
 

 

 

 

PROJEKT VRS PA MCP: Vključevanje ranljivih skupin v prostovoljske aktivnosti 

Medgeneracijskega centra Prebold 

SEZNAM DELAVNIC ZA RANLJIVE SKUPINE TER ZAINTERESIRANO 

JAVNOST 

 

Koncept vseh delavnic je namenjen posamezni ciljni skupini, ki podpirajo realizacijo zastavljenih 

ciljev kot so navedeni v projektu. Seznam delavnic je združen v treh programih, katerih cilj je, 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. 

1. Prvi program zasleduje opisane cilje, navedene v projektu: »ozaveščanje mladih na delavnicah 

v vrtcih in osnovnih šolah«. Vsebuje seznam delavnic, ki so namenjeni skupinam otrokom v 

vrtcu, k obisku bodo povabljeni tudi otroci, ki niso vključeni v vrtce. 

2. Drugi program vsebuje seznam delavnic, ki so namenjene otrokom v osnovni šoli, k delu v 

praksi bodo povabljeni tudi oskrbovanci v DSO Prebold in druge ranljive skupine. 

3. Tretji program pa vsebuje seznam delavnic, ki so namenjene različnim ranljivim ciljnim 

skupinam in širši javnosti v občinah Prebold, Žalec, Vransko, Polzela in Braslovče. 

Vsem delavnicam v šolah in vrtcih je skupno izhodišče: spoznavanje trajnostnih in okoljskih tematik, 

povezanih tudi s praznovanji svetovnega dneva čebel, biodiverzitete, okolja, hrane in drugih praznikov 

ter pomena samooskrbe, sodelovanja in povezovanja v lokalni skupnosti in širše. Poudarek je na 

aktiviranju posameznika, kar bo doseženo z delom v manjših skupinah in skozi izkušnje sejanja semen 

tudi sodelovanja in povezovanja. Seznam delavnic za ranljive skupine in širšo aktivnosti odraslih je 

zasnovan kot spoznavanje aktivnosti in načinov, kako lahko posameznik poskrbi lažje za svojo družino 

in za prihodnost ter se poveže v lokalno skupnost in hkrati varuje okolje s trajnostnim pristopom.  

Predvideno je zajeti čim več ljudi, delo na posamezni delavnici pa bo v praktičnem delu potekalo v 

manjših skupinah, za kar je potrebno tudi več izvajalcev. Predvidoma bomo na tak način dosegli, da bo 

čim več ljudi vključilo v vsakdanje življenje trajnostni pristop k življenju, delu in varovanju okolja ter se 

aktiviralo na trgu dela ter v lokalni skupnosti v povezavi z zelenim trajnostnim podjetništvom. 

 

 

 

PROGRAM ZA RANLJIVE SKUPINE IN ŠIRŠO JAVNOST  

 

Lokacija: Medgeneracijski center Prebold 



 

 

 

 

1.delavnica: SAMOOSKRBA S SVEŽO ZELENJAVO 365 DNI NA LETO  

 Ciljna skupina: udeleženci ranljivih skupin in širša zainteresirana javnost. 

 Tema: Svetovni dan hrane - kako si lahko na preprost način čim več hrane pridelamo 

sami in tako zmanjšamo življenjske stroške. Aktivacija udeležencev, da posadijo 

semena na visoko gredico pred MPC Prebold. 

 Predava: predstavnik gibanja Skupaj za zdravje človeka in narave. 

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

udeležencev. 

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije. 

 Gradivo: rekviziti, slikovni material, prosojnice, semena. 

 Način in čas izvedbe: 2 uri izvedbe 

o predstavitev teme, 

o predstavitev udeležencev in iskanje rešitve glede na njihovo situacijo, 

o udeleženci zasadijo semena, 

o predstavitev lokalnega trajnostnega kmetovalca, 

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

ranljive skupine, 

o izvedba Izmenjevalnice semen, znanja in dobrin. 

2. . delavnica: KAJ LAHKO PA JAZ STORIM, DA BOLJŠE 

ZAŽIVIM? SAMOOSKRBA IN SOBIVANJE  

 Ciljna skupina: udeleženci ranljivih skupin in širša zainteresirana javnost. 

 Tema: Kako zmanjšati obremenitev okolja in infrastrukture, kako zmanjšati stroške 

bivanja, kako se povezati v samooskrbne in sobivanjske skupnosti ter kako delovati v 

širi lokalni skupnosti. 

 Predava: predstavnik gibanja Skupaj za zdravje človeka in narave. 

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

udeležencev. 

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije. 

 Gradivo: rekviziti, slikovni material, prosojnice, semena, proizvodi. 

 Način in čas izvedbe: 2 uri izvedbe 

o predstavitev teme sobivanjskih in samooskrbnih skupnosti, 

o predstavitev predstavnika trajnostnega podjetništva, 

o predstavitev udeležencev in iskanje rešitve gleda na njihovo situacijo, 



 

 

 

 

o izvedba Izmenjevalnice semen, znanja in dobrin. 

 

Lokacija: Hiša sadežev družbe Žalec. 

delavnica: SAMOOSKRBA – iz »več površin in malo pridelka« na »manj površin in 

več pridelka« 

 Ciljna skupina: udeleženci ranljivih skupin in širša zainteresirana javnost. 

 Tema: kako si lahko na preprost način čim več hrane pridelamo tudi na manjših 

površinah, zmanjšamo odpadke in znižamo družinski proračun za hrano. 

 Predava: predstavnik gibanja Skupaj za zdravje človeka in narave. 

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

udeležencev. 

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije. 

 Gradivo: rekviziti, slikovni material, prosojnice, semena. 

 Način in čas izvedbe: 2 uri izvedbe 

o predstavitev teme, 

o predstavitev udeležencev in iskanje rešitev glede na njihovo situacijo, 

o udeleženci zasadijo semena, 

o izvedba Izmenjevalnice semen, znanja in dobrin. 

 

delavnica: KAJ SO SAMOOSKRBNE IN KAJ SOBIVANJSKE SKUPNOSTI? 

 Ciljna skupina: udeleženci ranljivih skupin in širša zainteresirana javnost. 

 Tema: Kako zmanjšati stroške družinskega proračuna, kako poskrbeti za ljudi, ki živijo 

v prevelikih hišah in so osamljeni, kako izkoristiti obstoječe resurse. Kako se povezati 

v samooskrbne in sobivanjske skupnosti ter kako delovati v širši lokalni skupnosti. 

Vzpodbuditev ponovne uporabe izdelkov z izmenjavo stvari. 

 Predava: predstavnik gibanja Skupaj za zdravje človeka in narave. 

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

udeležencev. 

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije. 

 Gradivo: rekviziti, slikovni material, prosojnice. 

 Način in čas izvedbe: 2 uri izvedbe 

o predstavitev teme sobivanjskih in samooskrbnih skupnosti, 



 

 

 

 

o predstavitev udeležencev in iskanje rešitev glede na njihovo situacijo, 

o predstavitev zelene podjetniške pobude, 

o izvedba Izmenjevalnice semen, znanja in dobrin. 

 

Lokacija: Medgeneracijski center Mozaik Polzela. 

delavnica: SAMOOSKRBA Z ZELENJAVO IN SADJEM  

 Ciljna skupina: udeleženci ranljivih skupin in širša zainteresirana javnost. 

 Tema: Kako si lahko na preprost način čim več hrane pridelamo sami in tako 

zmanjšamo življenjske stroške. 

 Predava: predstavnik gibanja Skupaj za zdravje človeka in narave. 

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

udeležencev. 

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije. 

 Gradivo: rekviziti, slikovni material, prosojnice. 

 Način in čas izvedbe: 2 uri izvedbe 

o predstavitev teme, 

o predstavitev podjetniške iniciative, 

o predstavitev udeležencev in iskanje rešitev glede na njihovo situacijo, 

o izvedba Izmenjevalnice semen, znanja in dobrin. 

 

delavnica: EKOVAS – ALI JE TO ZA VAS?   

 Ciljna skupina: udeleženci ranljivih skupin in širša zainteresirana javnost. 

 Tema: Kako zmanjšati obremenitev okolja in kako zmanjšati stroške, kako se povezati 

v samooskrbne in sobivanjske skupnosti ter kako delovati v širši lokalni skupnosti. 

 Predava: predstavnik gibanja SOSS – sobivanjske skupnosti Slovenije. 

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

udeležencev. 

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije. 

 Gradivo: rekviziti, slikovni material, prosojnice, semena, proizvodi. 

 Način in čas izvedbe: 2 uri izvedbe 

o predstavitev teme sobivanjskih in samooskrbnih skupnosti, 



 

 

 

 

o predstavitev predstavnika zelenega podjetništva, 

o predstavitev udeležencev in iskanje rešitev glede na njihovo situacijo, 

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

o izvedba Izmenjevalnice semen, znanja in dobrin. 

 

 

Lokacija: v okviru dejavnosti zavoda 3 jezera, občina Braslovče. 

delavnica SAMOOSKRBA GOSPODINJSTEV IN LOKALNE SKUPNOSTI:  

 Ciljna skupina: udeleženci ranljivih skupin in širša zainteresirana javnost. 

 Tema: Svetovni dan hrane - kako si lahko na preprost način čim več hrane pridelamo 

sami in tako zmanjšamo življenjske stroške. Aktivacija udeležencev da posadijo 

semena na visoko gredico. 

 Predava: predstavnik gibanja Skupaj za zdravje človeka in narave. 

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

udeležencev. 

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije. 

 Gradivo: rekviziti, slikovni material, prosojnice, semena. 

 Način in čas izvedbe: 2 uri izvedbe 

o predstavitev teme, 

o predstavitev lokalnega zelenega podjetnika, povezovanje, 

o predstavitev udeležencev in iskanje rešitev glede na njihovo situacijo, 

o izvedba Izmenjevalnice semen, znanja in dobrin. 

 

delavnica: BRASLOVČE – ZDRAVA SKUPNOST ZA  TRAJNOSTNO PRIHODNOST?  

                                             

 Ciljna skupina: udeleženci ranljivih skupin in širša zainteresirana javnost. 

 Tema: Kaj so trajnostni pristopi in zelena delovna mesta? Kako se aktivirati na tem 

področju? Ali razmišljate o tem, kako bi zmanjšali življenjske stroške, kako boste živeli 

na starost in ali boste zmogli plačevati kredite v teh nepredvidljivih časih? 

 Predava: predstavnik gibanja SOSS – sobivanjske skupnosti Slovenije. 

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

udeležencev. 



 

 

 

 

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije. 

 Gradivo: rekviziti,slikovni material, prosojnice, semena, proizvodi. 

 Način in čas izvedbe: 2 uri izvedbe 

o predstavitev teme sobivanjskih in samooskrbnih skupnosti, 

o predstavitev predstavnika zelenega podjetništva, 

o predstavitev udeležencev in iskanje rešitev glede na njihovo situacijo, 

o izvedba Izmenjevalnice semen, znanja in dobrin. 

 

 

Lokacija: ZKŠT Vransko. 

delavnica: KAKO PRIDELATI ZDRAVO HRANO  

 Ciljna skupina: udeleženci ranljivih skupin in širša zainteresirana javnost. 

 Tema: spoznavanje različnih načinov sonaravne pridelave hrane in pomen zdravilnih 

rastlin, vpliv intenzivnega kmetijstva na okolje, podtalnico in prst.  

 Predava: predstavnik IHPS – Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin Žalec in predstavnik 

gibanja Oskrbimo Slovenijo. 

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

udeležencev. 

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije. 

 Gradivo: rekviziti, slikovni material, prosojnice, semena, proizvodi. 

 Način in čas izvedbe: 2 uri izvedbe 

o predstavitev teme,  

o predstavitev udeležencev in iskanje rešitev glede na njihovo situacijo, 

o izvedba Izmenjevalnice semen, znanja in dobrin. 

 

delavnica: TRAJNOSTNI PRISTOPI GOSPODARSTVA IN BIVANJA, BIO KROŽNO 

GOSPODARSTVO  

 Ciljna skupina: udeleženci ranljivih skupin in širša zainteresirana javnost. 

 Tema: kaj je bio krožno gospodarstvo? Primer dobre prakse. Life biothop. Kako 

oblikovati bivanjske skupnosti s čim manjšo obremenitvijo okolja?  

 Predava: predstavnik IHPS. 



 

 

 

 

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

udeležencev. 

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije. 

 Gradivo: rekviziti, slikovni material, prosojnice, semena, rabljene stvari. 

  Način in čas izvedbe: 2 uri izvedbe 

o predstavitev teme sobivanjskih in samooskrbnih skupnosti, 

o predstavitev udeležencev in iskanje rešitev glede na njihovo situacijo, 

o predstavitev predstavnikazelenega podjetništva  

o izvedba Izmenjevalnice semen, znanja in dobrin. 

 

POMEMBNO: 

 Na vsaki delavnici bodo sodelovali tudi usposobljeni prostovoljci animatorji. 

 Predavatelji in način izvedbe delavnic se lahko spremeni glede na nepredvidene 

okoliščine (npr. Covid ukrepe). 

 Navedene delavnice za točko III. so izhodišče za nadaljnje delo na tem področju. 

Izvedba in izvajalci se lahko še spremenijo. 

 

 

Pripravila:  

Ekipa Ekoci 

                                                                                                             Za Ekoci Irena Rotar  

 

 Žalec 25.10.2020 

 


