
 

PRP  2014 – 2020; Ukrep M16 – Sodelovanja;   
4. Javni razpis za podukrep M16.5 –  Podpora za skupno ukrepanje za blažitev 

podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim 
projektom in stalnim okoljskim praksam 

 

SEV – Spletni Eko Vrtiček 
 
 
 
PARTNERJI: 

 Kmetija Pečar (Boštjan Pečar – kmetijsko gospodarstvo) 

 Izobraževanje Tamara Urbančič s.p. 

 MATIXO, Računalniški inženiring in svetovanje, Matjaž Okretič s.p. 

 Ekološka kmetija Brhanovi (Bogdan Drožina – kmetijsko gospodarstvo) 
 
 
TRAJANJE:   30.11. 2020 – 30.11. 2022  
VREDNOST  projekta: 50.052,24 EUR in višina sofinanciranja:  44.997,01 €  

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. 
 
 
POVZETEK: 
 
Podnebne spremembe neposredno vplivajo na način kmetovanja. Kmetijska gospodarstva morajo prevzeti 
in implementirati nove metodologije, ki jih ponujajo strokovnjaki na področju okoljskih in naravovarstvenih 
vsebin. Poleg tega je o podnebnih spremembah in njihovem vplivu na kmetijske prakse pomembno 
ozaveščati tudi splošno javnost, ki včasih zanemari izvor pridelkov, ki jih uporablja v svojem vsakdanu, s 
poudarkom na ekološki pridelavi. Spletni EKO Vrtiček (SEV) je ekološka platforma, ki bo zožila razkorak med 
splošno javnostjo in ekološkimi kmetijskimi gospodarstvi ter sodobnimi praksami na področju prilagajanja 
podnebnim spremembam.  
 
Osnovna enota SEV aplikacije (v nadaljevanju SEV enota) bo kmetijska površina namenjena za zasaditev 
kultur. Z registracijo v SEV portal uporabnik pridobi neposredno možnost rezervacije dela obdelovalne 
površine, ki je namenjena za spletni ekološki vrtiček. Iz seznama sadik in semen s podrobnimi opisi, ki jih bo 
definiral svetovalec z izkušnjami na področju prilagajanja podnebnim spremembam v kmetijstvu, bo 
uporabnik lahko izbral svoj nabor sadik in semen, ki bodo na rezerviranem delu SEV enote posajene. 
Aplikacija bo uporabnika obveščala o novostih in postopkih na SEV enoti. Uporabnik bo dobil informacije o 
sajenju, namakanju, obdelovanju in ostalih procesih, ki bodo del kmetijskega režima na SEV enoti. Najmanj 
enkrat tedensko (odvisno od dostopnosti omrežja) bo uporabnik dobil vpogled v fotografijo zajeto na 
območju SEV enote ter ostale podatke, ki bodo na enoti na voljo (vremenska postaja). Z rezervacijo 
območja na SEV enoti bo uporabnik dobil tudi možnost osebne udeležbe pri urejanju in obdelovanju SEV 
enote. Poleg tega bodo ekološka kmetijska gospodarstva, ki bodo vključena v SEV aplikacijo, svojo ponudbo 
predstavila uporabnikom ob njihovem obisku SEV enote, kar bo posledično povečalo njihovo konkurenčnost 
na trgu.  
 
Trajanje projekta je dve leti. Prvo leto projekta bo namenjeno analizi možnosti aplikacije, tako spletne kot 
tudi lokalne, ter izbiri tehnološko ustrezne rešitve za praktični preizkus. V prvem letu bo definiran tudi izbor 
kultur, ki ustreza tematiki prilagajanja na podnebne spremembe. Ta izbor, ki bo vseboval tudi opise in 
obrazložitve, bo umeščen na spletni portal, ki bo del SEV projekta. Celoten spletni portal bo zaživel skupaj z 
lokalno aplikacijo v drugem letu, ko se bo začel praktični preizkus.  
 
 
 



Tematika projekta:  
Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami  

 
SPLOŠEN CILJ: 
Splošni cilj projekta je vpeljava inovativnih aktivnosti povezanih s prilagajanjem na podnebne spremembe, 
povečanje tržne konkurenčnosti, dodane vrednosti ter prepoznavnosti ekoloških kmetijskih gospodarstev s 
pomočjo SEV platforme (Spletni EKO Vrtiček). Ta bo združila ekološka kmetijska gospodarstva in splošno 
javnost preko platforme ter tako promovirala ekološko kmetovanje in ekološke pridelke. SEV platforma bo 
splošni javnosti predstavila postopke pridelave v katere se bodo uporabniki lahko vključili v smislu izbire 
zemlje, sadik in načina obdelovanja SEV enote. 
 
 
PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI:  

- SEV platforma; Lokalna aplikacija, ki bo služila kot nadzorni sistem nad SEV enoto. 
- SEV platforma; Spletni portal, ki bo povezal ekološka kmetijska gospodarstva z zunanjimi uporabniki 

ter splošno javnostjo. 
- Sodelovanje ekoloških kmetijskih gospodarstev, splošne javnosti in izobraževanje splošne javnosti 
- Razširjanje prenosa znanja in razširjanje rezultatov projekta 
- Možnost nadgraditve platforme na kmetijske panoge kot so živinoreja in sadjarstvo 

 
 

 

Povezave: 

- Evropska  komisija, namenjene EKSRP  
- PRP – Program razvoja podeželja  

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
https://www.program-podezelja.si/


Simbioza sobivanja človeka in narave – SOBIVANJE 

 
Dolg naziv operacije: Simbioza sobivanja človeka in narave 
 
Kratek naziv operacije: SOBIVANJE 
 
Trajanje operacije: september 2021 do december 2022 
 
Sofinanciranje operacije: 
Operacija je bila v višini 57.454,34 EUR odobrena v okviru »3. javnega poziva za izbor operacij 
za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, 
Komen in Sežana v letu 2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja«. Javni poziv je objavila Območna razvojna agencija Krasa in 
Brkinov, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov, z namenom podpore 
za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 
»Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.  
Sofinanciranje se izvaja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
 
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu 
za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_sl.htm 
 
Povezava na spletno stran PRP 2014 – 2020: www.program-podezelja.si/ 

 
Prijavitelj operacije: Sandi Fedrigo – Ekološka kmetija 
 
Partnerji operacije:   
• Park Škocjanske jame, Slovenija; 
• Brinjevka d.o.o., so.p.; 
• Bogdan Drožina – Ekološka kmetija Brhanovi; 
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. 

 
Kratek opis operacije: 
Partnerstvo operacije Sobivanje združuje zavedanje o pomenu varstva okolja in ohranjanja 
narave, še posebej simbiotičnega sobivanja človeka in narave. Sonaravno kmetovanje, 
spodbujanje lokalne samooskrbe ter ohranjanje in varovanje podeželskega okolja, s 
poudarkom na območju parka Škocjanske jame (v nadaljevanju: PŠJ), je glavni cilj operacije. 
Izmenjava znanj in izkušenj, izoblikovan inovativni pristop za osveščanje o samooskrbi ter 
organizirani dogodki bodo udeležencem podali znanje, ki ga bodo ohranili tudi po končani 
operaciji. Kmečka lopa in nabavljena kmetijska mehanizacija bo prispevala k urejenosti 
območja PŠJ in bo omogočila lažje opravljanje kmetijske dejavnosti, predvsem pa bo 
predstavljala spodbudo z vidika ohranjanja, obstoja in razvoja kmetije. Gre namreč za edino 
živinorejsko kmetijo, ki poleg pridelave ekološkega mesa, pomembno vpliva na obdelanost 
površin v PŠJ. S spravilom kmetijskih pridelkov in strojev na eni lokaciji, ki bo zavarovana z 
lovilcem olj, se bo zelo zmanjšalo tveganje za onesnaževanje tal, podtalnice in vodotokov, kar 
je pomemben dolgoročni učinek tudi po zaključku operacije. 

http://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_sl.htm
http://www.program-podezelja.si/


Cilji operacije: 
• prispevanje k simbiozi sobivanja z divjadjo in divjimi zvermi, 
• prispevanje k simbiozi sobivanja kmeta (kmetijstva) in narave ter kmeta (kmetijstva) in 

turista (turizma), 
• izmenjava dobrih praks na področju ekološkega kmetovanja, 
• prispevanje k vedenju o prilagajanju na podnebne spremembe in ohranjanju biotske 

raznovrstnosti, 
• osveščanje o pomenu samooskrbe, 
• prispevanje k izboljšanju kakovosti produktov, 
• prispevanje k ohranjanju in varovanju okolja, 
• dvig ozaveščenosti o pomenu varovanja narave in okolja, 
• sodelovanje z ranljivimi skupinami na področju sonaravnega kmetovanja. 

 
Aktivnosti operacije: 
• izgradnja kmečke lope z ureditvijo dvorišča in nabava potrebne kmetijske mehanizacije 

– aktivnost, ki se jo lahko obravnava tudi kot učni primer sobivanja kmeta (kmetijstva) in 
narave, posredno pa tudi kot primer sobivanja kmeta (kmetijstva) in turista (turizma), 

• izmenjava znanj in izkušenj s področja ekološkega kmetovanja, 
• organizacija dogodka na temo sobivanja z divjadjo in divjimi zvermi (sobivanje človeka 

in živali/narave), 
• organizacija dogodka na temo prilagajanja kmetovanja glede na podnebne spremembe 

(sobivanje človeka in narave), 
• predstavitev poklica ‘kmet’ za mrežo šol PŠJ, 
• osveščanje ranljivih skupin o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo, 
• oblikovanje inovativnega pristopa za osveščanje o samooskrbi. 

 
Rezultati operacije: 
• zgrajena kmečka lopa z urejenim dvoriščem in potrebno kmetijsko mehanizacijo; 
• 3 srečanja (skupno ca. 10 ur) namenjena izmenjavi znanja in izkušenj s področja 

ekološkega kmetovanja; 
• 2 dogodka (sobivanje z divjadjo in divjimi zvermi ter prilagajanje kmetovanja glede na 

podnebne spremembe); 
• 1 dogodek za mlade oz. šole (predstavitev poklica »kmet«); 
• 1 dogodek za ranljive skupine z namenom osveščanja o pomenu varovanja okolja in 

sobivanja z naravo; 
• 3 študijske vrtne zasaditve kot inovativni pristop ozaveščanja o samooskrbi. 

 
 
 
 
 


