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Naslov projekta 

 

 

 

Opišite, katero problematiko želite s projektom nasloviti. 

Souporaba kmetijskih zemljišč 

SOUPORABA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ (SKZ) 

Projekt združuje ljudi z željo po kakovostni lokalno pridelani hrani z družbeno-socialno komponento. 

Povezuje predvsem ostarele lastnike neobdelanih kmetijskih površin in brezposelne ljudi. Tiste, ki 

imajo zemljo in so jo pripravljeni deliti, s tistimi, ki potrebujejo zemljo za pridelovanje hrane. Je 

skupnost pridelovalcev, prostovoljcev in lastnikov. Namenjen je ljudem, ki si želijo pridelati lastno 

kakovostno hrano in lastnikom zemljišč, ki želijo zemljo deliti z drugimi, zato da bi bila zemljišča 

obdelana. 

Projekt zaradi svojega eko-družbenega značaja omogoča povečanje lokalne saooskrbe in skrajšanje 

preskrbovalne verige ter hkrati aktivacijo brezposelnih, kar vodi k lažjemu nastopu na trgu dela ali k 

samozaposlitvi na področju lokalne saooskrbe. 

Z delovanjem v okolju v katerem živimo, rešujemo problematiko na naslednih področjih: 

 Reševanje problemov lokalne samooskrbe z lokalno kakovostno hrano, 

 Reševanje problemov zaraščanja kmetijskih zemljišč, posebej na območjih z omejenimi dejav-

niki za obdelovanje, 

 Reševanje problema izgube tradicionalnih kulturnih krajin, povezane z zmanjšano krajinsko in 

biotsko pestrostjo, 

 Socialno-ekonomski problemi povezani s staranjem prebivalstva na podeželju, 

 Nepovezanost brezposelnih prebivalcev mest z ruralnim zaledjem – neizkoriščeni ekonomski 

potenciali na področju pridelave zelenjave, 

 Prenos tradicionalnih znanj med starejšimi in mlajšimi generacijami. 

 Trženje presežka lokalne kakovostne hrane preko ustanovljene blagovne znamke, ki bo doka-

zovala socialno komponento z eko-družbenim certifikatom. 

PROJEKT OMOGOČA: 

 

Vzpostavitev neposrednega stika ostarelih lastnikov kmetijskih zemljišč z brezposelnimi za vzpostavitev 

novih modelov neposrednega povezovanja pridelovalcev in končnih potrošnikov. 

Usposobiti brezposelne ljudi za pridelavo lokalne kakovostne hrane in jim predstaviti možnosti 

socialnega podjetništva na področju lokalne samooskrbe. 

Medgeneracijski prenos znanja za trajnostno pridelavo. 

Izboljšanje socialnega položaja starostnikov in brezposelnih. 

Obdelava kmetijskih zemljišč, ki so zaradi nezmožnosti lastnikov za fizično delo opuščena ali v 

zaraščanju. 

Povečanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano. 

Vzpostaviti sledljivost proizvodov pridelanih na eko-socialni način ter preučitev uvedbe eko-socialne 

blagovne znamke za večjo regionalno prepoznavnost. 
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Je projekt nov ali nadaljevanje preteklega projekta? Katerega? 

 

Kakšne partnerje si želite? (sektor, izkušnje) 

 

 

Podatki organizacije 

Organizacija            InTeRCeR – Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve 

Tip organizacije       Zavod (NGO)  

Kraj                          Maribor 

Država                     Slovenija 

 

Podatki kontaktne osebe 

Ime in priimek             Martina Gopurn 

Elektronski naslov      mgopurn@yahoo.com 

Telefonska številka     041 290 501 

 Kmetijski sektor: dostop do trga, znanje o ekološki pridelavi in predelavi, trženju in 
zadružništvu. 

 Ekonomski sektor: razpisi, znanja o možnosti financiranja, izdelava poslovnega načrta 
in finančnega okvirja 

 Naravovarstveni sektor: obnavljanje in varovanje narave in naravne dediščine. 

 Sektor za zaposlovanje: informacije o brezposelnih osebah, možnost pridobivanja 
sredstev iz programa aktivne politike zaposlovanja 

 Občine: podatki o zaraščanju zemljišč na različnih področjih, podaki ostarelih 
lastnikih kmetij. 

Projekt je nov. Ideja se je rodila leta 2013, z izvajanjem projekta pa smo pričeli v letu 2014. 


