijatelja, del bodo prejeli udeleženci, ki bodo narisali zmagovalnih 6 risb in 
napisali 6 zmagovalnih literarnih del, preostali znesek bo v obliki vrednostnih bonov za nakup 
šolskih potrebščin in torb predan Zvezi prijateljev mladine Slovenije. 
Na natečaju lahko sodelujejo učenci slovenskih osnovnih šol, srednjih šol, vrtcev in zavodov 
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prozo. Besedila naj bodo zapisana v rokopisu avtorja na črtastem ali brezčrtnem A4 listu papirja 
in naj bodo pod besedilom, spodaj desno, podpisana z imenom učenca in starostjo. 
Udeleženec natečaja oz. njegov zakoniti zastopnik s podpisano prijavnico za sodelovanje na 
natečaju izjavlja: da je izdelek, ki ga pošilja, izviren, je njegovo avtorsko delo in je edini in 
izključni avtor dela, ki ni bilo še nikjer objavljeno; da v zvezi z delom, ki ga pošilja, ne obstajajo 
omejitve ali obveznosti do tretje osebe, ki bi onemogočale nadaljnjo uporabo tega avtorskega 
dela. 
Izdelke bomo sprejemali v poslovalnicah OFFICE&MORE in BAGS&MORE po vsej Sloveniji 
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• 15 zavodov, katerih udeleženci bodo finalisti natečaja Rišem za prijatelja, bo prejelo 
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• preostanek zbranih sredstev (izkupiček od prodaje zvezkov do vključno 31. 7. 2021) se 
podari Zvezi prijateljev mladine Slovenije v obliki vrednostnih bonov za nakup 
šolskih potrebščin in torb v papirnicah Office&More. 

 
6. člen 

 
Direktor podjetja Acron, d.o.o., in lastnik verige prodajaln Office&More in Bags&More 
imenuje tričlansko strokovno komisijo za ocenjevanje in končni izbor, enega člana komisije 
imenuje predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju: komisija). Komisijo 
sestavljajo oblikovalec, vodja maloprodaje, predstavnik marketinga in predstavnik Zveze 
prijateljev mladine Slovenije. Člani komisije imenujejo predsednika, ki koordinira delo 
komisije. Končni predlog komisije podpišejo vsi člani, predsednik pa ga posreduje direktorju 
podjetja Acron, d.o.o. Komisija pred ocenjevanjem pregleda vse prispele predloge in izloči 
tiste, ki ne ustrezajo pogojem natečaja. Vsak otrok, osnovnošolec ali dijak lahko sodeluje z 
enim likovnim izdelkom in/ali enim literarnih delom, ki ga mora oddati v skladu s pravili in 
prijavno dokumentacijo. 
Komisija pri ocenjevanju upošteva ves prispeli material: likovna in literarna dela, ki so 
ustvarjena v zahtevanem formatu, podpisana v skladu s pravili in oddana s prijavno 
dokumentacijo. Komisija je pri odločanju samostojna in deluje v skladu s tem pravilnikom. Na 
odločitve komisije ni pritožb.  
 
V prvem krogu izbiranja zmagovalnih likovnih del bo sodelovala 4-članska komisija, ki bo 
izbrala 15 finalistov: 
Predsednik komisije: Tina Naraglav, Acron 
Član komisije: Natalija Terglav Lampret, Acron 
Član komisije: Grega Krivec, Acron 
Član komisije: Breda Krašna, ZPMS 
 
Drugi, finalni krog: 15 finalnih risb bo danih na glasovanje na Facebook profilu Office&More. 
 
Pri izbiri zmagovalnih literarnih del bo 4-članska komisija izbrala 6 literarnih del. 
 

7. člen 
 

Na natečaju ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Acron, d.o.o., njihovi ožji 
družinski člani (otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi. Pravna 
oseba ne more biti udeleženec natečaja. 

Nakup ni pogoj za sodelovanje v natečaju. 

8. člen 
 
Vsak član komisije oceni vsako risbo z oceno od 1 do 10, pri čemer je 1 najnižja ocena, 10 pa 
najvišja. Seštevajo se točke vseh članov komisije. Največje možno število točk, ki ga lahko 
posamezni član komisije podeli posameznemu izdelku, je 10. Glede na število doseženih točk 
se določi 15 finalnih risb.  
Risbe, ki se uvrstijo v finale, se objavi na Facebook strani papirnice Office&More najkasneje 
do 11. 1. 2021, kjer bodo slike 7 dni zbirale všečke. Avtorji 6 risb, ki zberejo največ všečkov, 
so zmagovalci natečaja in bodo objavljeni dne, 20. 1. 2021.  
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Vsak član komisije oceni vsako prispelo literarno delo z oceno od 1 do 10, pri čemer je 1 
najnižja ocena, 10 pa najvišja. Seštevajo se točke vseh članov komisije. Največje možno število 
točk, ki ga lahko posamezni član komisije podeli posameznemu izdelku, je 10. Glede na število 
doseženih točk se določi 6 zmagovalcev. Avtorji zmagovalnih 6 literarnih del so zmagovalci 
literarnega dela natečaja in bodo objavljeni dne, 20. 1. 2021.  
 

9. člen 
 
Razglasitev dobitnikov nagrad je javna. Zmagovalci bodo razglašeni na spletni stran podjetja 
Acron, d.o.o. (www.officeandmore.si). Podelitve nagrad bodo javne, če bo to dovoljeno glede 
na ukrepe in določbe Nacionalnega inštituta za javno zdravje v času predvidenih dogodkov. 
Nagrade avtorjem in zavodom bomo podelili najkasneje do konca maja 2020, Zvezi prijateljev 
Mladine Slovenije pa do 10. avgusta 2021. V nagradni sklad se prišteva izkupiček od prodaje 
do 31. 7. 2021.  
Nagrajenci organizatorju nagradne igre izrecno dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov 
(ime in priimek, starost, razred in osnovna šola) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem 
spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. Zmagovalci bodo po 
zaključku natečaja javno objavljeni na Facebook strani Office&More in Bags&More. Vsi 
sodelujoči se s prijavo na natečaj izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov 
(ime in priimek, starost, razred in osnovna šola) v primeru zmage. 

Pritožba na žreb na podlagi teh pravil ni mogoča. 

 
10. člen 

 
Izdelki, prijavljeni na natečaj, ostanejo v lasti podjetja ACRON, d.o.o., sodelujoči se odrekajo 
avtorskim in drugim pravicam ter se s prijavo strinjajo, da lahko podjetje njihove izdelke 
uporablja v namene, potrebne podjetju.  
 

11. člen 
 
Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: 

• nedelovanje aplikacije in/ali družabnega omrežja Facebook, ki je posledica izpada omrežja 
pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko 
začasno motile uporabo aplikacije, 

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere 
organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, 

• sodelovanje na natečaju z napačnimi podatki, 

• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade. 

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji 
sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz 
sodelovanja v natečaju. 
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12. člen 

Organizator natečaja in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to 
zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil 
bosta udeležence obvestila z objavo na Facebook strani Office&More in Bags&More. 
Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za 
sprejem in strinjanje spremembami. 

Za vse morebitne spore iz naslova natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno 
sodišče v Slovenj Gradcu. 

 
III. KONČNA DOLOČBA 

 
13. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati dne 15. 09. 2020.  



Ponosni smo na mnoge dobrodelne aktivnosti, ki potekajo v okviru našega podjetja in h katerim pristopajo 
tako naše stranke kot zaposleni. Zavedamo se, da v neposredni okolici vseh nas živi veliko družin in 

posameznikov, ki potrebujejo pomoč. 

DOBRODELNE AKCIJE IN NATEČAJI ACRON, D.O.O.

ACRON d.o.o., Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec



Kreativno-dobrodelni natečaj 
Rišem/Pišem za prijatelja postaja 
iz leta v leto bolj prepoznaven, 
na kar smo izjemno ponosni. Na 

natečaju sodelujejo osnovnošolci, 
ki lahko rišejo, slikajo, odtiskujejo 
ali kombinirajo likovne tehnike, na 
literarni različici pa pišejo pesmi in 
krajše misli. Med prejetimi likovnimi 
in literarnimi deli izberemo 
finaliste, preko javnega glasovanja 
pa se določi zmagovalne izdelke, ki 
jih natisnemo na platnice šolskih 
zvezkov. Izkupiček od prodaje 
podarimo v dobrodelne namene. 
Nagradimo so tudi šolske sklade in 
učence, ki so ustvarili zmagovalna 
dela. V šolskem letu 2017/18 smo 
zbrali preko 3000 risb, 9 najlepših 
smo natisnili na zvezke in donirali 
skupno več kot 4000 € otrokom in 
Zvezi prijateljev mladine Slovenije. 
V letu 2018/19 smo navdušeno 

pregledovali več kot 5000 risb 
ter nagradili 6 zmagovalcev ter 
šole, ki so poslale po več kot 100 
risbic. V šolskem letu 2019/20 pa 
smo prejeli 4200 risb in 120 pesmi 
oz. misli o prijateljstvu, izkupiček 
od prodaje bomo jeseni predali 
izbranim sodelujočim osnovnim 
šolam, šole zmagovalcev in same 
zmagovalce natečaja pa smo 
nagradili spomladi. 

Donacija za: Zveza prijateljev 
mladine Slovenije, šolski skladi 
osnovnih šol, posamezniki

Podarili smo: izkupiček od 
prodaje zvezkov iz natečaja

Kdaj: šolska leta 2019/20, 
2018/19 in 2017/18

RIŠEM IN PIŠEM ZA PRIJATELJA

V maju 2020 smo se priključili s 
strani javnosti izjemno cenjeni 
dobrodelni akciji Pokloni zvezek v 
organizaciji Slovenske karitas. Na 
le-to se vsako leto obrnejo številne 
družine, ki potrebujejo pomoč 
tudi pri nakupu šolskih potrebščin. 
Njihova največja težava je neredno 
in slabo plačano delo, bolezen 
enega izmed staršev, nenadne 
nesreče, slabi pogoji za bivanje in 
še marsikaj, kajti stiske ljudi imajo 
nešteto obrazov. Glede na izkušnje 
iz zadnje gospodarske krize in glede 
na krizni čas, v katerega smo ujeti, 

pričakujemo, da bodo stiske samo 
še. V dveh mesecih smo v naših 
poslovalnicah in spletnih trgovinah 
pozivali svoje stranke, da podarijo 
črtast šolski zvezek, katerih ceno 
smo znižali na vsega 1 evro. Konec 
julija smo prišli so spoznanja, da so 
naši kupci zbrali neverjetnih 15.000 
zvezkov, ki smo jih ponosno predali 
predstavnikom Slovenske karitas. 

Donacija za: Slovenska karitas

Podarili smo: 15.000 šolskih 
zvezkov

Kdaj: maj-julij 2020

POKLONI ZVEZEK



Branje je za otroka izjemno 
pomembno, saj mu pomaga 
na številnih področjih in s tem 
pozitivno vpliva tudi na uspeh pri 
učenju. Z branjem izboljšamo svoj 
pravopis in besednjak, pa tudi 
splošno znanje in razgledanost. 
Branje nas lahko sprosti ali 
stimulira možgane, izboljša spomin 
in pozitivno vpliva na analitične 
in miselne sposobnosti. In to je le 
nekaj razlogov, zakaj smo v marcu 
2020 v podjetju Acron, d.o.o., 
zagnali zbiranje rabljenih otroških 
knjig v poslovalnicah Office&More 
in Bags&More, ob dnevu knjige 
smo jih namrevali donirati 
Slovenski karitas, ta pa otrokom 
iz revnejših družin. V zameno za 
vsako podarjeno knjigo so stranke 
prejel privlačen popust za nakup 
darilnega programa. Kljub temu da 
smo bili primorani akcijo prekiniti 
zaradi epidemije koronavirusa, 

nam je le v nekaj tednih uspelo 
zbrati kar 800 otroških knjig, ki smo 
jih skupaj s 1.000 šolskimi zvezki 
podarili Slovenski karitas. 

Donacija za: Slovenska karitas

Podarili smo: 800 otroških knjig in 
1.000 šolskih zvezkov

Kdaj: marec-junij 2020

knjiga za prijatelja

V juniju in juliju letos smo zbrali 
kar 1000 šolskih torb, ki so se jih 
šolarji naveličali, a so jih želeli 
podarili neznanim prijateljem. 
Nagradili smo jih s 50 % popusta 
na nakup nove torbe. Zbrane torbe 
smo skrbno pregledali in tiste še 
vedno lepe in uporabne podarili 
dobrodelnim organizacijam, kot sta 
Zveza prijateljev mladine Slovenije 
in Slovenska karitas, nekaj pa smo 

jih prinesli v Minicity v ljubljanskem 
BTC-ju, kjer so si jo je lahko vzel vsak 
šolar, ki jo je potreboval. Podobno 
akcijo smo izpeljali že lani, ko smo 
prav tako zbrali več kot 600 šolskih 
torb.

Donacija za: Slovenska karitas, 
ZPMS, posamezniki

Podarili smo: 1000 šolskih torb

Kdaj: junij-julij 2020

STARO ZA NOVO: NAJMLAJŠI PODARIJO SVOJO ŠOLSKO TORBO



Dobri možje podjetja Acron, d.o.o., 
ter naših papirnic Office&More in 
galanterij Bags&More otrokom iz 
socialno šibkejših družin podarjamo 
darila, tudi ko mine decembrski 
praznični blišč. Dobrodelna akcija 
Darilo za prijatelja je potekala 
v novembru in decembru 2019 
v  papirnicah Office&More in 
galanterijah Bags&More. V 
predprazničnem času smo pripravili 
pester nabor idej za obdarovanje 
otrok in šolarjev: igrače, šolske 
potrebščine in otroške nahrbtnike. 
V imenu vsake stranke, ki je v času 
dobrodelne akcije kupila katero 
od teh daril, smo en enak izdelek 

namenili v dobrodelni namen. 
Vsa na ta način zbrana darila smo 
škofijskim Karitas v Novem mestu, 
Mariboru, Murski Soboti, Ljubljani, 
Novi Gorici in Celju delno predali 
že v decembru, preostanek pa 
sredi januarja letos. Karitas jih bo 
ob primernih priložnostih podarila 
otrokom iz socialno šibkejših 
družin. Skupna vrednost zbranih 
daril v dobrodelni akciji je dosegla 
izjemnih 9.000 evrov.

Donacija za: Slovenska karitas, 
ZPMS, posamezniki

Podarili smo: 1000 šolskih torb

Kdaj: junij-julij 2020

Plišaste igrače spodbujajo otroško 
domišljijo in so neizmeren vir 
zamisli za igranje. Po drugi strani 
so pliški najboljši prijatelji otrok, 
ko ležejo k počitku. V uteho so jim, 
ko so žalostni ali utrujeni, in ker so 
topli in mehki, jih lahko stiskajo k 
sebi, kot bi stisnili mamico. Nove 
in tudi rabljene plišaste igrače 
smo v novembru in decembru 
2018 zbirali v naših papirnicah in 
galanterijah, stranke so jih darovale 
skoraj 2000. V zahvalo smo jim 
podarili popust za nakup darilnega 
programa, zbrane pliške pa predali 

Centru za ponovno uporabo, kjer 
so jih s pomočjo vzgojno-varstvenih 
zavodov pripravili za nove 
uporabnike. Eden od zavodov, ki 
nam je pri tem ustrežljivo pristopil 
na pomoč, je bila OŠ Gustava Šiliha 
iz Maribora, kjer se šolajo otroci s 
posebnimi potrebami. 

Donacija za: Center ponovne 
uporabe in vzgojno-varstveni 
zavodi

Podarili smo: 2000 plišastih igrač

Kdaj: november-december 2018

DARILO ZA PRIJATELJA: PRAZNIČNA DARILA ZA OTROKE V STISKi

DARILO ZA PRIJATELJA: PLIŠKO ZA socialno ogrožene otroke



Čeprav nam letos najbolj barvite 
dobrodelne akcije ni uspelo 
izpeljati, se še vedno radi 
spominjamo lanske. V aprilu in 

maju 2019 je namreč že drugo 
leto zapored potekala dobrodelno-
prodajna akcija ‘Z barvicami do 
nasmeha’, v okviru katere smo ob 

vsakem kupljenem kompletu barvic 
Jolly v papirnicah Office&More in 
galanterijah Bags&More dodaten 
komplet podarili v dobrodelni 
namen. Zbrali smo kar 1.000 
kompletov barvic Jolly in akcijo 
iz leta poprej presegli za kar 300 
kompletov. Zbrane barvice smo 
skupaj s partnerjem projekta Jolly 
Slovenija predali Zvezi Sonček so. 
p. Podarjene barvice so namenili 
počitniškim taborom otrok s 
cerebralno paralizo.

Donacija za: Zveza Sonček so. p.

Podarili smo: 1000 kompletov 
barvic Jolly

Kdaj: april-maj 2019

Z barvicami do nasmeha

Profil naših galanterij Bags&More 
in papirnic Office&More na 
Instagramu je v juliju in avgustu 
sprožil prav posebno akcijo – svojo 
instagram skupnost smo želeli še 
povečati, ampak z dobrodelno 
noto. Zavezali smo se, da bomo za 
vsakega novega podarili en šolski 
zvezek Zvezi prijateljev mladine 
Slovenije. Začeli smo pri številki 
7.129, naš cilj pa je bilo doseči 
10.000 sledilce. Cilj smo dosegli 
že v nekaj tednih in konec avgusta 

Zvezi prijateljev mladine Slovenije 
donirali 3.000 šolskih zvezkov, s 
katerimi so napolnili šolske torbe 
šolarjev, ki živijo težjih socialnih 
razmerah.

Donacija za: Zveza prijateljev 
mladine Slovenije

Podarili smo: 3.000 šolskih 
zvezkov

Kdaj: julij-avgust 2020

FOLLOW NA INSTAGRAMU = ZVEZEK ZA ŠOLARJA

v zadnjih 3 letih smo s predstavljenimi dobrodelnimi projekti donirali že več kot ...

... Z vašo podporo bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnje.

68.000 eur



Ponosni smo, da lahko te ganljive, a uspešne zgodbe pišemo

skupaj z vami.

Tu smo za vas že od leta 1991.

ACRON d.o.o., Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec


