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Naziv programa

ŠOLA ZA SAMOOSKRBO

Področje

Biotehnika

Predlagatelj programa (ime

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

šole in imena pripravljalcev
programa)

Doc. dr. Marija Turnšek Mikačić

Kratek opis programa
(max. 150 besed)

V preteklosti, so lahko družine same pridelovale hrano
iz domačega vrta, ohranjale hrano za zimo, redile
živali. To so bile preproste, vendar pomembne
umetnosti, ki so narod varovale pred lakoto in
odvisnostjo od zunanjih sil.
Šole za samooskrbo, ki delujejo v svetu so dober
model zaščite pred lakoto in boleznimi.
Dom in vrt teh šol sta postala “razred” za mnogo
»študentov« ki prihajajo vsako leto, da bi spoznali
boljši način življenja.
Kopljejo, plevejo in gradijo, pripravljajo pivo, vino,
kuhajo in pečejo, polnijo steklenice, kisajo in
zamrzujejo, hkrati pa tudi radi pojejo, igrajo in pišejo.
Predvsem pa se trudijo, da delijo svoje izkušnje in
način življenja.

SPLOŠNI DEL

Utemeljenost (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje
2013–2020 je potrebno v okviru tretjega prednostnega
področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela –
spodbujati razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in
dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim potrebam trga dela.
Cilj programa je povečati vključenost zaposlenih v programe
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v
skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove
kompetence - za večjo zaposljivost in mobilnost med področji
dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.
Če so starejše generacije še odraščala ob slovenski, doma
pridelani hrani, pa današnji otroci tega privilegija skorajda
niso več deležni. Dandanes se vse pogosteje sprašujemo,
kakšna so živila, ki končajo na naših krožnikih in kako dolga
je bila njihova pot "od njive do krožnika". Krajša je, bolj zdrava
in predvsem bolj kakovostna živila uživamo.
Slovenija namreč za svoje potrebe ne pridela dovolj hrane.
Samooskrba je na najnižji ravni v Evropi, na policah trgovin
pa prevladuje manj kakovostna uvožena hrana. Slovenija ne
pridela dovolj hrane za potrebe svojega prebivalstva, stopnja
samooskrbe je nizka zlasti pri pridelavi sadja, zelenjave in
krompirja.
Lokalna trajnostna oskrba s hrano predstavlja lokalno
pridelavo, predelavo in distribucijo trajnostno proizvedene
hrane, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu
prebivalstvu in porabljena na lokalnih trgih, z drugimi

besedami lokalna samooskrba predstavlja uveljavitev ideje
distribucije živil "od njive do krožnika v lokalnem okolju".
Oskrbovanje s hrano, pridelano na okoliških kmetijah, prinaša
prednosti tako lokalnemu gospodarstvu kot tudi posamezniku,
ki lahko na ta način uživa bolj zdravo in kakovostno hrano.

Ciljna skupina (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Pogoji za vključitev v
program
(v skladu z razpisom)
Cilji programa (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Prednosti kratkih oskrbnih poti se kažejo v višji kakovosti živil,
svežini, boljši sledljivosti živil, v pospeševanju lokalne
pridelave, pomenijo pa tudi podporo lokalnemu gospodarstvu.
Nezanemarljivi so tudi pozitivni učinki na okolje zaradi
manjšega obsega transporta in odpadkov ter manjše
obremenjenosti lokalnega okolja s pesticidi.
Ciljne skupine projekta so lokalni prebivalci z registriranih
kmetij in z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah
s poudarkom na mladih prevzemnikih kmetij, zainteresirani
prebivalci območja, člani kmetijskih gospodarstev, zlasti
ženske, starejši, invalidi, mladi z manj priložnostmi.
Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.




Seznaniti udeležence z načinom prehranske
samooskrbe v lokalnem okolju.
Identificirati priložnosti za samooskrbo v lokalnem
okolju, seznaniti se s vplivom trajne samooskrbe s
hrano na lokalni razvoj, na večanje ekonomske moči z
novimi možnostmi zaposlovanja in nove tržne
priložnosti za lokalne pridelovalce.

Obseg programa (skupno
št. ur)
Oblika dela

50
Kontaktne
ure

Teoretični del (št. ur)

10

Praktični del (št. ur)

20

Lista
Način evidentiranja (lista
prisotnosti, podpisana izjava prisotnosti
– izdelek, storitev …)

Pogoji za končanje
programa

On line
delo
(max 50 %
celotnega
programa)

Izdelek ali
storitev

10

10

Izdelava
učnega
poligona za
samooskrbo

80 % udeležba

POSEBNI DEL
Vsebine programa

Načrtovanje male kmetije:
1. postavitev vrta,
2. sadovnjaka,

Izdelava
učnega
poligona za
samooskrbo

Drugo
(navedite)

reja kokoši,
reja prašičev,
postavitev čebelnjaka,
izboljšava tal,
postavitev zavetja,
tehnike obračunavanja,
navodila kako začeti,
postavitev žive meje,
delanje poti,
izdelava košar,
vozlanje in izdelki iz vrvi
proizvodnja sadja in jagodičevja:
načrtovanje sadovnjaka,
izgradnja prostih zidov,
shranjevanje in konzerviranje hrane
upravljanje travinj,:
pridelava vina in proizvodnja piva.
Izdelava marmelade in
peka kruha in kuhanje kot del vsakdanje rutine malih
kmetij
22. kompostiranje
23. biološko vrtnarjenje:
- osnovna pravila ekološkega cikla,
- oblikovanju močnega ekosistema,
- kar pomeni plodnost,
- vlogo živali,
- zatiranje škodljivcev.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kompetence, pridobljene s
programom

Spretnosti, pridobljene s
programom

Udeleženec programa pridobi naslednje kompetence:
 V okviru kompetence samoiniciativnost in podjetnost
udeleženci razvijejo zmožnosti za ugotavljanje
priložnosti za zasebne, poklicne ali poslovne
dejavnosti na področju samooskrbe z ekološkimi in
bio metodami gospodarjenja.
 V okviru osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji
udeleženci pridobijo temeljna znanja s področja
varstva rastlin in okolja, znajo določiti okvirno ceno
lastnega izdelka ali storitve, razumejo vpliv znanja in
tehnologije na naravni svet.
 V okviru kompetence učenje učenja udeleženci znajo
učinkovito upravljati s časom in informacijami, si znajo
poiskati priložnosti za izobraževanje, usposabljanje in
nasvete ali podporo, krepijo motivacijo in zaupanje v
lastne sposobnosti.
 V okviru socialne kompetence udeleženci imajo
občutek solidarnosti in zanimanje za reševanje
problemov, aktivno sodelujejo v dejavnostih skupnosti
ter soseske, vplivajo na sprejemanje odločitev.
Spretnosti, ki jih udeleženci pridobijo s programom se
nanašajo na področja:


Kako načrtovati malo kmetijo, postaviti vrta,
sadovnjak,








Splošne kompetence,
dopolnjene s programom

Udeleženec si krepi splošne kompetence, s tem pa postaja
dovzetnejši do sprememb, ki jih nudi sodobno delovno okolje.
Udeleženec pridobi naslednje splošne kompetence:








Organizacija
izobraževanja (navedba
vsebinskih sklopov –
modulov, časovni obseg)

Kako poteka reja kokoši, prašičev, postavitev
čebelnjaka,
Kako izboljšati tla, postaviti zavetje, delanje poti,
izgradnja prostih zidov, kompostiranje, biološko
vrtnarjenje.
Kako izdelovati košare, vozlati izdelke iz vrvi.
Upravljanje travinja.
Shranjevanje in konzerviranje hrane, izdelava
marmelade, peka kruha, kuhanje
Uporabo IKT orodij Excela, Worda, Powerpointa.

načrtuje poklicno kariero kmetovalca,
uporablja IKT opremo,
dela v skupini (timu)
komunicira s sodelavci in nadrejenimi
rešuje probleme in se prilagaja na nepredvidene
situacije
analizira stanja prehranske samooskrbe v lokalnem
okolju,
 pozna prednosti sezonskega, domačega, lokalnega in
tradicionalnega,
 izbira primernega načina gospodarjenja,
 pozna vpliv prehranske samooskrbe na lokalni razvoj.
Program traja 50 pedagoških ur in se izvaja v obliki
teoretičnih in praktičnih kontaktnih ur, on- line dela ter
izdelave seminarske naloge in predstavitev poslovnega
načrta. Skupina za izvajanje programa šteje 15 do 20
udeležencev. V programu prevladujejo aktivne oblike dela in
uporaba najsodobnejših dosežkov na področju učenja,
usposabljanja in izobraževanja (delo v manjših skupinah,
dvojicah, diskusije, igre vlog, prezentacije in demonstracije,
analize, pogovori, simulacija in analiza primerov, coaching, e učenje …). Program je oblikovan kot skupek delavnic, pri
katerih udeleženci interaktivno trenirajo veščine, ki so vezane
na vsebine.
Učni poligon za samooskrbo je učilnica v naravi za
samooskrbo.
Načrtovanje male kmetije:
 postavitev vrta 5 ur,
 sadovnjaka 2 ure,
 reja kokoši 2 uri,
 reja prašičev 2 uri,
 postavitev čebelnjaka 2 uri,
 izboljšava tal 2 uri,
 postavitev zavetja 2 uri,
 tehnike obračunavanja 2 uri,
 navodila kako začeti 2 uri,
 postavitev žive meje 2 uri,
 delanje poti 2 uri,
 izdelava košar 2 uri,












Izobrazba in kompetence
izvajalca(ev) programa
(stopnja in smer izobrazbe)

vozlanje in izdelki iz vrvi 2 uri,
proizvodnja sadja in jagodičevja 2 uri,
izgradnja prostih zidov 2 uri,
shranjevanje in konzerviranje hrane 2 uri,
upravljanje travinja 2 uri
pridelava vina in proizvodnja piva, 2 uri.
Izdelava marmelade in
peka kruha in kuhanje kot del vsakdanje rutine malih
kmetij 3 ure,
kompostiranje 3 ure,
biološko vrtnarjenje 5 ur.

Program usposabljanja izvede:
 Najmanj VII. stopnja izobrazbe: ekonomist, organizator
ali inženir biotehničnih področij.
 Zaželene so reference iz področja menedžmenta.

Program

Datum

Odobril

Programski odbor

16.10.2018

DA

Svet zavoda potrdil

18.10.2018

DA

Zavrnil – Opombe

