
 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA PREBOLD 

 

Pobuda za sodelovanje v izvedbi projekta VRS PA MCP-  Vključevanje ranljivih 

skupin v prostovoljske aktivnosti  Medgeneracijskega centra Prebold  
 

Z veseljem vam sporočamo, da se  v Občini Prebold izvaja zanimiv projekt.  Cilj projekta 
je ozaveščanje različnih ciljnih skupin prebivalcev pomenu samooskrbe, sonaravno 
pridelave hrane, trajnostni prihodnosti in aktiviranju posameznika,  kaj lahko  za svojo 
prihodnost in varovanje okolje naredi sam in v sodelovanju z drugimi s tem , da izvede  
aktivnosti , ki  bodo  pomagale  posamezniku na nivoju družine, lokalne skupnosti in 
širše, soustvarjale blagostanje družbe ter varovale okolje za sedanje in prihodnje 
rodove. 
Ozaveščanje in aktiviranje prebivalcev bo izvedeno z izvedbo delavnic za različne ciljne 

skupine prebivalcev: otrokom, šolarjem in ranljivem skupinam  ter splošni javnosti , ki 

podpirajo  realizacijo zastavljenih ciljev kot so navedeni v projektu.  Seznam delavnic  

je združen v treh programih,  ki bodo dosegli aktiviranje in razmislek vseh generacij kaj 

lahko naredimo sami za samooskrbo in trajnostno prihodnost  ter da bodo prebivalci 

Spodnje Savinjske doline pri vsakodnevnih dejavnostih na vseh področjih upoštevali 

dejstvo, da morajo sami poskrbeti z načinom življenja za čisto okolje in naravo.  

Prvi program   ozaveščanja zasleduje opisane cilje navedene v projektu »  ozaveščeni 

mladi na delavnicah  v osnovni šoli. Vsebuje  seznam delavnic, ki so namenjeni  

skupinam otrokom v šoli, povezani s praznovanji svetovnih dni povezani z okoljem in 

prilagojeni  za ciljno skupino otrok, kjer bodo izbrani predavatelji na zanimiv  način  ob 

podpori zavzetih in naprednih učiteljev  ter vodstva osnovne šole  vzpodbudil otroke k 

pridobivanju znanj za življenje z aktivnim pristopom. 

 

Vodilni partner Občina Prebold ter partner v projektu  Ekoci –  eko civilna iniciativa 

Slovenije, združenje za trajnostno prihodnost  predlagata Vodstvu Osnovne šole 

Prebold,  da predlagane delavnice uvrsti v svoj učni program in poda terminski plan, 

kdaj bi bile  lahko te delavnice lahko izvedene. Finančnih obveznosti v projektu 

osnovna šola nima. Za izvedbo delavnic bi bilo potrebno iz strani osnovne šole 

zagotoviti: 

a) predložiti terminski plan – datum in uro kdaj bi se lahko delavnice izvedle, 

b) organizirati prostor za izvedbo,  

c) pridobiti soglasje za snemanje  Savinjske  televizije za  posnetek ene ali več 

skupin otrok na delavnici  

d) v kolikor ne bo možna fizična izvedba delavnic zaradi morebitnih CV bomo 

poskrbljeno za spletno animacijo kjer vas naprošamo za sodelovanje vaših  

učiteljev 

 



 

 

 

 

 

I. SEZNAM DELAVNIC ZA OSNOVNO  ŠOLO PREBOLD 

 

                       Lokacija :Osnovna šola Prebold  

 

1. Delavnica :  POSADIMO SADNO DREVO    
 Ciljna skupina: otroci različnih starostnih skupin osnovne šole   

 Tema: Svetovni dan zemlje - 22 april  - pomen celostnega trajnostnega pristopa do 

varovanja zemlje in planeta  ter pomena gozdov in dreves ter sadnih dreves  

 Predava:  predstavnik Društvo za biodonamiko Štajerska    

 Koordinira in vodi: Ekoci ter  zadostno število  animatorjev glede na število otrok   

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenje, Združenje za trajnostno prihodnost..  

 Gradivo: rekviziti, slikovni material, listki barvice, listi posameznih dreves, brsti, sadike  

sadnih dreves  

 Način in  čas izvedbe : 2 uri  izvedbe:  

o predstavitev  teme  

o otroci narišejo kako krogotok pomena dreves na mikro habitatu  

o otroci skupaj  v manjših skupinah posadijo več sadnih dreves na javni površini 

Občine Prebold  

o sajenju bodo povabljeni tudi stanovalci doma DSO Prebold in širša javnost ter 

ranljive skupine  

o  

2. Delavnica:  POMEN SEMEN  IN SAMOOSKRBE  

  

 Ciljna skupina: otroci različnih starostnih skupin osnovne šole   

 Tema:  Svetovni dan podnebnih sprememb: 15. maj   - pomen sonaravne pridelave 

hrane v primerjavi s konvencionalno  pridelavo in vpliv konvencionalnega kmetijstva  

na podnebne spremembe, ki se prične z izbiro semen in uporabo kemičnih sredstva v 

kmetijstvu. Pomen samooskrbe  s hrano in sadjem     

  aktivacija otrok, da  seznanijo os samooskrbo in semen 

 Predava:  predstavnik gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen     

 Koordinira in vodi: Ekoci ter  zadostno število  animatorjev glede na število otrok   

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenje, Združenje za trajnostno prihodnost..  

 Gradivo : rekviziti  slikovni material, listki barvice, semena  

 Način in  čas izvedbe : 2 uri  izvedbe:  

o predstavitev  teme  

o otroci narišejo kako so samooskrbni doma  

o otroci skupaj  v manjših skupinah posadijo več  semen ali naredijo visoko 

gredico  na javni površini Občine Prebold  

o k sajenju bodo povabljeni tudi stanovalci doma DSO Prebold in širša javnost te 

ranljive skupin 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Svetovni_dan_podnebnih_sprememb&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/15._maj


 

 

 

 

 

3. Delavnica:  ZAKAJ PA SPLOH POTREBUJEMO ZDRAVILNE RASTLINE  IN 
ZELIŠČA  

 Ciljna skupina: otroci različnih starostnih skupin osnovne šole   

 Tema   Svetovno dan  zdravja   - pomen zdravilnih zelišč in rastlin za zdravje  živali 

in ljudi      

  aktivacija otrok, da  seznanijo z najbolj pogostimi zdravilnimi rastlinami  

 Predava:  predstavnik IHPS-Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin    

 Koordinira in vodi: Ekoci ter  zadostno število  animatorjev glede na število otrok   

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenje, Združenje za trajnostno prihodnost..  

 Gradivo : rekviziti  slikovni material, listki barvice, rekviziti čebelarja, hotel za divje 

opraševalce  

 Način in  čas izvedbe : 2 uri  izvedbe:  

o predstavitev  teme  

o otroci narišejo zdravilne rastline, ki jih uporabljajo doma  

o otroci skupaj  v manjših skupinah posadijo določene sadike  zdravilnih rastlin  

na javni površini Občine Prebold ali pred šolo  

o k sajenju bodo povabljeni tudi stanovalci doma DSO Prebold in širša javnost in 

ranljive skupine  

 

1. Delavnica:  ŠKRATEK NACE SPOZNAVA KROMPIR SONČNICE IN 
KORUZO  
 

 Ciljna skupina: otroci nižjih  starostnih skupin osnovne šole   

 Tema   Svetovno dan lakote  -  od kod prihaja naša hrana, slastni krompirčki, polenta, 

olje – bo prikazano na zanimiv način z literarno podlaga       

  aktivacija otrok, da  seznanijo kaj lahko storijo sami, da ne bodo lačni  

 Predava:  predstavnik IHPS-avtorica knjige    

 Koordinira in vodi: Ekoci ter  zadostno število  animatorjev glede na število otrok   

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenje, Združenje za trajnostno prihodnost..  

 Gradivo : rekviziti  slikovni material, listki barvice, knjige   

 Način in  čas izvedbe : 2 uri  izvedbe:  

o predstavitev  teme  

o otroci narišejo Škrta aka Naceta na temo ki jih je najbolj privlačila  

o otroci skupaj  v manjših skupinah posadijo določene sadike  določene vrste 

semen domače koruze starih sort   na javni površini Občine Prebold ali pred 

šolo  

o k sajenju bodo povabljeni tudi stanovalci doma DSO Prebold in širša javnost 

5 . Delavnica:  PROBLEMATIKA PLASTIKE IN KAKO JO REŠITI 

    

 Ciljna skupina: otroci različnih starostnih skupin osnovne šole   



 

 

 

 

 

 Tema   Svetovno dan okolja - pomen plastike in težava za okolje jih   kako jo rešiti z 

uporabo bio plastičnih vrvic in  hmeljevina kot surovina za  izdelavo granulata za 

bioplastiko      

  aktivacija otrok, da  seznanijo s čebelami i ostalimi opraševalci  

 Predava:  predstavnik IHPS Žalec     

 Koordinira in vodi: Ekoci ter  zadostno število  animatorjev glede na število otrok   

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenje, Združenje za trajnostno prihodnost..  

 Gradivo : rekviziti  slikovni material, listki barvice, bioplastična vrvica , različni izdelki, 

ki najbolj in najmanj obremenjujejo okolje kot odpadki 

 Način in  čas izvedbe : 2 uri  izvedbe:  

o predstavitev  teme  

o otroci narišejo težave odpadkov za okolje  

o otroci skupaj  v manjših skupinah spoznavajo   recikliranje odpadkov in 

primerjavo med klasično plastiko , ki se razkraja 450 let in bioplastiko , ki s 

razgradi v treh letih  

o spoznavajo recikliranje odpadkov  

o posadijo rastlino v lončke iz biorazgradljive plastike, katero bodo opazovali v 

prihodnosti  

 

                                                      ---------------------------------- 

 

Naprošamo Vas za preučitev in povratne informacije.   

 

Naprošamo za odgovor po potrebi pa tudi za  termin za skupni sestanek, kjer bi se lahko 

pogovorili o morebitnih dodatnih podrobnostih. 

 

 Pripravila : Irena Rotar, preds Ekoci                          Župan Občine Prebold 

 Dne 10. 4. 2021                                                                 Vinko Debelak 

 


