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Društvo za razvoj slovenskega podeželja organizira različna strokovna usposabljanja, posvete in 
promocijske dogodke na področju razvoja podeželja. Na dogodke so vabljeni člani društva in širša 
zainteresirana javnost. Tokratni posvet poteka v sodelovanju z LAS Krasa in Brkinov. 

 

TEMATSKI POSVET LAS 
Medgeneracijsko in partnersko sodelovanje s primeri dobrih praks  

iz Slovenije in tujine,  
ki bo potekalo v Komnu, 26. 10. 2017. 

 

Zbirno mesto: Mali Dol 4, 6223 Komen (https://goo.gl/maps/rHs9mybzA3q)  

 

Program: 

9.30 -  10.10 Uvodni pozdrav Andrej Samec, vodja LAS Krasa in Brkinov 

Predstavitev: socialno podjetje v kmetijstvu - Kmetija Brinjevka d.o.o., so. p.,  
mag. KatarinaTomažič, direktorica podjetja  

Lokacija: Mali Dol 4, Komen (https://goo.gl/maps/rHs9mybzA3q) 

10.10 – 10.30 Prevoz do Kulturnega doma Komen 

Lokacija: Komen 118, Komen (https://goo.gl/maps/PBFAY5oZtqj)  

10.30 – 11.00 Predstavitev: prostovoljsko delo na ekoloških kmetijah – WWOOF Slovenija 
Lucija Oblak Pečovnik, koordinatorka WWOOF Slovenija  

Predstavitev: Skupna pridelava hrane v urbanih območjih - Livada Lab 
dr. Rozalija Cvejić, sodelavka na projektu 

11.00 – 12.00 Razprava in zaključki 

 

Posvet moderira g. Jože Ocepek. 

Dodatne informacije: Vesna Erhart, sekretarka DRSP (info@drustvo-podezelje.si; o41 745 184). 
 

Prijave do 23. 10. 2017 na elektronski naslov info@drustvo-podezelje.si 
 

  

Predsednik DRSP 

Aleš Zidar 

 

Priloga: kratka predstavitev treh primerov dobrih praks 
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Kratka predstavitev treh primerov dobrih praks medgeneracijskega 
in partnerskega sodelovanja 
 
V okviru tematskega posveta LAS - medgeneracijsko in partnersko sodelovanje, ki bo potekal 24. 10. 
2014 v Komnu, bomo predstavili tri primere dobrih praks iz Slovenije in tujine. Predstavitvam bo 
sledila razprava. 

 

Prostovoljsko delo na ekoloških kmetijah – WWOOF Slovenija (http://izara.si/wwoof/) 

Skupina predanih posameznikov, ki so v svoji stroki ali v zasebnem življenju na tak ali drugačen način 

povezani z ekološkim kmetijstvom, je pri rednem stiku z ekološkimi pridelovalci prepoznala velik 
potencial prostovoljne pomoči za dvig prepoznavnosti in razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji. Pod 
okriljem organizacije WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms), ki deluje v več kot 120 
državah in združuje preko 15.000 ekoloških kmetij, so ustanovili nacionalno skupino, ki bo v Sloveniji 
organizirala prostovoljstvo domačih, predvsem pa tujih ekoloških navdušencev na ekoloških 
kmetijah. 

Skupna pridelava hrane v urbanih območjih - Livada Lab (https://www.facebook.com/LivadaLAB/) 
LivadaLAB je učni laboratorij na prostem oz. večnamenska javna zelena površina, ki nudi priložnost 
kreativne uporabe in upravljanja urbanih zelenih površin. LivadaLAB upravljajo mladi pod 
mentorstvom mladinske nevladne organizacije Zavod Bob. Nastala je kot pobuda Mestne občine 
Ljubljana v sklopu EU projekta GREEN SURGE, FP7-ENV.2013.6.2-5-603567. Zasnova in 
implementacija LivadaLAB sloni na idejah mladih, ki sodelujejo v pobudi, in željah in predlogih lokalne 
skupnosti. Izvedbo projekta s svojim strokovnim in tehničnim znanjem podpirajo Univerza v Ljubljani, 
Inštitut za trajnosti razvoj, LAVACO, TISA. 

Socialno podjetje v kmetijstvu - Kmetija Brinjevka (http://www.brinjevka.si/) 
V okviru socialnega podjetja Brinjevka d.o.o. deluje Kmetija Brinjevka s sedežem na Malem Dolu 4 pri 
Komnu. Poleg kmetijske dejavnosti, pridelave zelenjave, poljščin in žit, je kmetija tudi baza za 
zaposlitveno rehabilitacijo vseh tistih ljudi, ki si želijo ugotoviti svojo dejansko zmožnost za delo in se 
na podlagi ocene tudi primerno zaposliti. Prav to je osnovno poslanstvo Brinjevke, da osebam ne 
samo pomaga do ocenitve, ampak gre še naprej – do dejanske zaposlitve. S tem dobijo svojo aktivno 
družbeno in socialno vlogo in ne padejo v »prazen« prostor, kjer je pridobljena ocena njihove 
zmožnosti za delo, le – še dodatna ovira v vsakdanjem življenju. V ta namen so leta 2015 ustanovili 
Zavod za predelavo hrane in turizem, ki deluje kot zaposlitveni center, v katerem od marca 2016 
zaposlujejo 5 oseb na zaščitenih delovnih mesti, v stari vratarnici Bolnišnice Sežana pa obratuje tudi 
njihova trgovinica – Kraški kotiček. Njihov glavni namen je pomagati osebam, ki bi sicer živeli skriti za 
svojimi sencami. 
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