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Odobreni projekti na podukrepu 16.9: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji 

iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa 

Podukrep Naslov projekta Vodilni partner Št. 
partnerjev 

Cilj projekta Višina 
odobrenih 
sredstev 

A. Izobraževanje 
16.9 Terapevtske 

fitokmetije: razvoj 
terapevtskih 
aktivnosti kot 
podpore dejavnosti 
zdravstvenega 
varstva na kmetijah  

UNIVERZA V 
NOVEM MESTU 
FAKULTETA ZA 
ZDRAVSTVENE 
VEDE 

7 Splošen cilj projekta je krepitev razvojnega partnerstva, ki bo razvilo in poskusno izvajalo inovativni koncept terapevtske 
fitokmetije, ki implementira terapevtske pristope (zlasti fitoterapije (zdravljenje z zdravilnimi rastlinami), ekoterapije 
(zdravljenje skozi poglobljen stik z naravo), aromaterapija (zdravljenje z dišavami) in ergoterapije (zdravljenje z delom) v 
sklopu različnih oblik dopolnilnih dejavnosti na KMG in prispevalo k diverzifikaciji dejavnosti na KMG, povečanje 
usposobljenost članov KMG in inovativnosti, krepitev medgeneracijsko sodelovanja, povečanje dodane vrednosti na KMG, 
krepitev trajnosti projekta in ohranitev povezanosti mladih z obdelavo zemlje. 
 
Ključne aktivnosti projekta: 
1. sklop: Analiza potreb KMG in deležnikov po terapevtski fitokmetiji (UNM FZV) 
Vodilni partner bo ugotovil potrebe, ovire in pričakovanja vključenih in drugih KMG ter deležnikov po terapevtskih fitokmetijah. 
2. sklop: Usposabljanje članov partnerstva za izvajanje terapevtske fitokmetije (UNM FZV) 
Vodilni partner bo izvedel 16-urno usposabljanje članov partnerstva na temo vzpostavitve KMG kot okolja, ki omogoča 
izvajanje različnih terapevtskih praks. 
3. sklop: Poskusno izvajanje terapevtskih fitokmetij (partnerske KMG in SC Višnja gora) 
Na podlagi novih znanj bodo partnerske KMG pripravile in izvedle terapevtske delavnice za različne ranljive ciljne skupine 
(mladostniki s težavami v duševnem zdravju, starejši ljudje nad 50 let in invalidi) in medgeneracijsko sodelovanje, pri tem pa 
uporabile s specifično obliko terapije: 
Kmetija Divji vrt: fito- in ekoterapija za mladostnike s težavami v čustvenem razvoju za dijake SC Višnja Gora; b)  fito-in 
ekoterapevtske delavnice s poudarkom na divji kulinariki in gozdnih kopelih za starejše in otroke; c) ergoterapija pletarstva za 
ranljive skupine. 
Kmetija Mahne:  ekoterapija za a) invalide in b) za medgeneracijsko sodelovanje o lokalni hrani, ki zmanjšuje tveganja za 
debelost, srčno žilne bolezni in sladkorno. Oblikovala bo pobudo ključnim akterjem za razvoj podporne (eko-, fito-, ergo- in 
aroma-)terapevtske prakse, ki bi jo kot storitev financirala zavarovalnica. 
Kmetija Markovi: a) ekoterapija glede na prakso rabe različnih tipov kmetijskih površin; b) ergoterapija z ročnimi kmečkimi deli 
za ranjive skupine; c) aromaterapija s samoniklimi in gojenimi rastlinami. 
Kmetija Vrhivšek: a) fitoterapija o uporabi zelišč, destilaciji zelišč in izdelavi zeliščnega kulinaričnega izdelka, izdelava 
zeliščnega osvežila za nego občutljive kože za starostnike, b) o uporabi zelišč na številnih področjih vsakdanjega življenja, 
izdelava kulinaričnega in kozmetičnega zeliščnega izdelka za ranljive skupine, c) priprava skripte za uporabo hidrolatov v 
vzgojno varstvenih ustanovah. 
Kmetija Šteflak: ergo- in ekoterapija s pridelavo in predelavo sadja za ranljive skupine in medgeneracijsko sodelovanje ter 
nabiranje in predelava zelišč na KMG na medgeneracijskem sodelovanju. 
4. sklop: Analiza izvedljivosti (UNM FZV skupaj s KMG) 
Priprava analize izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji  
5. sklop: Razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta 
5.1 Prenos znanja 
Kmetija Divji vrt bo izvedla prenos znanja za 12 KMG, ki niso člani partnerstva. 
5.2. Način in obseg razširjanja projektov 
1) posebna podstran na spletni strani UNM FZV in objava na spletni strani UNM FZV ter objave na spletni strani kmetij, 
2) 10 objav na Facebooku, 
3) vsaj 10 objav o rezultatih projekta najmanj 20 različnim naslovnikom po e-pošti 
4) vsaj 1 objava v časopisu, 
5) vsaj 1 objava na radiu, 
6) vsaj 1 objava na TV, 
7) en javni dogodek, ki se ga udeleži 16 KMG, ki niso člani partnerstva v zadnjih 12 mesecih trajanja projekta. 
Dodatno: E-priročnik za terapevtske fitokmetije 
5.3 Evalvacija projekta s strani zunanjega izvajalca 

74.999,73 
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6. Partnerji bodo izpolnili vse ostale aktivnosti (nova zaposlitev, vključitev v zavarovanje, pridobitev dovoljenja za opravljanje 
dop.dej., 5000 EUR+ prihodkov) 

16.9 Čebelarstvo za 
tretje življenjsko 
obdobje 

INŠTITUT 
MONTESSORI, 
ZAVOD ZA 
POMOČ 
STARŠEM PRI 
RAZVOJU 
OTROK 

5 V projektu bomo deverzificirali ekološko čebelarsko kmetijo Metelko, da razširi svoje delovanje iz pridelave hrane na področje 
izobraževanja o okolju in hrani. V okviru projekta bodo pripravljena neformalna  izobraževanja o tehnologijah čebelarjenja 
sprejemljivejših za okolje, za dvig varnosti čebeljih pridelkov v humani prehrani in o vključevanju starejših in otrok. 
Čebelarjenje v skladno s standardi za ekološko pridelavo in v skladu s standardi biodinamičnega kmetijstva se razlikujejo po 
njihovem prispevku k obremenjevanju okolja in varnosti hrane v primerjavi s konvencionalnem čebelarstvom.   
 
Pedagogika montessori se pri izobraževanju otroka osredotoča na vzgojo s poudarkom na spodbujanju samodiscipline, 
samospoznavanja in samostojnosti ob posebnih delovnih pripomočkih. Pri programih za starejše se osredotoča na izboljšanje 
kvalitete življenja, vračanje dostojanstva in vnašanje pomenljivih dejavnosti v starostnikov vsakdan. 
 
Presečna vrednost ekološko sprejemljivejših kmetijskih praks in potrebe po vključevalnih vsebinah za osebe v tretjem 
življenjskem obdobju predstavlja velik potencial za razvoj izobraževalnih vsebin za katere pričakujemo, da bodo s svojo 
aktualnostjo priložnost za izvajanje izobraževanja o okolju in hrani pri ekoloških čebelarjih.  
 
S ciljem preučitve možnosti razvoja teh izobraževalnih aktivnosti pri ekoloških čebelarjih bomo na ekološki čebelarski kmetiji 
Metelko izobraževanja tudi poskusno izvedli. Kmetija bo vključena tudi v usposabljanje o izvajanju izobraževanja na kmetijah 
in bo za potrebe izvedbe izobraževanj odprla dopolnilno dejavnost.  
 
V sklopu projekta bomo pripravili tudi izobraževanja za več ranljivih in starostnih skupin ter predstavitev za prenos znanja in 
informacij o projektu skladno s načrtom predstavljenim v nadaljevanju.    

74.989,09 

16.9 Tradicionalna in 
sodobna uporaba 
sadja v gastronomiji 

BIOTEHNIŠKI 
IZOBRAŽEVALNI 
CENTER 
LJUBLJANA 

5 V projektu bomo deverzificirali Sadjarsko kmetijo Radej, da razširi svoje delovanje iz pridelave hrane na področje 
izobraževanja o okolju in hrani. V okviru projekta bodo pripravljena neformalna  izobraževanja o tehnologijah kmetovanja 
sprejemljivejših za okolje ob tradicionalni in sodobni uporabi sadja v prehrani. Upravljanje s kmetijskimi zemljišči skladno s 
standardi za integrirano pridelavo, skladno s ekološko pridelavo ali pa skladno s standardi biodinamičnega kmetijstva se 
razlikujejo po njihovem prispevku k obremenjevanju okolja. Razlike so tudi v procesu predelave skladno s različnimi 
standardi.  
 
V projektu želimo obuditi prezrte uporabe sadja, iz bogate slovenske tradicije, ter ob poudarjanju ekološko sprejemljivejših 
kmetijskih praks, tlakovati pot za povečano povpraševanje in ponudbo po teh ekoloških pridelkih in s tem doseči aktualnost 
pripravljenih izobraževalnih vsebin, za potrebe izvajanja izobraževanja o okolju in hrani na kmetijah. Pri pripravi izobraževanj 
bomo preverili tudi možnosti za nove, sodobnejše načine uporabe ekološkega sadja. Dotaknili pa se bomo tudi različnih  
indikatorjev za spremljanje učinkov kmetijke prakse na okolje tako doma kot v tujini. 
 
S ciljem preučitve možnosti razvoja teh izobraževalnih aktivnosti na kmetiji bomo na Sadjarski kmetiji Radej izobraževanja 
tudi poskusno izvedli. Kmetija bo vključena tudi v usposabljanje o izvajanju izobraževanja na kmetijah in bo za potrebe izvede 
izobraževanj odprla dopolnilno dejavnost.  
 
V sklopu projekta bomo pripravili tudi izobraževanja za več ranljivih in starostnih skupin ter predstavitev za prenos znanja in 
informacij o projektu skladno s načrtom predstavljenim v nadaljevanju.    

74.990,80 

 

 



Stran 3 od 8 

Podukrep Naslov projekta Vodilni partner Št. 
partnerjev 

Cilj projekta Višina 
odobrenih 
sredstev 

B. Zdravstveno varstvo 
16.9 Kmetija kot 

terapevtski prostor  
ŽAKELJ ALEŠ 6 Projekt predstavlja sodelovanje med 4 kmetijami in 2 pravnimi osebami - družbo DEOS ter VDC Koper na področju 

zdravstvenega varstva. Partnerji imajo znanja in kompetence tako s področja zdravstvenega varstva, kot tudi reference s 
področja projektnega managementa . 
V vlogi naslavljajo izzive sodobne družbe in časa, povezane s hitrim tempom življenja, izpostavljenostjo stresu, 
obremenitvam, visokim pričakovanjem in vse težjim usklajevanjem dela in zasebnega življenja. Časa za sprostitev nam 
zmanjkuje, premalo se gibljemo, smo zunaj, od narave smo se odtujili. Težav z duševnim zdravjem in stiskami na tem 
področju je vse več in kot napovedujejo strokovnjaki, bodo posledice epidemije COVID-19 vse to samo še poglobile. Vsemu 
na navedenemu so še bolj izpostavljene ranljive skupine.  
Glavni cilj projekta je tako oblikovati 4 programe terapij, ki bi jih kmetije izvajale v naravi ali ob prisotnosti živali, kar ima 
dokazano blagodejne vplive zdravje in počutje ljudi. Oblikovani programi bodo prispevali k izboljšanju duševnega zdravja in 
psihofizičnega počutja udeležencev.  Oblikovani bodo na način, da jih bodo lahko izvajali člani kmetij, ki nimajo terapevtskega 
ali zdravstvenega predznanja. Vsaka kmetija bo pripravila najmanj en program, ki bo imel več izpeljank, za različne (ranljive) 
ciljne skupine ter z različnim trajanjem. Programi bodo oblikovani za najmanj 3 ranljive skupine ter bodo vključevali 
medgeneracijsko sodelovanje najmanj dveh starostnih skupin. Partnerstvo bo oblikovane programe pilotno izvedlo na vseh 4 
kmetijah. Izvedbe bodo evalvirali, cnovno ovrednotili ter jih  po zaključku projekta ponudili kot dodatno storitev na kmetiji, s 
čimer bo dosežena trajnost projektnih rezultatov.  
 
Aktivnosti bodo vključevale tudi usposabljanje članov kmetij s področja vsebin, ki so predmet prijave, delavnico za prenos 
znanja in informacij na druge kmetije ter različne aktivnosti za razširjanje rezultatov projekta, ob uporabi 5 različnih 
komunikacijskih sredstev ter s predstavitvijo rezultatov projekta drugim kmetijam na javnem dogodku.  
 
Na Kmetiji Tomaževi, kjer imajo že sedaj registrirano dopolnilno dejavnost, bodo registrirali najmanj eno dodatno dopolnilno 
dejavnost ter v zadnjem letu trajanja projekta ustvarili prihodek v višini vsaj 5.000 EUR. Vodilni partner bo za namen izvajanja 
projekta zaposlil eno osebo za najmanj polovični delovni čas, na Kmetiji Volk pa se bo eden od članov kmetije v času trajanja 
projekta vključil v zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.  
 
Ob zaključku projekta bo pripravljena analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji ter evalvacija projekta s strani zunanjega izvajalca z ustreznimi referencami s področja vsebin, ki jih naslavlja 
projekt.  

74.999,84 

16.9 Izvajanje primarne 
preventive za 
urjenje kognitivnih 
funkcij ranljivih 
skupin na kmetijah. 

GREGOR 
SLAVEC - 
NOSILEC 
DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA 
KMETIJI 

6 Glavni cilj projekta je izdelati pripomočke in oblikovati 3 programe primarne preventive  za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih 
skupin, ki jih bodo kmetije izvajale v prostorih kmetije, na kmetijskih površinah in v naravi v okolici kmetije ter tudi  ob 
prisotnosti živali. Izdelani pripomočki in oblikovani programi bodo prispevali k izboljšanju kognitivnih funkcij udeležencev in 
bodo oblikovani tako, da jih bodo lahko izvajale tudi kmetije oz. člani kmetij, ki nimajo terapevtskega ali zdravstvenega 
predznanja. V ta namen so se povezale tri kmetije in tri pravne osebe, ki izvajajo različne oblike zdravstvenega varstva.  
 
Projekt se osredotoča na ranljive skupine, invalidne osebe, otroke s posebnimi potrebami, starostnike in osebe z demenco ter 
njihove svojce.  Namen projekta je pomagati ranljivim skupinam pri vzdrževanju in urjenju kognitivnih funkcij.  Tekom projekta 
bo vzpostavljeno medgeneracijsko sodelovanje predvsem med dijaki in starejšimi ter člani kmetij različnih starosti. Aktivnosti: 
 Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Združenje Spominčica in SGLŠ Postojna bodo pomagali kmetijam Slavec, Mahne in 
Ranč Solne razviti nov program, pripomočke za urjenje kognitivnih funkcij ter člane kmetij usposobiti za uporabo pripomočkov 
in izvajanje programa. Izdelan program in predvidoma deset pripomočkov se bo preizkusilo na vseh treh kmetijah, skupno bo 
izvedenih predvidoma petnajst pilotnih preizkusov z vključevanjem ranljivih skupin. Sledila bo evalvacija ter analiza 
izvedljivosti. Evalvacija bo izvedena tudi s strani zunanjega izvajalca. Izveden bo prenos znanja in informacij na druge 
kmetije, organiziran javni dogodek za namen razširjanja rezultatov, ki se bodo razširjali na pet različnih načinov. Vodilni 
partner bo zaposlil osebo in v zadnjih 12 mesecih ustvaril več kot 5000 eur dohodkov iz dopolnilne dejavnosti. Član kmetije 
Ranč Solne se bo kmečko zavaroval in odprl dopolnilno dejavnost. 
Rezultati: 
Tekom projekta se bodo s sodelovanjem vseh partnerjev razvili pripomočki (10) za krepitev kognitivnih funkcij pri ranljivih 
skupinah, s poudarkom na dementnih osebah. Pri invalidnih osebah se bodo programi in pripomočki osredotočali na 
spodbujanje grobe in fine motorike, uporabo rok in dlani kot osnovnega orodja, spodbujanje sestavljenih gibov, ravnotežja. Z 

74.989,31 
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različnimi igrami se bo kombinirala motorika in razmišljanje, mišljenje. Spodbujalo se bo hojo po različnih terenih na kmetiji. 
Za namen lažjega dostopa invalidnim osebam do živali na pašniku bo kmetija Slavec izdelala leseno pohodno pot. 
Pri otrocih s posebnimi potrebami se bodo z  razvitimi pripomočki razvijale kognitivne sposobnosti, prepoznave, 
kombinatorike, poznavanja števil in besed, povezovanja. Gre za spodbujanje nižjih kognitivnih nivojev, kot tudi višjih 
(kombinatorika, povezovanje). Ni zanemarljivo, da se obenem spodbuja fina motorika (igre). Pri tem poteka spodbujanje 
izražanja čustev, uporabo čutil, kombiniranje z občutenjem in prepoznavanjem predmetov in stvari na osnovi informacij, ki jo 
prejmejo na podlagi uporabe čutil. 
Trajnost: Poleg izdelanih pripomočkov bodo narejeni  3 programi, za vsako kmetijo eden, ki jih bodo kmetije izvajale po 
zaključku projekta. Izdelana bo tudi strokovna dokumentacija o vplivu razvitih pripomočkov na krepitev kognitivnih funkcij ter 
dana pobuda na ZZZS. 

16.9 Alternativno 
terapevtsko 
zdravljenje s 
pomočjo jahanja 

ZAVOD ZA 
GLUHE IN 
NAGLUŠNE 
LJUBLJANA 

6 V skladu s predmetnim javnim razpisom se bodo v okviru projekta ?Alternativno terapevtsko zdravljenje s pomočjo jahanja? 
poskusno izvedle aktivnosti na področju zdravstvenega varstva. Aktivnosti se bodo izvedle v naravi, na kmetiji, ki je član 
partnerstva (predvidoma Kmetija Šteblaj). 
 
V projektu bo poudarek na spoznavanju pomena skrbi za živali na zdravje in počutje ljudi, na spoznavanju terapevtskega 
jahanja na psihofizično stanje posameznika, s posebnim poudarkom na ciljnih ranljivih družbenih skupinah (starejši nad 50 
let, dolgotrajno brezposelne osebe in otroci s posebnimi potrebami). Udeleženci bodo spoznavali tudi pomen gibanja v naravi 
in medgeneracijskega druženja ter izmenjave izkušenj in znanj. Na praktičnih delavnicah bodo udeleženci lahko vsa ta znanja 
in prakse lahko tudi neposredno preizkusili in spoznali njihove zdravilno-terapevtske učinke. 
 
V projektu se bo teorija povezovala s praktičnimi delavnicami, kar predstavlja dodano inovativno vrednost projekta. V okviru 
delavnic bo poudarek na neposredni izkušnji posameznika (oskrba in ježa živali, aktivnosti v naravi), t.j. spoznavanju 
zdravilnih učinkov terapevtskega jahanja iz ?prve roke?. Udeleženci bodo lahko spremljali svoje občutke in počutje pred in po 
izvedbi aktivnosti ter tako spoznavali, da lahko sami poskrbijo za svoje zdravje in dobro počutje.  
 
Pomemben del projekta bo tudi medgeneracijska izmenjava dobrih praks in znanj med člani partnerstva in udeleženci. 
Udeležence želimo ozavestiti o pomenu skrbi za lastno zdravje in dobro zdravo počutje, kar je še posebej pomembno v teh 
?koronskih? časih. 
 
Aktivnosti projekta: 
- Zasnova osnutka aktivnosti za izvedbo projekta ? delavnic s področja zdravstvenega varstva (terapevtsko jahanje in njegov 
vpliv na zdravje in počutje posameznika) za zainteresirano javnost (vključitev različnih ranljivih družbenih in starostnih 
skupin); 
- ureditev prostora za izvedbo projekta; 
- zasnova in izvedba delavnic s področja zdravstvenega varstva (terapevtsko jahanje) za zainteresirano javnost (vključitev 
ciljnih ranljivih družbenih skupin in medgeneracijskega sodelovanja); 
- diverzifikacija dejavnosti na kmetiji ? registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji člana partnerstva in ustvarjanje prihodka iz 
dopolnilne dejavnosti v času trajanja projekta; 
- priprava in izvedba usposabljanja s področja predmeta projekta za kmetije, člane partnerstva; 
- prenos znanj in informacij o projektu za kmetije, ki niso člani partnerstva; 
- obveščanje o projektu in njegovih aktivnostih; 
- razširjanje rezultatov projekta; 
- praktična preveritev izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 
- evalvacija projekta s strani zunanjega izvajalca. 

75.000,00 

16.9 Tematsko-
doživljajski park 
zdravja iz narave 

INKLUZIVNI 
PARK, ZAVOD 
ZA 
IZOBRAŽEVANJE 
IN 
REVITALIZACIJO 
OKOLJA, 
SOCIALNO 
PODJETJE 

6 V skladu s predmetnim javnim razpisom se bodo v okviru projekta Tematsko-doživljajski park zdravja iz narave poskusno 
izvedle aktivnosti na področju zdravstvenega varstva. Aktivnosti se bodo izvedle v naravi, predvidoma na kmetiji Zaplana, 
kmetiji Jureta Štante, po potrebi tudi  na lokaciji Inkluzivnega parka.  
 
Poudarek aktivnosti bo na spoznavanju zdravilnih rastlin ter njihovih zdravilnih učinkovin, s katerimi si pomagamo pri 
samozdravljenju in krepitvi zdravja s pomočjo narave in njenih darov (naravna terapija, dietetika, masaža, nega). Gre za 
krepitev tako fizičnega kot tudi duševnega zdravja, z naravnimi učinkovinami in pripravki ter s pomočjo narave same. Na 
projektu želimo vzpodbuditi udeležence k skrbi za lastno zdravje ter ozaveščati o pomenu dobrega počutja in dobrega psiho-
fizičnega zdravstvenega stanja, kar je še posebej pomembno v času Covid-19.  
 
V projektu bomo dali poudarek tudi na medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje ter prenos znanj in dobrih praks med 

75.000,00 



Stran 5 od 8 

člani partnerstva in udeleženci, saj bomo v praktične delavnice vključili dve različni starostni skupini (osebe v starosti od 
vključno 15 do vključno 65 let ter osebe starejše od 65 let) in tri ciljne ranljive družbene skupine (starejši nad 50 let, 
dolgotrajno brezposelni in otroci s posebnimi potrebami). Pretežen del aktivnosti bo usmerjen na gibanje v naravi in izdelavo 
zdravilnih pripravkov z darovi iz narave, ki jih bodo v določenih primerih udeleženci lahko tudi nabrali med gibanjem v naravi.  
 
Za namen izvedbe posameznih projektnih aktivnosti za različne ciljne ranljive družbene skupine, z vključitvijo tudi 
medgeneracijskega sodelovanja, se načrtujejo trije sklopi delavnic: 
 
1. Zdravo z naravo: zajema sklop aktivnosti, pri katerih bo poudarek na zdravem doživetju v naravi, pri katerem nam narava 
pomaga pri izboljšanju fizičnega in duševnega zdravja ter počutja, nas pomirja in krepi naš imunski sistem. Aktivnosti bodo 
potekale v izbranih naravnih okoljih (npr. na cvetočem travniku, v gozdu) na izbranih kmetijah, članih partnerstva. Obsegale 
bodo različne načine sproščanja in skrbi za lastno psihofizično zdravje. 
 
2. Zdravilna moč narave: zajema sklop aktivnosti, pri katerih bo poudarek na uporabi zdravih pridelkov oz. izdelkov iz 
naravnih sestavin za krepitev in izboljšanje zdravje (npr. zelišča, smola, med idr. in izdelki iz njih, npr. mazila, čaji, zeliščni 
kisi, sirupi itd.). Sestavine bodo udeleženci lahko tudi sami nabrali v naravi, kar bo vključevalo tudi sprostitev v naravi (zdravo 
z naravo). Na tak način lahko udeleženci iz prve roke spoznajo postopek izdelave naravnih zdravil oz. zdravilnih učinkovin. 
Apiterapevtski del aktivnosti bo vključeval pokušanje čebeljih pridelkov, kot so med, propolis in matični mleček, ki dokazano 
blažijo razne zdravstvene težave ter krepijo imunski sistem posameznika in vplivajo na dobro počutje. 
 
3. Voda ? vir zdravja: zajema sklop aktivnosti, pri katerih bo poudarek na vodni terterapiji ? zdravljenje z vodo. Aktivnosti 
bodo v obliki zdravilnih vodnih kopeli - knajpanja. Voda ima namreč zdravilne lastnosti, ki nam s pravilnim načinom življenja in 
zdravljenja z njo utrdi telo in krepi imunski sistem. Na kmetiji na Zaplani so vodni izviri v neokrnjeni naravi, ki nudijo možnosti 
hladnih vodnih terapij in hkrati sprostitev v naravi (opazovanje in poslušanje šumenja vode), kar blagodejno vpliva na naše 
zdravje in počutje. 

16.9 VELNES NA 
KMETIJI  

TATJANA 
BUZETI-NOSILKA 
DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA 
KMETIJI, VIDOV 
BREJG 

6 Mnoge analize in že izvedeni projekti  v lokalnem okolju so pokazali, da je pomembno vplivati na vse dejavnike tveganja in 
determinante zdravja, da se zdravje populacije izboljša. S staranjem populacije, porastom kroničnih bolezni in težav v 
duševnem zdravju je potreba po zdravstvenih storitvah vse večja, v ospredje pa prihaja vse bolj pomen preventive in krepitve 
zdravja ter zdrav življenjski slog. S krepitvijo človekovih pravic in socialne vključenosti invalidov ter drugih ranljivih skupin 
raste potreba po delovni terapiji in rehabilitaciji za te skupine. Velness ponudba na kmetijah v naravi z uporabo potencialov 
naravnega okolja lahko pomembno dvigne dodano vrednost programom in storitvam in prispevala k novim zelenim delovnim 
mestom. 
 
Novi velnes produkti na kmetijah pa ne bodo prispevali samo k diverzifikaciji dejavnosti na kmetiji in povečanju prihodka 
ampak pomembno obogatili v okolju ponudbo programov za zdrav življenjski slog, terapevtskih storitev, zdravstvenega 
turizma in delovne terapije v naravi na kmetiji. 
 
V projektu bomo na treh kmetijah v sodelovanju s strokovnimi institucijami in društvi iz zdravstva ob aktivnem sodelovanju 
uporabnikov razvili nov velnes produkt in ponudbo programov ter storitev za zdrav življenjski slog, rehabilitacijo in delovno 
terapijo v naravi za različne ciljne skupine, vključno z ranljivimi (invalidi, osebe s težavami v duševnem zdravju, starejši), ki se 
bo na kmetijah ob strokovnem mentoriranju in superviziji  (45 ur) tudi testiral. 
Za uspešen razvoj novih programov in storitev ter njihovo izvebo se bodo člani kmetijskih gospodarstev in zaposleni 
predhodno usposobili na strokovnih in praktičnih usposabljanjih (najmanj 12 usposabljanj, skupno 30 ur). 
 
Kmetije bodo izvedle skupno najmanj 30 velnes delavnic, srečanj ali dogodkov, delovnih terapij in ?rehabilitacij? v 
naravi/gozdu za različne ciljne skupine, vključno z ranljivimi in v sodelovanju s strokovnimi institucijami iz zdravstva in društvi 
razvile predlog partnerskega modela sodelovanja, ki bi zagotavljal izvajanje novih produktov, programov in storitev tudi po 
zaključku projekta. 
 
V različne programe in aktivnosti bomo vključili najmanj 200 udeležencev, vključno z ranljivimi ciljnimi skupinami. Najmanj 45 
udeležencev bo sodelovalo v medgeneracijskih aktivnostih. 
 
Na dnevi odprtih vrat bodo kmetije širši javnosti in kmetijam, ki niso člani partnerstva (najmanj 15 kmetij) predstavile nove 
produkte in izkušnje ter rezultate projekta. Preko različnih medijev pa bo informiranje in diseminacija rezultatov potekalo ves 
čas projekta. Evalvacija projekta in prenos znanja in informacij o vlogi kmetij v projektu ter o novih znanjih bomo v 

74.757,66 
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sodelovanju s kmetijsko zbornico, strokovnimi društvi in partnerji na projektu predstavili na različnih strokovnih srečanjih in 
sejmih (AGRA). 
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Podukrep Naslov projekta Vodilni partner Št. 
partnerjev 

Cilj projekta Višina 
odobrenih 
sredstev 

C. Socialno varstvo oziroma invalidsko varstvo 
16.9 MOZAIK MOZAIK DOBROT 

- ZAVOD ZA 
ZAPOSLOVANJE 
INVALIDNIH 
OSEB, FRAM 

6 Projekt MOZAIK  je inovativen projekt, z namenom ohranjanja slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, 
poseljeno in omogoča kakovostno bivanje za danes in jutri. Predvsem se usmerja na reševanje problematike zmanjševanja 
poseljenosti podeželja, ter slabe zaposlitvene možnosti. Posebna pozornost je namenjena vključevanju ranljivih skupin 
prebivalstva in medgeneracijskemu povezovanju. 
 
  
S ciljem ohranjanja vitalnosti in kakovostnega življenja na vasi, s projektom nastaja nov koncept  rešitve podeželja. Razvoj 
novih pilotnih programov usposabljanja in izobraževalno/učnih aktivnosti omogoča, da prebivalci na podeželju ostanejo, in da 
podeželje postane kraj, kjer si želimo delati in živeti. Projekt MOZAIK hkrati rešuje tudi izziv nezadostne vključenosti ranljivih 
skupin v družbeno socialne tokove. Z vzpostavitvijo partnerskega sodelovanja, razvojem novih programov in izvedbo 
projektnih aktivnosti želimo doseči cilj socialnega vključevanja in povezovanja, medgeneracijskega sodelovanja, spodbujanja 
zdravega življenjskega sloga, ter ustvarjanja pogojev za vseživljenjsko učenje. 
 
Partnerske kmetije bodo vključene v aktivnosti usposabljanja invalidov na kmetiji. Sprva bodo pridobile teoretično znanje s 
področja socialnega in invalidskega varstva v časovnem obsegu 16 ur, katerega bo izvedel vodilni partner.  Nato bo skupaj s 
strokovnim delavcem zaposlenim pri vodilnem partnerju za namen izvedbe projekta  na   partnerski kmetiji Braunsberger in 
Jurič potekalo usposabljanje brezposelnih invalidov  v časovnem obsegu 40 ur.   Tomše Edvard, nosilec dopolnilne 
dejavnosti bo  izvedel usposabljanje  daljše časovno obdobje. Po zaključenem  usposabljanju je predvidena zaposlitev min. 
enega udeleženca programa. Z realizacijo novega delovnega mesta za invalide po zaključku usposabljanja bomo prispevali  
k uresničitvi cilja ustvarjanja trajnostnih delovnih mest z aktiviranjem potencialov partnerskih  kmetij. Z inovativnimi novimi 
programi pa k uresničevanju cilja inovativnih pristopov usposabljanja in iskanja zaposlitvenih možnosti. 
 
Z izvedbo izobraževalno/učnega programa UČNA POT bodo partnerske kmetije imele priložnost promocije svoje dejavnosti 
in svojih izdelkov. Prizadevanja projekta MOZAIK so usmerjena na daljši rok zagotavljati pogoje skoz katere bi lahko kmetije 
ustvarjale nove dohodke.   
 
Z inovativnimi pristopi bomo izvedli izobraževalne vsebine za različne ciljne skupine z namenom vseživljenjskega učenja in 
medgeneracijskega sodelovanja. 
V sodobnem času se namreč pogosto soočamo z dilemo, kako k nekaterim koristnim vsebinam pritegniti različne ciljne 
skupine predvsem mlade. Izobraževalno/učni program UČNA POT  bo na inovativen način predstavil kmetijstvo, čebelarstvo 
in socialno podjetništvo. 
 
Ker je tematika UČNE POTI vezana na področje naravne in nesnovne (kulinarika, tradicionalni običaji) dediščine, bomo s tem 
prispevali k ohranitvi in ozaveščanju udeležencev programa o pomenu in obstoju naravne in nesnovne dediščine tega 
območja. 
 
Aktivnosti projekta MOZAIK so v manjšem segmentu usmerjene tudi v razvoj tržnih dejavnosti.  Trženje je panoga, ki se 
nenehno razvija in potrebuje nove vsebine. Nov produkt: PIŠKOT SREČE, ki je smiselna nadgradnja in dopolnitev delovnega 
programa sodelujočih v projektu, predstavlja razširitev tržne  ponudbe na inovativen način. 
 
 
V smislu tržne dejavnosti imamo v mislih trgovino, v kateri se bodo tržili lokalni proizvodi.  Prostore prodajalne bo uredil 
vodilni partner. V trgovini bodo svoj prostor našli izključno lokalni izdelki, sprva  partnerskih kmetij in vodilnega partnerja. Ob 
ozaveščanju in promociji projektnih aktivnosti pa želimo k sodelovanju povabiti tudi vse ostale zainteresirane kmetije iz tega 
območja. Ponudbo trgovine želimo narediti pestro, raznoliko in primerno za vsakogar. 
 
Aktivnosti projekta v širšem pomenu dopolnjujejo usmeritev in delovni program vodilnega partnerja in ostalih projektnih 
partnerjev. 

74.999,23 

16.9 Uvedba lokalne, 
ekološko pridelane 

DEOS, 
CELOSTNA 

5 Projekt obsega proučitev možnosti izvajanja delavnic na teme pridelava, predelava in priprava zdrave, ekološko pridelane 
hrane na vključenih kmetijah ter proučitev možnosti dolgoročne diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na organiziranje delavnic 

74.953,20 
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prehrane, z 
delavnicami za 
starejše na kmetiji 

OSKRBA 
STAROSTNIKOV, 
D.O.O. 

ali tečajev za starejše osebe. To bo v okviru naslednje dopolnilne dejavnosti kmetije: 
 
- organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje) 
 
Dodatni cilji projekta pa so še: 
- vpeljava delavnic na temo biološke in zdrave prehrane v redno ponudbo kmetije 
- razširjanje ponudbe kmetijskih dejavnosti na kmetiji 
- izboljšanje kakovosti življenja udeležencev delavnic, 
- prilagoditev delavnic za starejše, 
- reševanje izzivov kmetij, ki se soočajo s posledicami epidemije (zmanjšanje povpraševanja    po turističnih namestitvah) 
- dodatna ponudba na trgu za starejše v skladu s strategijo dolgožive družbe. 
 
Takšna diverzifikacija bo kmetijam nudila dolgoročen dodaten, trajnostni vir prihodkov v okviru dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah, saj so bile kmetije zaradi epidemioloških ukrepov prisiljene zmanjšati ali celo ukiniti nekatere dosedanje dejavnosti. 
 
Ciljna skupina projekta: 
Programi bodo v osnovi namenjeni starejšim osebam, ki so še dovolj samostojni, da lahko aktivno sodelujejo na delavnicah, 
vključile pa se bodo lahko tudi druge zainteresirane osebe. Pomemben del projekta bodo tudi medgeneracijska druženja, 
zato se bodo priključili tudi otroci iz lokalnih osnovnih šol, med katerimi bodo tudi otroci s posebnimi potrebami. Prav tako pa 
se bodo v aktivnosti vključile tudi osebe s statusom invalida. 
 
V projekt bo vključenih večje število uporabnikov, delavnice pa se bodo izvajale v DEOS Centru starejših Trnovo ter na 
lokaciji partnerske kmetije Trnulja. Skupno bo v času trajanja projekta izvedenih najmanj 15 delavnic pridelave, predelave in 
priprave zdrave ekološke hrane. 
 
V prvih dveh letih izvedbe bo udeležba na delavnicah za vključene osebe popolnoma brezplačna, saj bo v tem času potekalo 
poskusno obdobje za uvedbo delavnic kot dopolnilnih dejavnosti na vključenih partnerskih kmetijah. Ta čas bo predvsem 
namenjen preizkušanju nove aktivnosti na kmetijah, učenju ter pridobivanju izkušenj za celotno partnerstvo ter promociji 
projekta. Namen le tega je predvsem ta, da bo partnerstvo v prvem obdobju trajanja projekta pridobilo pomembne izkušnje in 
razširilo informacije širši javnosti. Poleg tega pa bo v zadnjem, tretjem 12 mesečnem obdobju trajanja projekta vsaj ena 
izmed partnerskih kmetij ustvarila več kot 5.000 eurov prihodka iz naslova novih dopolnilnih dejavnosti kmetije (organiziranje 
delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje)). 
 
Projekt bo trajal 36 mesecev. 

 


