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POTRJENI TREMIN!!!Vabilo na delavnico zakoličbe in priprave terena  
v sklopu urejanja vrta delovnega in zaposlitvenega centra Janeza Levca 
 

Skupina Pazi!park vabi vse zainteresirane, da se udeležijo prve delavnice »Park 
druženja«, namenjene izvedbi ureditve vrta Delovno zaposlitvenega centra 
Janeza Levca v Ljubljani (v nadaljevanju: centra), ki bo v petek, 26. aprila, 2013, 
na Tržaški 79, v Ljubljani. Delavnica se začne ob 8.00 in predvidoma traja do 
13.00. Prostovoljci se bodo seznanili s pripravljalnimi deli pri izvedbi ureditve 
ter pomagali pri zakoličbi in čiščenju obstoječe vegetacije. Prijave vseh 
zainteresiranih zbiramo do 25. aprila 2013 na naslov pazipark@gmail.com. K 
prijavi pripišite svoje ime, telefon, ter e-mail. 
 
Namen ureditve vrta je izvedba dostopnega, uporabnega parka, odprtega tako za varovance 
centra, kot tudi za širšo javnost. Zasnovo vrta je pripravila skupina Pazi!park (Gaja Trbižan, 
Anita Marković, Tina Zaponšek in Urška Kranjc) v sodelovanju z Robertom Potočnikom in 
centrom. Ureditev bo vključevala tlakovano površino, namenjeno druženju ter sprehajalno 
pot, ki vodi skozi zeliščni vrt, namenjen tudi dejavnostim centra. 
 
Projekt združuje mlade, ki si želijo sodelovanja in pridobivanja strokovnih izkušenj s 
populacijo z motnjo v duševnem razvoju in mlade z motnjo v duševnem razvoju, ki bi radi 
pridobili delovne izkušnje s svojimi vrstniki in se z njimi družili. Izvedba ureditve bo potekala 
pod imenom »Park druženja« v sklopu programa Movit – Mladi v akciji in bo delno 
sofinancirana iz evropskih sredstev. 
 
Ureditev se bo delno izvedla s pomočjo prostovoljnega dela na seriji delavnic, namenjeni: 
zakoličbi, pripravi in čiščenji terena, pripravi zeliščnih gredic in zasaditvi vegetacije. Za malico 
in pijačo bo poskrbljeno! 

 

 

 

Drugo vabilo na delavnici tlakovanja poti in terase  
v sklopu urejanja vrta delovnega in zaposlitvenega centra Janeza Levca

Skupina Pazi!park ponovno vabi vse zainteresirane, da se udeležijo druge tretje in četrte 
delavnice »Park druženja«, namenjene izvedbi ureditve vrta Delovno zaposlitvenega 
centra Janeza Levca v Ljubljani (v nadaljevanju: centra). Delavnice bodo v četrtek, petek, in 
soboto, 6., 7. in 8. junija 2013, na Tržaški 79, v Ljubljani. Začnejo se ob 8.00 in predvidoma trajajo 
do 15.00. Prostovoljci bodo pomagali pri tlakovanju poti in ploščadi z lesenimi okroglicami. 
Prijave vseh zainteresiranih zbiramo do 5. junija 2013 na naslov pazipark@gmail.com. K 
prijavi pripišite svoje ime, telefon, e-mail ter morebitno željo po vegi malici.

Namen ureditve vrta je izvedba dostopnega, uporabnega parka, odprtega tako za varovance centra, kot tudi 
za širšo javnost. Zasnovo vrta je pripravila skupina Pazi!park (Gaja Trbižan, Anita Marković, Tina Zaponšek 
in Urška Kranjc) v sodelovanju z Robertom Potočnikom in centrom. Ureditev bo vključevala tlakovano 
površino, namenjeno druženju ter sprehajalno pot, ki vodi skozi zeliščni vrt, namenjen tudi dejavnostim 
centra.

Projekt združuje mlade, ki si želijo sodelovanja in pridobivanja strokovnih izkušenj s populacijo z motnjo 
v duševnem razvoju in mlade z motnjo v duševnem razvoju, ki bi radi pridobili delovne izkušnje s svojimi 
vrstniki in se z njimi družili. Izvedba ureditve bo potekala pod imenom »Park druženja« v sklopu programa 
Movit – Mladi v akciji in bo delno sofinancirana iz evropskih sredstev.

Ureditev se bo delno izvedla s pomočjo prostovoljnega dela na seriji delavnic, namenjeni: zakoličbi, pripravi 
in čiščenji terena, tlakovanju poti in ploščadi, pripravi zeliščnih gredic in zasaditvi vegetacije. Za malico in 
pijačo bo poskrbljeno!


