
ZELENA DOLINA  
Učna delavnica – Pot do znanja, izkušenj in 

zaposlitve 

      
   

INVALIDSKO PODJETJE  
POSOČJE d.o.o. 
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2011-2012 

PRVI KORAKI V SMERI KMETIJSTVA IN 
VRTNARSTVA 
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NAJPREJ SMO 
NAJELI 
KMETIJSKE 
POVRŠINE  
V 15 km 
ODDALJENI 
VASI SUŽID… 
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ZAORALI SMO 
V LEDINO… 
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JO OČISTILI 
IN LEPO 
UREDILI… 
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IN PRVO JESEN 
ŽE POSADILI  
PRVI EKOLOŠKI 
ČESEN  
IN ČEBULO… 
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V ZIMSKIH 
MESECIH  
JE MOŠKI DEL 
EKIPE 
PARCELO  
OGRADIL Z 
MREŽO… 
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IN 
POSTAVIL 
LESENO 
LOPO  
ZA 
ORODJE… 
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KMALU SMO SPOZNALI, DA ZA PRIDELAVO 
ZDRAVE, EKOLOŠKE ZELENJAVE,  

POTREBUJEMO NAJPREJ ZDRAVA, EKOLOŠKA 
SEMENA IN SADIKE. 

KER NA TRGU V LOKALNEM OKOLJU PONUDBE 
NI BILO DOVOLJ, SMO V TEM PREPOZNALI 

PRILOŽNOST ZA NAS…  

 Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 

4. Razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 
4. 1. Prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti 

      
   



 
POSTAVILI 
SMO 
LASTEN  
MANJŠI 
RASTLINJAK
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… KJER SO 
UDELEŽENCI 

USPOSABLJANJA 
SPOZNAVALI 
METODE IN 

TEHNIKE 
PRIDELAVE 

SADIK… 
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OBISK IN 
POMOČ 
UPORABNIKOV 
PROGRAMA 
SOCIALNE 
VKLJUČENOSTI. 
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2013-2014 

ŠIRITEV ZELENEGA PROGRAMA  

V  

SVET EKOLOŠKEGA KMETOVANJA  

IN UREJANJA OKOLJA 
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I.P. POSOČJE JE 
LETA 2013 
VLOŽILO LASTNA 
SREDSTVA V 
POSTAVITEV 
NOVEGA, 
SODOBNEGA 
RASTLINJAKA… 
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…V KATEREM JE BILO LETOS VZGOJENIH VEČ KOT 90.000  
EKOLOŠKIH SADIK ZELENJAVE IN ZELIŠČ. 
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                       VZGAJAMO SADIKE BUČK… 
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BUČ… 
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PARADIŽNIKA… 



 

 

 

PAPRIKE… 
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SOLATNIC… 
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KAPUSNIC 
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ČEBULNIC… 
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ZELIŠČ IN 

DIŠAVNIC… 
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IN DRUGE 
ZELENJAVE… 
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MEDTEM KO SE 
ŽENSKI DEL EKIPE 
POLEG DELA V 
RASTLINJAKU IN 
PRODAJE SADIK 
PREDSTAVLJA 
TUDI NA 
EKOLOŠKI 
TRŽNICI V 
TOLMINU… 
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…MOŠKI DEL  
EKIPE UREJA 
ZELENE 
POVRŠINE  
V TOLMINU IN 
OKOLICI… 
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KOŠNJA TRAVNATIH POVRŠIN  
V CENTRU TOLMINA 
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UREJEVANJE ZELENIC V MESTNEM SREDIŠČU 
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SKRB ZA  
LEP IZGLED  
PARKOV  
V TOLMINU 
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UREJANJE OKOLICE  
TOLMINSKEGA POKOPALIŠČA 



 Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 

4. Razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 
4. 1. Prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti 

      
   

FANTJE 
SODELUJEJO 
PRI 
ENOSTAVNIH,
LAŽJIH DELIH 
V GOZDU 



 Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 

4. Razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 
4. 1. Prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti 

      
   

GRE PREDVSEM 
ZA OBŽETJE 
MLADIH 
DREVESC,  
ČIŠČENJE 
VEJEVJA  
IN PODOBNA 
LAŽJA GOZDN-

GOJITVENA 
OPRAVILA. 



…TER SKRBIJO ZA 
TO, DA JE NJIVA 
PRIPRAVLJENA ZA 
POLETNO IN 
JESENSKO SETEV 
ZELENJAVE IN 
SADIK… 
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V JESENSKEM ČASU 
SE DEJAVNOST 
EKOLOŠKEGA 
KMETIJSTVA 
PREUSMERI 
PREDVSEM NA 
POBIRANJE 
PRIDELKOV IN 
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OKOLJE, V KATEREM RASTE NAŠA 
ZELENJAVA,  

PA ZGLEDA NEKAKO TAKO: 
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PREKRASEN POGLED Z NJIVE NA HRIBOVITI DEL ZGORNJEGA 
POSOČJA – V OZADJU KRNSKO POGORJE 



IMAMO SREČO, DA 
ŽIVIMO V 
RELATIVNO ČISTEM 
OKOLJU… 
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… BREZ TEŽKE 
INDUSTRIJE IN 
DRUGIH 
ONESNAŽEVALCEV 
OKOLJA… 
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…V KATEREM JE 
BIOTSKA 
RAZNOVRSTNOST ŠE 
RELATIVNO 
NEDOTAKNJENA… 
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IN KJER  
BISTRA HČI 
PLANIN  
ŠE VEDNO  
TEČE ČISTA … 



ZAVEDAMO SE 
MOŽNOSTI, KI NAM 
JIH TAKO OKOLJE 
NUDI… 
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…TE MOŽNOSTI PA VIDIMO RAVNO NA PODROČJU PRIDELAVE 
ZDRAVE, EKOLOŠKO ČISTE HRANE IN V RAZVOJU  

DOPOLNILNIH EKOLOŠKIH DEJAVNOSTI. 
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ŽELIMO SI SODELOVANJA Z VSEMI, KI JIM NI VSEENO, KAKŠNO 
HRANO UŽIVAJO IN JIM JE POMEMBNO OHRANJANJE ČISTEGA IN 
ZDRAVEGA OKOLJA TER ČLOVEKOVEGA DUHA… 
 
…VSE TO HKRATI PRIPOMORE TUDI K ODPIRANJU NOVIH IN 
OHRANJANJU ŽE OBSTOČEJIH DELOVNIH MEST, SAJ JE PO 
MNENJU VSEH UDELEŽENCEV PROGRAMA NAJVEČJI POZITIVEN 
REZULTAT RAVNO ZAPOSLITEV – VSI SI ŽELIJO OSTATI ZAPOSLENI 
NA ISTIH DELOVNIH MESTIH TUDI PO ZAKLJUČKU PROJEKTA. 

 



 Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 

4. Razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 
4. 1. Prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti 

      
   



 Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 

4. Razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 
4. 1. Prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti 

      
   

HVALA ZA POZORNOST 


