
PROJEKT:

 IZOBRAŽEVANJE O SONARAVNI
ŽIVNOREJI IN OKOLJU

 SKRBIMO ZA NARAVO IN ZAVEDAJMO SE 
PREDNOSTI, KI NAM JIH NARAVA NUDI!

»Udeleženci programa so v
okviru tega projekta pridobili
znanja, ki jih drugače ne bi.
Omogočeno jim je bilo, da
skozi praktično in prijetno
izkušnjo pridobijo znanja, s
katerimi bodo v prihodnosti

delovali z zavedanjem o
pomembnosti sonaravnega
bivanja, in tudi védenje, kako
pomembna je skrb za okolje.«
 (Peter Vidmar, vodja PUM-O Postojna)

 

»Ko smo prispeli na kmetijo,
nam je vodič najprej malo

povedal o kraju in živini. Nato
smo se odpravili na pašnike k
živini. Najprej h kozam in nato
kravam. Ob zaključku smo si

pogledali domačijo in se
razveselili prigrizka. Najbolj se
mi je vtisnilo v spomin, kako
so nas koze z ovohavanjem

žgečkale po rokah.« 
(K.Š., udeleženka Šent Postojna)

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželjaVIR FINANCIRANJA:
TRAJANJE PROJEKTA: Oktober 2019 - oktober 2021
PROJEKTNI PARTNERJJI: Zavod Znanje Postojna (OE Ljudska univerza Postojna), 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica (Ljudska
univerza), Kmetija Sojer Danilo, Kmetija Tomšič Sandi, Kmetija Benec Uroš, Družinska
kmetija Sedmak, Kmetija Kovač Timotej

V projektu je šlo za dosego več pomembnih ciljev. Splošni cilj projekta je bilo
povečati kompetence in znanja na kmetijah, ki se ukvarjajo s sonaravno
živinorejo z izobraževalnim modelom, ki ga so ga pripravile in izvajale
javne institucije skupaj s kmetijami, obenem pa tudi okrepiti zavedanje
javnosti o vrednosti hrane, ki jo nudi sonaravna pašna živinoreja in
pomenu, ki ga ima le-ta za ohranjanje okolja. Posebna pozornost se je v
okviru projekta namenila ciljnim (osnovnošolci, upokojenci) in ranljivim skupinam
(skupine s posebnimi potrebami), ki se v tovrstna izobraževanja sicer redkeje
vključujejo in je bila to priložnost, da spoznajo pomen ohranjanja sonaravnega
kmetijstva kot vira zdrave hrane in kot varuha okolja in naravnega bogastva.
Pomemben vidik in hkrati namen projekta je bilo tudi spodbujanje sodelovanja
med partnerskimi in drugimi kmetijami ter pravnimi osebami s področja
izobraževanja, ki so skupaj oblikovali izobraževalni model izvedbe različnih
strokovnih izobraževanj za posamezne skupine udeležencev neposredno na
kmetijah in ob tem preučili možnosti za izvajanje tovrstnih izobraževanj v okviru
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 

IZVEDENE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
deset strokovnih izobraževanj, delavnic in ogledov dobrih praks v okviru
izobraževalnega modela za sonaravno živinorejo
deset animacijskih in izobraževalnih delavnic o kmetovanju, hrani in okolju za
osnovnošolce in ranljive skupine
trije dnevi odprtih vrat kmetij z vodenimi ogledi in pogovori z udeleženci
ogled dobre prakse / modela celovitega povezovanja javnih institucij in kmetijskih
gospodarstev na področju kmetijstva in izobraževanja o kmetijstvu in okolju v
Pazinu
zaključna prireditev s predstavitvijo rezultatov
predstavitveni in animacijski film o sonaravni živinoreji in vključenih kmetijah
e-zbornik izobraževanj
analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji

 



Zavod Znanje, OE Ljudska univerza Ljudska univerza Postojna je sodobno
izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče, ki odraslim v Primorsko-
notranjski regiji nudi možnosti za osebni in karierni razvoj. Združuje moč 60-
letne tradicije, strokovnosti in inovativnih andragoških pristopov. Pozna izzive v
lokalnem okolju in se nanje odziva v sodelovanju z lokalnimi odločevalci in
partnerskimi organizacijami. Z izobraževalno-svetovalno ponudbo za podjetja
spodbuja razvoj zaposlenih in s tem odgovarja na lokalne potrebe gospodarstva
učeče se družbe 21. stoletja.
 

Kmetija Benec velja za mešano poljedelsko-govedorejsko kmetijo, takšno,
kakršne so bile nekoč tipične kmetije na Pivškem. Primarno se ukvarjajo s
pridelavo krompirja in nekaterih vrtnin, ki jih tudi tržijo na domu. Pred leti so se
odločili, da bodo svoje znanje in izkušnje začeli deliti tudi z ostalimi, zato so
registrirali dopolnilno dejavnost na kmetiji ter razširili svojo dejavnost tudi z
izvajanjem delavnic in izobraževanj, kjer poskušajo ljudi navdušiti za pridelovanje
domače zelenjave. 
 

ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, OE LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA

OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA, LJUDSKA UNIVERZA

Javni zavod ustanovljen leta 1960 deluje na območju občine Ilirska Bistrica in
njene širše okolice znotraj Primorsko-Notranjske regije. Skrbi za svetovanje,
informiranje in izobraževanje odraslih. Pri tem se povezuje z gospodarskimi
subjekti in javnimi zavodi za dosego skupnega cilja: omogočiti pridobitev
kompetence in okrepiti že obstoječe vsem, ki delujejo na trgu delovne sile kot
tistim, ki nanj vstopajo. Cilj dejavnosti je spodbujanje vseživljenjskega učenja
posameznika in razvijanje njegovega osebnega potenciala, pri čemer ostajajo
zvesti svojemu prepričanju, da s pravim znanjem vsak lahko uresniči svoje sanje.
 

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA

KGZS, KGZ NG izvaja javno službo na področju kmetijstva na območju celotne
Primorske. Zavod je zadolžen za prenos znanja v kmetijsko prakso ob
zagotavljanju okolju prijaznega in tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti
prostora in uravnoteženega razvoja podeželja. Izvajamo tehnološko-okoljsko
svetovanje, svetovanje na področju varovanje proizvodnih virov, svetovanja za
podjetniško in poslovno povezovanje, ki vključuje dopolnilne in druge dejavnosti
na kmetijah, izvajamo implementacijo skupne kmetijske politike in aktivnosti za
krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja. 
 
 

KMETIJA BENEC

Uroš Benec, Rakitnik 12, 6258 Prestranek, 031 339 267, benecuros@gmail.com

DRUŽINSKA KMETIJA SEDMAK

Andrej in Aleš Sedmak, Juršče 66, 6257 Pivka, 031 547 119, asedmak.org@gmail.com

Osnovna dejavnost kmetije je reja živali. Glavnino predstavlja vzreja ovc in koz,
sicer imajo še konje in osle. Kmetija vzreja tudi pastirske pse pasme Tornjak, s
katerimi, kot partnerji, sodelujejo tudi v projektih. V realizaciji je tudi dopolnilna
dejavnost na kmetiji (predelava in prodaja mesa na domu ter klavnica za
drobnico in prašiče). Živali pol leta pasejo na suhih kraških pašnikih, ko pa
nastopi zima, žival uhlevijo do spomladi. Na kmetiji načrtujejo v naslednjih dveh
letih urediti primeren prostor ter registrirati dopolnilno dejavnost izobraževanja.
 

Sandi Tomšič, ZAGORJE 1A, 6257 Pivka, 040 349 712, sandi.tomi456@gmail.com

KMETIJA "V MEJI"

Kmetija 'V Meji' se nahaja v vasi Zagorje. Lastniki obdelujejo 28 hektarjev trajnih
travnikov in pašnikov. Že 15 let na kmetiji redijo govedo limuzin simental ter
drobnico Jezersko Solčavsko ovco. Novost na kmetiji je reja čistih Dorper ovc, s
čimer skušajo na kmetiji izboljšati kakovost in količino mesa pri klavnih jagnetih.
Kmetija opravlja tudi gospodarsko križanje z Dorperje na JSR ovce. 
 

DOMAČIJA SOJER
Danilo Sojer, Tržaška cesta 64a, 6230 Postojna, 040 507 840

Na kmetiji Sojer v Postojni se že več generacij primarno ukvarja z vzrejo
slovenske avtohtone pasme slovenski hladnokrvni konj. Pri vzreji se poslužujejo
tradicionalnih znanj, posebno skrb pa posvečajo sonaravnemu pristopu. Pri
konjih skušajo ohranjati različne delavske veščine. S konjsko vprego aktivno
sodelujejo na turističnih in promocijskih aktivnostih v regiji. Na kmetiji omogočajo
teoretično in praktično spoznavanje konjereje. 
 

KMETIJA KOVAČ
Timotej Kovač, Palčje 17, 6257 Pivka, 040 291 334, timotej@gmail.com

Kmetija leži v vasi Palčje, v osrčju krajinskega parka Pivških presihajočih jezer.
Površje je tipično kraško, s kratko vegetacijsko dobo in izrazitimi sušami v
poletnem času, zato so možnosti za kmetovanje omejene, prireja pa temelji na
izkoriščanju paše ter trajnih travnikov za pridelavo zimske krme. V zadnjih dveh
letih na kmetiji povečujejo delež njivskih površin, lociranih v približno deset
kilometrov oddaljeni vasi Mala Pristava, na katerih pridelujejo lucerno. Redijo
plemensko govedo lisaste pasme – usmeritev meso (mesni simmental). Rejo so
začeli z uvozom plemenskih telic iz Slovaške in Nemčije, filozofija reje pa temelji
na reji živali, ki dobro izkoriščajo naravne pogoje paše, imajo izrazit materinski
nagon ter dobro mlečnost, ki omogoča vrhunske priraste do odstavitve.
Poudarek na kmetiji je tudi pri odbiri mirnih živali, zaželjeno genetsko brezrožnih.
Poleg goveda redijo koze burske pasme, za prirejo klavnih kozličev, prašiče ter
pitovne piščance. Kmetija je usmerjena v prodajo plemenskih živali in lastno
trženje mesa. Kmetija je že registrirala dopolnilno dejavnost izobraževanje ter se
tudi veselijo priložnost in izvedb delavnic.
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