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aktivnost Sezonska/ 

Celoletna/ 

Občasna 

Predvideno trajanje Število 

udeležencev 

Potrebna oprema opomba 

Sodelovanje pri čiščenju boksov za konje S 2 uri 1-2 vile, lopata, samokolnica  

Sodelovanje pri krmljenju konjev S 0,5 ure 1-2 vile  

Pometanje hleva S 0,5 ure 1-2 metla  

Sodelovanje pri čiščenju konj C 1 – 2 uri 1-2 krtača  

Vodenje konja na pašnik S 0,5 ure 1-2 /  

Sodelovanje pri krmljenju kokoši in rac, pobiranju jajc 

ter čiščenju kokošnjaka  

C 0,5  - 1 ura 2 posode za hrano in vodo, 

metla, samokolnica 

 

Sodelovanje pri  paši kokoši , rac ter pripravi hrane  C 1 – 2 uri  2 nož, srp ali kosa, posode 

za hrano  

 

Sodelovanje pri pripravi in setvi/sejanju povrtnin  S 1 – 2 uri 2 vrtno orodje  

Sodelovanje pri obrezovanje malin, zelišč in okrasnih 

grmovnic  

S 1 – 2 uri 2 vrtne škarje   

Sodelovanje pri zalivanju povrtnin in rož  O 0,5 – 1 ura  2 zalivalnik, cev za zalivanje   

Sodelovanje pri pobiranju sadja, povrtnin in zelišč S 1 – 2 uri 2 košare, vreče, posode   

Sodelovanje pri pripravi ozimnice in čajev (priprava 

zelišč za sušenje, vlaganje sadja, zelenjave, kuhanje 

marmelade, mezge, priprava sokov, kisa, luščenje 

S 1 – 2 uri 2 Kozarci, posode, košare, 

štedilnik, pečica, nož  
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graha, fižola, zbiranje fižola, sušenje sadja, tretje 

orehov, …) 

Sodelovanje pri pobiranju in sušenju semen ter 

pripravi semen za skladiščenje  

S 0,5 – 1 ura  2 pladnji, škatle, kozarci, 

škarje, nož  

 

Sodelovanje pri nabiranju in čiščenju gob ter pripravi 

gob za sušenje oziroma zamrzovanje  

S 1 – 2 uri 2 košare, nož, pladnji   

Sodelovanje pri pripravi in spravilu drv  O 1 – 2 uri 2 sekira, samokolnica   

Pomoč pri urejanju okolice (košnja trave, grabljenje,  

obrezovanje grmovja …) 

O 1 – 2 uri 2 kosa, grablje, vrtne škarje  

Sodelovanje pri odstranjevanju plevela S 1 ura 2 Motika, rokavice, škarje 

za travo 

 

      

      

      

      

      

      

 


