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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.  

Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo,  

Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo 

uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike Slovenije ali Evropskega parlamenta. 
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Lokalna akcijska skupina Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom 

Društvo deluje 5 let.     Vložek v podeželje! 
 

Sofinanciranih 87 projektov  v skupni vrednosti  2.300.000 EUR  od 

tega 1.300.000 EUR  sofinancirano s strani EU (LEADER program). 
  

            (KMETIJSKI KROŽEK: šolski ekovrtovi,…) 

POUDAREK  na: 

- Pospeševanje prodaje lokalnih proizvodov, predvsem hrane. 

- Obnova kulturne dediščine. 

- Promocija in povezovanje turističnih kmetij na podeželju. 

 



                                                                                        

              
 

 

 

Lokalna akcijska skupina Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom 

Projekt   KMETIJSKI KROŽEK 
Projekt prispeva k cilju 2 LRS – Identiteta, skupno trženje in promocija podeželja,  

                               podcilj 2.1. Povečevanje prepoznavnosti območja;  

                               k cilju 4 – Spodbujanje diverzifikacije in izboljšanje kakovosti   

                                                 življenja na podeželju, 

                               podcilj 4.2. Razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju;  

                               podcilj 4.3. Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju;  

                   ter k celotnemu cilju 7 – Spodbujanje človeških virov na podeželju. 

2. os PRP: Projekt prispeva k spodbujanju okolju prijaznih kmetijskih praks!  



OŠ DRAGOTINA  KETTEJA Ilirska Bistrica 

• Začetek: januar 2009. 

• 2 x tedensko po 12 učencev od 4. do 9. razreda (7 učencev od začetka) 

• Njiva 100m2, urejanje novega šolskega parka.          Skrbniki semen. 

• Izbirni predmet Sodobno kmetijstvo.           



OŠ PODGORA, Kuteževo    

• Začetek: januar 2010 

• 1x tedensko po 13 učencev od 1. do 5. razreda (9 učencev od začetka). 

• Zelenjavni vrt 25 m2,  zeliščni vrt. 

• 1. mesto Šolska VRTilnica 2010/11 

 

                   Kulturna šola 



OŠ KOŠANA, Dolnja Košana 

• Začetek: januar 2009 

• 1x tedensko po 25 učencev od 2. do 6. razreda (dve skupini) 

• Zelenjavni vrt 11m2, zeliščni vrt, sadni vrt. 

 



Razstava fižola. 

• Knjižnica Makse Samsa, marec 2010. 

 



Skupne točke vseh treh vrtov: 

• Pomembnost šolskega eko vrta za okolico! 

• Veččutno učenje!  Sodelovanje, izmenjava semen/sadik… 

• Pomen napora, potrpežljivosti, vrednotenja dela. 

• Poudarek na lokalni pridelavi/samooskrbi z zdravo hrano. 

• Zauživanje pridelanega, predelava in trženje. 

 

 

 

 



                                                                                        

              
 

 

 

Lokalna akcijska skupina Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom 

Kmetijstvo je vir življenja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvala za pozornost! 


