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UČNA DELAVNICA - Pot do znanja, izkušenj, zaposlitve»ZELENA DOLINA« 
 

IP Posočje d.o.o. 

DAN ODPRTIH VRAT, 

petek, 10.10. 2014, ob 11. uri, 

na sedežu podjetja, Poljubinj 89/c, TOLMIN. 

 

 

Učna delavnica – pot do znanja, izkušenj in zaposlitve »ZELENA DOLINA« je projekt, 

namenjen ranljivi ciljni skupini - invalidom , za pomoč pri usposabljanju in zaposlovanju. 

 

IP Posočje d.o.o., sodeluje v projektu kot eden od petih partnerjev. V okviru projekta smo 

izvedli tudi dan odprtih vrat. Povabili smo ostale projektne partnerje, sodelavce, predstavnike 

lokalne skupnosti, institucije s katerimi sodelujemo ter vse ljudi v ožjem in širšem okolju, ki 

jih naše aktivnosti in naši programi zanimajo. 

 

 
 

 

Obiskovalcem smo predstavili celotno podjetje in programe, ki jih izvajamo, posebno 

pozornost pa smo namenili prav predstavitvi projekta Zelena dolina in aktivnosti, ki jih 

izvajamo pri nas.  

Naši gostje so si ogledali delavnice, v katerih se izvajajo enostavna montažna dela, delavnico 

s proizvodnjo sveč ter delavnico programa socialne vključenosti. 
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Učno delavnico za področje obdelovanja kmetijskih površin »zeleni programi«, smo 

predstavili v novem rastlinjaku, kjer vzgajamo ekološke sadike. Naša dekleta pa so že pridno 

sejala zimsko solato, ki jo bomo odnesli na zaključno konferenco.  

 

 
 

 

Veseli smo bili, da so se dneva odprtih vrat poleg lepega števila sodelavcev in ostalih 

partnerjev v projektu, udeležil tudi  župan občine Tolmin, direktorica OE Zavoda za 

zaposlovanje NG,  direktorja Želve d.o.o. in CRI Celje, ter predstavnica Ministrstva za delo, 

družino in enake možnosti. S svojo prisotnostjo so našemu dosedanjemu delu in trudu dali 

posebno priznanje.  

  

Dan odprtih vrat smo prijetno zaključili z druženjem obiskovalcev in  kronološkem 

predvajanju diapozitivov, ki so nastali v okviru učne delavnice. 

 


