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 POROČILO O IZVEDBI DELAVNIC ZA OTROKE IN RANLJIVE SKUPINE 

 TER ZAINTERESIRANO JAVNOST 

 

PROJEKT VRS MCP 

Vključevanje ranljivih skupin v prostovoljske aktivnosti Medgeneracijskega centra 

Prebold 

 

Koncept vseh delavnic je bil 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 in zasleduje opisane cilje, navedene v projektu: »ozaveščanje mladih na delavnicah v 

vrtcih in osnovnih šolah«. V prvem delu izvedbe projekta je bilo izvedeno usposabljanje 

prostovoljcev Ambasadorjev trajnosti, ki so v nadaljevanju pomagali tudi pri izvedbi teh 

delavnic. V  tem drugem delu pa je bilo izvedeno izobraževanje in ozaveščanje otrok v vrtcu 

Prebold in OŠ Prebold ter po občinah Spodnje Savinske doline: Prebold, Žalec, Braslovče, 

Polzela in Vransko. 

Za vse delavnice je bila organizirana dobra priprava vseh, ki so sodelovali: vzgojiteljev, 

učiteljev, ambasadorjev trajnosti, ki so pomagali pri izvedbi delavnic, pogovori z akterji v 

občinah kjer so potekala predavanja. Izvedba delavnic je potekala tudi s predavatelji  - 

zunanjimi izvajalci katerih strošek krije izvajalec Ekoci , saj niso del upravičenih stroškov. 

 

Za vse delavnice je bila organizirana tudi izdelava vabil poslanih preko e-pošte in promocij 

preko spletnih omrežij FB Ekoci - eko civilna iniciativa Slovenije -Oskrbimo Slovenijo -Štafeta 

semena in ciljnih skupinah. Objavljeni so bili članki v časopisu in posneti video material. 

Delavnice so vedno potekale na teoretični in praktični način, prilagojen posamezni ciljni 

skupini. Vedno je delavnica najprej podpirala osnovno sporočilo o povečanju samooskrbe,  o 

aktivaciji posameznika, o plastiki o bio krožnem gospodarstvu o možnosti in iskanju rešitev 

sobivanju in sodelovanju ter trajnostnih rešitvah.  

 Otroci so najprej poslušali pravljico ali zgodbico npr. kako raste sončnica, kako dobimo iz nje 

olje, kako raste krompir, kako škratek išče bio razgradljivo plastično vrvico,  ki se je razgradila.. 

V drugem delu delavnice so otroci risali, poskušali dobrote iz koruze, krompirja, pili limonado 

iz zdravilnih rastlin v tretjem delu pa sadili, npr zelišča, sadili sibirske borovnice ipd. Tematika, 

za posamezno starostno skupino je bila prilagojena posameznim šolarjem od tretjega do 

devetega razreda na osnovni šoli Prebold vključno z nadarjenimi učenci. Na delavnicah za 

starejše pa so v praktičnem delu sadili, sejali in spoznavali semena in iskali možne rešitve za 

svojo situacijo.  Vsi so bili navdušeni.  

 



 

1. VRTEC PREBOLD IN OSNOVNA ŠOLA PREBOLD  

Aktivnosti so bile izvajane od 1.11.2021 do 10.6.2022. 

 

    
Foto: Delavnice so bile organizirane iz strani Ekoci - eko civilne iniciative Slovenije, Združenje 

za trajnostno prihodnost. Pri izvedbi so sodelovali priznani predavatelji, posamezne tematike 

sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela pa so bila podprta z motivacijskimi dejavniki in 

prilagojena posamezni ciljni skupini. Pri vsaki delavnosti so sodelovali tudi ambasadorji 

trajnosti- prostovoljci, ki smo jih izobrazili za delo z različnimi ciljnimi skupinami tako, da je 

bilo izobraževanje vsestransko s pridobivanjem izkušenj. Otroci in vzgojitelji so bili navdušeni. 

 

   
 

Foto: Samooskrba in sajenje medovitih rastlin v vrtcu in v Osnovni šoli Prebold. Največje 

veselje pa je bilo, ko so čez nekaj mesecev prve sadike že obrodile sadeže. 

 

   
Foto: Otroci v vrtcu so pa teoretičnem spoznavanju samooskrbe in rastlin tudi to praktično 

izvedli. Sajenje sadik jagodičevja in zdravilnih rastlin in zeliščih jih je zelo navdušilo. Med 

letom pa so pridno zalivali gredice in poizkusili že prve posajene jagode in pili čaj iz zdravilnih 

rastlin, ki so jih pridelali na gredici. 

 



 

      
Foto: Kako skrb za trajnostno prihodnost, predelavo sončnic v olje ali krožno predstaviti 

otrokom v vrtcu in šoli? V vrtcu z risanjem, pokušinami, z delavnico kako škratek Hmeljko išče 

biorazgradljivo vrvico. V šoli je nadarjenim učencem, ki jih strokovno tematiko, ki jih zelo 

zanimala predstavila dr.Barbara čeh, IHPS. Na primeru uvedbe biorazgradljive vrvice za hmelj, 

ki izhaja iz njihovega okolja. Učenci so bili navdušeni, saj niso poznali rešitve, ki je nastala v 

projektu Life BioThop, ki sodi v vrh razvoja bio krožnega gospodarstva ne le v Sloveniji ampak 

tudi na nivoju EU. O tem je bil posneta tudi reportaža: 

https://www.facebook.com/100057528704701/videos/600100231208478. 

 

 

    
Foto: Pri izvedbi delavnic so tvorno sodelovali vzgojitelji in učitelji in kolektiv. Za lopato je pri 

sajenju prijel celo ravnatelj g. Peter Žurej. Veseli smo, da smo učence tako navdušili za 

samooskrbo, da so uvedli v šoli izbirni predmet Sodobno kmetijstvo, v katerega so se prijavile 

kar tri skupine skupine učencev. Spoznali so pomen samooskrbe, zelišč, pomen za čebele, 

opraševalce, biotsko pestrost in z kulinariko. Ponosni osnovnošolci starejše skupine so posejali 

zelišča v lončke, kuharice pa med letom uporabile v šolski kuhinji. 

O delavnicah je bila obveščen tudi širša javnost tako preko spletnih socialnih omrežij in preko 

člankov v časopisu, posneta pa so bile tudi reportaže in predvajanje na lokalni TV.  

 

 

 

2. DELAVNICE ZA ŠIRŠO JAVNOST IN RANLJIVE SKUPINE PO OBČINAH 

SPODNJE SAVINJSKE DOLINE  

 

Namenjene so bile različnim ranljivim ciljnim skupinam in širši javnosti v občinah Prebold, 

Žalec, Vransko, Polzela in Braslovče, pa tudi oskrbovanci v DSO Prebold in druge ranljive 

skupine. 

https://www.facebook.com/100057528704701/videos/600100231208478


 

   
Foto: Izvedene so bile številne delavnice, ustvarjenje nove gredice, prilagojene tudi invalidom 

in prilagojene na podnebne spremembe. Visoke gredice, sestavljene gredice, posajena so bile 

zdravilne rastline in zelišča, so bila ustvarjena na trajnostni način. Ustvarjeni poligoni za 

povečanje samooskrbe in ustvarjeni pogoji omogočajo nadaljevanje dela še po poteku projekta 

na več lokacijah - pred Medgeneracijskem centru Prebold, Aninem domu Prebold, kjer so bile 

posajene tudi poleg zdravilnih rastlin tudi jagode haskap. Tako omogočajo oskrbo s hrano tudi 

na javnih površinah in ponujajo možnosti za nadaljnjo izobraževanje. 

  

 

 

   
Foto: Delavnice o pomenu samooskrbe in sobivanja trajnostne prihodnosti zmanjševanja 

odpadkov in krožnega gospodarstva so potekale po Občinah Braslovče, Polzela in Žalec ter 

Prebold za ranljive skupine in širšo javnost. Delavnic so se udeleževali tudi oskrbovanci v DSO 

Prebold, Hiša sadežev Družbe Žalec in druge ranljive skupine. 

 

   
Foto: Samooskrba v teoriji in praksi. Da bi širši javnosti čimbolj približali pomen samooskrbe 

smo organizirali delavnici tudi v rastlinjaku Centra za vzpodbujanje sonaravnega vrtnarjenja 

Vransko, kjer so lahko obiskovalci dobili čim boljše nasvet in izkušnje. 

 



 

  
Foto: V petek, 10.6.2022 ob 17.00 je bil zaključek projekta "Vključevanje ranljivih skupin v 

prostovoljske aktivnosti Medgeneracijskega centra Prebold.Kaj vse smo postorili, kaj naučili 

naše najmlajše, kakšno znanje smo jim ponudili, vse to in še več smo predstavili partnerji 

projekta ter posneli video material. 

 

 

3. SKLEP, POVZETEK 

Organizator delavnic Ekoci - eko civilna iniciativa Združenje za trajnostno prihodnost se je zelo 

potrudilo da so bilo res kvalitetno izvedene vse delavnice iz teoretičnega, praktičnega in 

izkustvenega vidika. Z vključitvijo zunanjih predavateljev kot je dr.  Barbara Čeh, mag, Nataša 

Ferant, Ivana Leskovar, Sanja Lončar, čebelarji, biodinamična društva smo dali vključno z 

organizatorji Irena Rotar in Mateja Rotar poleg strokovnega tudi ustvarjalni navdih in 

vzpodbudili zavedanje, da je za soustvarjanje trajnostne prihodnosti pomemben vsak korak in 

da vsak izmed nas nekaj zmore, kar so udeleženci tudi praktično izkusili. 

 

Doseženi so vsi cilji projekta in nekateri so celo preseženi in sicer so zelo razveseljiva 

dejstva: 

1. Da so v prvem delu projekta bila predvidena izobraževanja za 3 prostovoljce, 

izobraževanje je opravilo kar 10 prostovoljcev in pridobilo priznanje Ambasador 

trajnosti. 

2. Da vsi Ambasadorji trajnosti, prostovoljci, še naprej vsak na svoj način delajo in 

prenašajo znanja v vsakdanjem življenju in v praksi na področju samooskrbe v teoriji in 

praksi. 

3. Da smo uspeli navdušiti k samostojnemu in trajnostnemu pristopu sodelujoče in 

odločevalce, vzgojitelje v vrtcu, učitelje v šoli ter navdušili lokalne skupnosti ter širšo 

javnost. 

4. Da so aktivnosti izvedene v projektu vidne tudi po končanem projektu in bodo delovale 

naprej. Posajene so zeliščne gredice, pred MPC Prebold v visokih gredicah raste 

zelenjava in zelišča, v vrtcu in šoli rastejo zelišča, ki se uporabljajo in so hkrati učni 

poligon za nadaljnjo izobraževanje in delo. Na javnih površinah pa si lahko prebivalci 

naberejo zelišče in jagod haskap, ki bodo vsako leto znova rodile nadaljnjih 50 let.  

 



 

 

 

 

5. Da so v Osnovni šoli Prebold uvedli izbirni predmet Sodobno kmetijstvo in se je kar za 

tri skupine otrok prijavilo k sodelovanju in nastaja nov šolski vrt v okolici šole. Iz 

izvedene ankete med učenci zakaj so se prijavili k izbirnemu predmetu Sodobno 

kmetijstvo jih je kar 90 odstotkov povedalo, da jih je tematika zanima zato, ker so 

sodelovali v tem projektu. 

6. Vsem delavnicam v šolah in vrtcih je bilo 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. Vsi cilji so bili doseženi. 

7. Poudarek je na aktiviranju posameznika, kar je bilo doseženo z delom v manjših 

skupinah in skozi izkušnje sejanja semen tudi sodelovanja in povezovanja.  

8. Delavnice za ranljive skupine in širšo aktivnosti odraslih je bil 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. 

 

 

Kraj in datum: Prebold, 24.11.2022. 

 

Irena Rotar, predsednica društva, l.r. 

 

 


