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EKO KOLPA 

Ohranite naravne lepote zavarovanega območja Krajinskega parka 

Kolpa in pri zaposlenih prebudite željo po sodelovanju, razumevanju in 

odgovornosti. 

 

 
 
OHRANIMO NEOKRNJENO NARAVO ZA PRIHODNJE RODOVE  
Kar se zdi le kot avantura v neokrnjeno okolje reke Kolpe, je lahko več kot stimulativen timski izziv. 
Udeleženci bodo – razdeljeni v skupine – skozi različne izzive pridobivali znanja o skupinski dinamiki 
ter ob tem urejali zavarovano območje parka. Za naslednje generacije bodo udeleženci s svojim 
delom očuvali izvire studencev, obrezali bodo zaščitene stoletne vrbe in okoli njih spletli košare. 
Hkrati pa načrtovali, kako po najučinkovitejši poti priti od načrta do zastavljenega cilja. Vejevja in 
grmovja bodo očistili vrtače, na katerih bo zopet rasla trava – hrana za gozdne živali, uredili bodo 
tudi brežine Kolpe in na novo označili pešpoti. Hkrati pa sami poglabljali znanja iz posredovanja, 
razumevanja in natančnega dajanja navodil ter se povezali v usklajen, dobro povezan in učinkovito 
delujoč tim. Za tesnejše in hitrejše tkanje neformalnih vezi pa še: belokranjska kulinarika, za 
plavanje in osvežitev primerna Kolpa, tekma v raftingu in izdelovanje belokranjske pisanice.  
Udeleženci bodo s timskim delom prispevali k ohranjanju naravne in kulturne dediščine Krajinskega 
parka Kolpa. 
 

RIM LAN - DRUŠTVO ZA KMETIJSTVO, TURIZEM, KULINARIKO IN DOMAČE OBRTI, ADLEŠIČI 
Naše osnovno poslanstvo je izvajanje dejavnosti, ki so skupnega pomena za trajnostni razvoj 
kmetijstva, podeželja, turizma, kulinarike, domače obrti, kulture in športa ter delovanja podeželske 
mladine, kmečkih žena in različnih ljubiteljskih ustvarjalcev. Zavzemamo se za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti prostoživečih živalskih vrst, varujemo okolje in zaščitena območja ter naravno in 
kulturno dediščino. Posebno pozornost namenjamo varovanju naravnih vrednot Krajinskega parka 
Kolpa. Park je naravni rezervat, ki prepleta naravovarstvene vsebine s kulturno krajino območja, s 
steljniki, vrtačami in gmajnami, ki jo je človek s svojim marljivim delom oblikoval in jo ohranil vse do 
danes. Vzdrževanje infrastrukture, postavitev novih označb in pešpoti ter odpravljanje zaraščanja so 
pogoj za ohranitev tega naravnega spomenika, ki se z vso svojo biotsko pestrostjo vije ob okljukih 
reke Kolpe. Z odločitvijo za sodelovanje z nami tudi vi pomagate pri ohranjanju naravne in kulturne 
dediščine ter razvoju turizma v demografsko ogroženem območju.   
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PODATKI O IZVEDBI 
Ustvarjalnost Tekmovalnost Sodelovanje Vodenje Obvladovanje 

stresa 

     / 

 

Čas: 2 dni (36 ur, vključno z eno nočitvijo). Izvedba možna od maja do septembra. Timbilding lahko 
prilagodimo in ga po dogovoru izvedemo v enem dnevu. 
 
Lokacija: Bela krajina, Šokčev dvor v vasi Žuniči (Krajinski park Kolpa) 
 
Cena: do 3.500 EUR za 30 udeležencev. Cena je informativna. Dokončna cena programa se oblikuje v 
sodelovanju s partnerjem naročnikom.  
 
Število udeležencev: do največ 30 oseb  
 

VODENJE: SAŠO KRONEGGER 
Socialni pedagog in transakcijski analitik - svetovalec. Vrsto let izvaja visoko strokovna usposabljanja 
za različne naročnike. Vsebine usposabljanj so predvsem usmerjene v izboljševanje komunikacije na 
medosebnem in medskupinskem nivoju, sisteme podpore manj izkušenim (prostovoljcem, 
pripravnikom, novozaposlenim, novoizvoljenim), izobraževanjem in usposabljanjem različnih 
deležnikov organizacije, reševanju konfliktov in timskemu delu. Poleg izobraževanj se ukvarja tudi z 
moderiranjem procesov ter mentorstvom. 
Z vodenjem skupin in usposabljanjem za kakovostno timsko delo se je profesionalno začel ukvarjati 
v okolju prostovoljskih organizacij, kjer je prav vložek v kakovostno timsko delo osnova za 
dolgoročno aktivnost prostovoljcev. Aktivnosti za oblikovanje tima je vodil za večje število 
mladinskih in prostovoljskih organizacij, v zadnjih letih pa znanje zelo uspešno prenaša tudi v 
poslovna okolja. 
 

KONTAKT: 
Društvo za razvijanje prostovoljnega 
dela Novo mesto – Regijski NVO center 
Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto 
www.nevladnik.info, 
drpdnm@gmail.com 
 
Kontaktna oseba Regijskega NVO 
centra: 
Maja Žunič, 041/ 925-405, 
majazun@gmail.com 
 

http://www.nevladnik.info/

