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U V O D

Slovenska resnična zgodba poudari pomembnost ekosistemskih storitev (ES), ki so osnova za obstoj na-
šega planeta. Vsakdo izmed nas ima priložnost vplivati na ekosistemske storitve v smislu ohranjanja in 
izboljševanja le teh. V resnični zgodbi so vpletene tri manjše resnične zgodbe, h katerim je dodana osebna 
izpoved ključnih lokalnih akterjev, ki predstavljajo način življenja z ekosistemskimi storitvami, ki izboljšu-
jejo način življenja. Ti ključni akterji ohranjajo ekosistemske storitve z uporabo trajnostnih praks in gospo-
darjenja s pokrajino. 

V naslednjih 50 letih bodo podnebne spremembe vplivale na gospodarstvo, predvsem na kmetijstvo, ener-
getiko, transport, turizem in zdravje. Pospeševanje izgube ekosistemov in biološke raznovrstnosti bo vplivalo 
na gospodinjstva in podjetja, največji vpliv bo imelo na najbolj ranljive socialne skupine (starejše osebe s 
posebnimi potrebami in gospodinjstva z nizkimi prihodki). Vplivi se bodo razlikovali med regijami, najbolj 
ranljiva bodo obalna, gorska in poplavna območja (EC, 2009 in EEA 2008).

Zgodbe iz Dravinjske doline ponujajo bralcu možnost, da spozna ekosistemske storitve na drugačen 
način, z raziskovanjem (Učni poligon za samooskrbo Dole), z opazovanjem tradicije in stikom z živalmi 
(Ekološka kmetija Jug) in skozi rekreacijo in kulinariko (Ranč Dravinja). Mlada generacija doživi zgodbo 
z aktivnim vključevanjem (merjenje lastnosti vode in prsti, oblikovanje gline, hranjenje živali, poskušanje 
meda, jahanje in vožnja s kočijo). Učenci in študenti lahko doživijo zgodbo, primerljivo z njihovim življe-
njem, na osnovi dodatnih vprašanj z ekskurzije lahko primerjajo svoje življenje s to zgodbo: Kje se dogaja 
zgodba? Kako živijo ljudje? Kaj delajo za preživetje? Kako so povezani z naravo? Kako so živeli v preteklo-
sti? Bralci začutijo pomembnost treh ključnih vprašanj v zgodbah: Kaj mi daje narava? Kaj želim doseči? 
Kaj morem storiti? Odgovori na ta vprašanja odpirajo nove možnosti doživljanja ekosistema, katere se 
lahko prenesejo v različna socialna okolja.

Številna območja po svetu že občutijo negativne vplive povišanja povprečne temperature za 0,8 °C od 
leta 1850. Brez učinkovite politike in izobraževanj o blaženju podnebnih sprememb se ocene globalnega 
segrevanja gibljejo med 1,8 °C in 4 °C do leta 2010, v primerjavi z letom 1990 (FAO, 2007). 

Glavna ideja naše zgodbe je predstavitev pomembnosti ekosistemskih storitev za preživetje živih bitij in 
predstaviti svetovni problem izginjanja ekosistemskih storitev zaradi podnebnih sprememb in izgube bi-
ološke raznovrstnosti. To so hkrati tudi razlogi za ohranjanje ekosistemskih storitev. Ekosistemske storitve 
in biološka raznovrstnost so bistvenega pomena za preživetje vseh živih organizmov zaradi številnih raz-
ličnih procesov, kot na primer: tvorjenje kisika, vezava CO2, nastanek prsti, Zemljinega samo-regulacijske-
ga sistema in v zadnjih petdesetih letih je bil zaznan drastični upad ekosistemskih storitev na globalnem 
in lokalnem nivoju, predvsem zaradi netrajnostnih okoljskih pritiskov. Prilagajanje pomeni predvidevanje 
obratnih pojavov podnebnih sprememb in primerno ukrepanje za preprečevanje ali zmanjšanje škode, 
ki jo lahko povzročijo, ali izkoriščanje priložnosti, ki jih lahko nudijo (Mitsch, Jorgensen 2004). Dokazano 
je bilo, da lahko dobro načrtovana zgodnja prilagajanja privarčujejo denar in kasneje tudi življenja (Shi-
pper, 2007). Primeri prilagajanja na podnebne spremembe vključujejo učinkovitejšo rabo vodnih virov, 
prilagajanje gradbenih predpisov podnebnim spremembam v prihodnosti in vremenskim ujmam.
 
… v zadnjih petdesetih letih je bil drastični upad ekosistemskih storitev na globalni in lokalni ravni. 
Projekcije in scenariji kažejo, da se bodo te stopnje nadaljevale ali celo povečevale v prihodnosti …
 
Tudi Slovenija razvija pristope za prilagajanje, v smislu ublažitve podnebnih sprememb ter preprečevanje 
le teh. Zato so bili v vzhodnem delu Slovenije, v Dravinjski dolini v preteklih letih izvedeni številni projekti 
za vzpostavitev pogojev za izkustveno izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam. Analiza 
strategij prilagajanja na podnebne spremembe v Sloveniji je pokazala, da je potreben akcijski pristop in 
da brez sprememb na vseh področjih (voda, prst, kmetijstvo, industrija, transport) ni mogoče izpeljati 

1



2

prilagoditev. Pomembno je sodelovanje vseh zainteresiranih, kar je po navadi težava pri strategijah. V 
Dravinjski dolini imamo pravi izobraževalni poligon za permakulturo in ekoremediacije.

Naravni procesi in ekosistemske storitve so že degradirane zaradi velikega vpliva človekovih dejavnosti. 
Velika težava so tudi podnebne spremembe, ki potrebujejo globalna prilagajanja, ampak jih je potrebno 
pričeti na lokalnem nivoju, za kar je potreben akcijski pristop. 

Na osnovi učnega orodja resničnih zgodb in dopolnilnih ekskurzij bodo študentje pridobili lastne izku-
šnje in razumeli in nadgradili teoretično znanje. Študentje bodo lahko povezali lokalne okoljske težave 
z globalnimi težavami. Za preprečevanje izgube biološke raznovrstnosti in za omogočanje nemotenega 
delovanja ekosistemskih storitev je potreben takojšen akcijski pristop na lokalnem nivoju, ki ga podpira 
EU strategija in vključuje tako ekonomske (stroge okoljske strategije) kot tudi izobraževalne spremembe 
(bolonjski sistem, praktična znanja). Z učnim orodjem na podlagi resničnih zgodb in izkustvenim učnim 
procesom lahko omogočimo akcijski pristop za promocijo in ohranjanje ekosistemskih storitev in ga pri-
bližamo vsem starostnim skupinam ljudi. Predvsem za mlado generacijo je pomembno, da pridobijo la-
stne izkušnje o ekosistemskih storitvah, saj jih bodo nato lahko uporabili in izvajali potrebne spremembe 
v lastnem vsakodnevnem življenju. 

Po branju resnične zgodbe in skozi lastne izkušnje bodo študentje lahko samostojno prepoznali zeleno 
infrastrukturo in aktivnosti, ki podpirajo ekosistemske storitve in jih tako vključili v lastno lokalno okolje. 
Prepoznali bodo razliko med trajnostnim in netrajnostnim pristopom. Na osnovi teorije študentje razu-
mejo pomen in pomembnost ekosistemskih storitev, ampak v praksi so za aktivno izboljševanje ekosi-
stemskih storitev v večini nezmožni uporabiti nova znanja. Potrebna je povezava med teorijo in prakso, 
da bodo študentje lahko sami izkusili, kako lahko varujejo vodo, prst, skrbijo za avtohtono vegetacijo ali 
živali. Samo tako so možne spremembe v gospodarjenju z naravnimi viri in ekosistemskimi storitvami 
(kot na primer ravnanje z odpadnimi vodami, zadrževanje deževnice in ponovna uporaba deževnice, sa-
mooskrbnega sistema za trajnostno življenje).

Študentje bodo tako lahko prepoznali območja s podobnimi izhodišči. Slovenski primer opisuje pogoje, 
opremo ter dobre primere trajnostnega življenja, ki podpira biološko raznovrstnost in ekosistemske sto-
ritve z različnih trajnostnih vidikov. Z razumevanjem lokalne resnične zgodbe in lokalnih primerov bodo 
študentje in učitelji lahko prepoznali podobne primere tudi v svoji državi. Z uporabo primerjalne metode 
in prenosom izkušenj bodo lahko prepoznali regionalna ali lokalna območja kjer so potrebne aktivnosti 
in naravne strukture, ki omogočajo ekosistemske storitve.
Na teoretični podlagi (resnična zgodba) in praktičnih izkušnjah (ekskurzija) bodo študentje spoznali svojo 
lokalno okolje, tradicijo in dejavnosti, ki podpirajo ekosistemske storitve, začutili bodo povezanost z lokal-
nim okoljem in naravo. Začeli bodo razmišljati, kako lahko oni pripomorejo k ekosistemske storitvam in 
jih podprejo. Pristop bo prenesen v druge države. Študentje in učitelji bodo primerjali skrb za ekosistemske 
storitve na lokalnem in nacionalnem nivoju. Primerjalna osnova bodo izbrani dobri primeri iz Slovenije. 

Glavni cilj resnične zgodbe je skozi izkušnje v resničnem življenju spodbuditi vsakega posameznega študenta, 
da skrbi za ekosistemske storitve in razume osnovne težave povezane z lastnim lokalnim življenjskim okoljem. 
Zato je potrebno teorijo prenesti v prakso, saj samo teoretično znanje ne omogoča učinkovitega akcijskega 
pristopa za izboljševanje ekosistemskih storitev na lokalnem in globalnem nivoju.

Zgodbe so zapis življenja, dela in načina razmišljanja. So vpogled v dogajanja na lokalni in regionalni 
ravni in omogočajo doživljanje, dojemanje globljih pomenov ter prinašajo spoznanje, da se velike spre-
membe vedno začno z majhnimi koraki. Akterji zgodb so različni po starosti, izobrazbi, načinu življenja 
in pristopih, pa vendar vsi delajo v isto smer, to je krepitev ekosistemskih storitev, saj je delovanje narave 
nujni pogoj za obstoj človeka in njegove aktivnosti. 

Preko lastne refleksije zgodb bo bralec motiviran za prepoznavanje priložnosti, kako po principih trajnosti 
delovati tudi v svojem domu in lokalnem okolju, saj bo napolnjen z energijo, ki jo odsevajo nosilci zgodb 



z zavedanjem, da je le sobivanje z naravo dolgoročna pot. Pri vseh zgodbah je skupni pristop učenja, 
pridobivanja novih spoznanj; in za Dravinjsko dolino je največji kapital znanje, ki se tod ustvarja, zato je 
Dravinjska dolina učna regija v Sloveniji. 

 
Izobrazba je prvi korak k trajnostnemu razvoju – Slovenija je lahko učna regija.
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Izkusi Dravinjsko dolino z vsemi svojimi čuti

Izhodišče vseh treh zgodb so ekosistemske storitve. Ekosistemske storitve so dobrine in koristi, ki jih 
človeku nudijo ekosistemi oz. naše okolje v katerem živimo. V vsakdanjem življenju se običajno ne 
zavedamo negativnih posledic, ki jih povzročamo v okolju zaradi nesmotrne rabe naravnih dobrin 
in prekomernega onesnaževanja okolja. V veliko državah se za splakovanje sanitarij, pranje avtomo-
bilov še zmeraj uporablja čista pitna voda, v prehranske namene je uporabimo le 6 %. Okolje preko-
merno onesnažujemo, zaradi intenzivnega kmetovanja in uporabe kemičnih sredstev izgubljamo 
kakovostno prst, medtem ko se pomena opraševanja niti ne zavedamo.  Izredno pomembno je, da 
se vsak posameznik zave, kako lahko s premišljenim ravnanjem tudi sam, v vsakdanjem življenju, 
bistveno prispeva k ohranjanju ekosistemov, ekosistemskih dobrin in biotske pestrosti, ki so osnova 
za preživetje vseh živih bitij. 

Resnične zgodbe o življenju posameznikov, ki so ob današnjem tempu sodobne družbe uspeli ohra-
niti pristen stik z naravo in tradicijo ter trajnostno in smotrno upravljajo z naravnimi dobrinami in 
ekosistemi, so umeščene v pestro geografsko območje občine Poljčane, ki leži na severovzhodnem 
delu Slovenije, natančneje v Dravinjski dolini, ki je del Podravske regije.

 
Lega Slovenije. Vir: 
https://www.google.si/maps/place/Polj%C4%8Dane,+2319+Polj%C4%8Dane/@46.4664858,15.2556423,8.42z/data=!4m5!3m
4!1s0x476586b5b3bc605f:0x62fae57cca7fefe1!8m2!3d46.3141609!4d15.5784672

Dravinjska dolina je razdeljena na gričevja ob reki Dravinji in njenih pritokih na nadmorski višini 250-
270 m, kjer se je holocenska peščena ilovica in peščena glina akumulirala. Na tistih delih območja, 
kjer je periodičen vpliv podzemne vode, prevladujejo globoki gleji – obrečne prsti na katerih so trav-
niki. Reka Dravinja je s Pohorskim hribovjem dolga 74 km in pokriva območje 15000 km2. 



Lega Dravinjske doline s centrom v Poljčanah. 

Dravinjska dolina je pretežno uravnano površje, mlajšega nastanka z začetki v ledeni dobi. Območje 
spada pod zavarovana območja Nature 2000. 
 

Dravinjska dolina je območje naravnih ekosistemov. 

Povprečna letna temperatura je 9,5 °C, v vegetacijskem obdobju 15,5 °C, povprečna letna tempe-
ratura je 18,1 °C, povprečna zimska temperatura pa je 0,4 °C. Letna količina padavin je 1076 mm in 
presega potencialno letno evapotranspiracijo za 40,4 °C. Ker se v nobenem mesecu ne pojavi ne-
gativna razlika med količino padavin in višino potencialne evapotranspiracije, prihaja do letnega 

5



6

presežka vode za 406,4 mm. Ker ni pomanjkanja vode, le to in indeks vlažnosti prsti, kažeta na vlažno 
podnebje. V plitvih obrečnih prsteh ne prihaja do zadrževanja vode v profilu prsti zaradi prisotnosti 
kamnov. V globokih prsteh se zadržuje voda v nižjih profilih prsti, po navadi nižje od 50 cm in zato 
ne ne vpliva neposredno na rast rastlin. Skoraj polovica padavinske vode odteče na površini, kar 
povzroča denudacijo in erozijo. Številni potoki zberejo površinsko tekočo vodo in prispevajo k visoki 
gostoti rečnega sistema.

Dravinja, ki je skozi tisočletja tekla tukaj in preoblikovala ta prostor mu prav zato daje poseben iz-
gled. Reka teče od vznožja Pohorja do izliva v reko Dravo in je ena redkih srednje velikih slovenskih 
nižinskih rek, ki ima v večjem delu še ohranjeno naravno strugo v značilnem prvobitnem vijugavem 
toku. S številnimi bujno obraščenimi meandri in okljuki ustvarja pomembne in raznolike ekosisteme 
in velja za eno najlepših nižinskih rek v Sloveniji. 

Ob pregledu Jožefinskega vojaškega zemljevida iz leta 1763 je razvidno, da je reka Dravinja v sre-
dnjem toku skoraj v celoti vse do danes ohranila svojo prvobitno podobo. V preteklosti so ljudje 
znali bolje opazovati, prisluhniti naravi in njenim procesom ter živeli v skladu z njenimi zakonitostmi. 
Podoba kulturne krajine, kot jo doživljamo danes, je na tem območju ostala skozi stoletja skoraj ne-
spremenjena, kar je zasluga naših prednikov, ki so znali spoštljivo in modro gospodariti s prostorom 
ter se prilagoditi poplavam in živeti z njimi. Zaradi obsežnega poplavnega območja je dolinsko dno 
večinoma neposeljeno. Naselja so v preteklosti gradili predvsem na robu doline, zunaj poplavnega 
pasu in območja kakovostnih kmetijskih površin, kjer se ravninski svet že dviguje v okoliško gričevje. 
Dolinsko dno ima na najnižjih predelih poplavne ravnice ohranjene številne biotsko pestre vlažne 
ekstenzivne travnike, ki omogočajo razlivanje poplavnih voda. Ohranjena naravna rečna dinamika, 
bogato obrasli rečni bregovi, trstičja, mrtvice, posamična drevesa in mejice prispevajo k izredni biot-
ski pestrosti. Tukaj živijo številne redke vrste, predvsem ptice, žuželke, kačji pastirji, plazilci in metulji.  
Zaradi izjemnih naravnih danosti je obravnavano območje pridobilo vrsto naravovarstvenih statusov 
in predstavljajo pomembno naravno dediščino območja kot so Natura 2000, ekološko pomembna 
območja, gozdni rezervati in varovalni gozdovi ter naravne vrednote različnih zvrsti.

Sipke, erodirane rečne stene reke Dravinje so eno najpomemb-
nejših gnezdišč spretnega ribiča – vodomca – ptiča bleščečega 
turkiznega perja, ki je obenem tudi simbol Dravinjske doline in 
dokazuje še dobro ohranjen obvodni ekosistem.  

Posebnost tega območja je tudi močno ogrožena pomladna cve-
tlica Velikonočnica, ki okoli velike noči zacveti na pobočjih Boča 
ter v okolici Ponikve, ki je eno izmed zadnjih štirih rastišč te ču-
dovite rastline v Sloveniji. Z odstranjevanjem grmovne vegeta-
cije, ustrezno poletno košnjo in ozaveščanjem in usmerjanjem 
obiskovalcev v času cvetenja se območij suhih stepskih travnikov 
ohranjajo tudi za naše zanamce.  

Povezava človekovega delovanja z naravnimi danostmi na območju Dravinjske doline se ne odraža 
le v ohranjeni naravni dediščini, temveč tudi v pestro ohranjeni kulturni dediščini, tradiciji pode-
želskega lokalnega okolja, kulinaričnih posebnostih in tradicionalnih običajih. Ljudje pokrajine niso 
bistveno spreminjali, saj so bile ob reki Dravinje pogoste poplave, s katerimi so sobivali, na gričevjih 
je prst skromna in ni omogočala velikopoteznega kmetovanja. Zato so ostale majhne domačije, iz 
katerih so se mladi večinoma odselili v mesta.
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Življenje v Dravinjski dolini je bilo usmerjeno v kmetijstvo, zaradi skromne zemlje so ljudje pogosto trpeli lakoto. 

Po letu 2004, z vstopom Slovenije v EU, ko so postala pomembna zavarovana območja in ko so se 
začele odpirati nove možnosti razvoja podeželja, se število ljudi v Dravinjski dolini povečuje in letni 
prirast je pozitiven. Med pomembne posebnosti doline sodijo številni leseni ročno izdelani klopotci, 
katerih značilno pesem je mogoče slišati daleč naokoli v času trgatev in kažejo na pridelavo krme za 
živino ter vinske trte v gričevnatih območjih iz laporja.

Mogočni leseni toplarski kozolci, ki so bili nekoč namenjeni sušenju krme in žita, spravilu orodja in 
opreme ponekod, kot dragoceni spomeniki ljudskega stavbarstva, soustvarjajo značilno tradicional-
no krajinsko podobo podeželja. Z evropskimi sredstvi je občina Poljčane del te dediščine odkupila in 
obnovila. Dediščina je vključena v edukacijsko ponudbo Dravinjske doline. 

 
Tradicionalni toplarski kozolci so pomembna kulturna dediščina na območju regije Dravinjska dolina. 
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Izjemne naravne danosti, pomembna zavarovana območja Nature 2000 ter kulturna dediščina so 
razvojna priložnost območja in potrditev, da sta narava in tradicija na tem območju še vedno zelo 
dobro ohranjeni in povezani.

Občina želi z investiranjem in urejanjem številnih edukativnih objektov kot je opazovalnica za ptice, 
ki je umeščena na poplavni biotsko pester vlažen travnik ob naravno ohranjeni reki Dravinji z bogato 
obrečno zarastjo ozaveščati lokalno skupnost o pomenu ekosistemov, ekosistemskih dobrinah in 
storitvah. Opazovalnica simbolizira neločljivo povezanost reke Dravinje in prostora ob njej s prebi-
valci. Obiskovalci lahko na tovrstnih ureditvah svoje znanje izpopolnijo in nadgradijo z neposredno 
izkušnjo v naravi in v obliki različnih aktivnosti podrobneje spoznajo pomen različnih ekosistemov, 
ohranjanjem biotske raznovrstnosti in varstvom naravnih vrednot.
 

Opazovalnica za ptiče je ena izmed mnogih učnih objektov v učni regiji Dravinjska dolina. 

Razvoj lokalnih območji gre v smeri trajnosti, saj so lokalni prebivalci spoznali pomembnost upo-
števanja omejenih naravnih virov, ki jih prilagajajo svojim dejavnostim. Dravinjska dolina je pričela 
prebujati interes za dodatno ponudbo povezano z naravo, okoljem, naravnimi viri in lokalnimi po-
sebnostmi.

S postavitvijo učnih poti, učnih točk, cest, opazovališč ter podporo dopolnilnih dejavnosti so ljudje 
začeli tudi sami investirati v svoja zemljišča za skupni cilj: Dravinjska dolina je postala učilnica v na-
ravi za vse generacije za promocijo in ohranjanje ekosistemskih storitev, bioloških raznovrstnosti in 
tradicionalne kmetijske pokrajine.

Občinski svet in občina je začela investirati v okoljske projekte leta 2006/2007. S številnimi skupnimi 
projektnimi delavnicami, kjer je bilo vključeno lokalno prebivalstvo v razvojne strategije, so ljudje 
začeli dojemati možnosti življenja z naravo in takoj so pokazali veliko zanimanje za razvoj takšnih 
dejavnosti in dodatne ponudbe povezane z naravo, tradicionalno kulturno pokrajino, okoljem, na-
ravnimi viri, ekosistemskimi storitvami in lokalnimi posebnostmi.

Zgodbe, ki so v nadaljevanju podrobneje predstavljene učijo o spoštovanju in povezanosti tradicije, 
narave ter zavedanju, da ima prav vsak posameznik možnost z akcijskim pristopom spreminjati svoj 



svet ter svet okoli sebe. Z majhnimi koraki, majhnimi dnevnimi spremembami lahko prispevamo k 
velikim premikom.  Svet, ki ga živimo danes je moč spreminjati za boljši jutri. Kakšen bo, je odvisen 
od vsakega posameznika. Za odločitev za spremembe je potreben pogum, znanje in ideje, inovativ-
nost ter tudi finančna sredstva, ki jih je treba nenehno vlagati v zgodbo, da ta živi. 

V zgodbi nas spremljajo znanstvenica, občinska uprava in družina s kmetijo, ki s svojim načinom ži-
vljenja in izvajanjem dejavnosti živijo v tesnem stiku z naravo, jo ohranjajo in razvijajo dejavnosti, ki 
omogočajo preživetje. Vsi trije se sami preskrbujejo, so povezani med seboj in si pomagajo. Vsak na 
svoj način prispeva h krepitvi ekosistemskih storitev.

   Ohranjanje ekosistemskih storitev – osnova za človekovo preživetje

Človekov obstoj, zdravje in dobro počutje so odvisni od storitev, ki jih zagotavljajo ekosistemi in njihove 
komponente. Ekosistem je opredeljen kot dinamičen kompleks združb rastlin, živali ter mikroorganiz-
mov in njihovega neživega okolja, ki vzajemno delujejo kot funkcionalna enota, pri čemer je tudi človek 
njegov sestavni del. Sestavni del so tudi antropogeni ekosistemi, kot so kmetijske površine in urbana 
območja. Ekosistemske storitve omogočajo širok spekter koristnih storitev, ki povečajo blaginjo in so 
bistvene za preživetje, kot so voda, prst, hranila in organizmi. Ekosistemske storitve so posredni in ne-
posredni prispevek ekosistema k blaginji ljudi (TEEB D0). Posredno ali neposredno podpirajo preživetje 
in kakovost življenja (http://biodiversity.europa.eu/topics/ecosystem-services). Ekosistemske storitve 
vključujejo oskrbo z vodo in čiščenje zraka, naravno recikliranje odpadkov, nastajanje prsti, širjenje se-
men in kroženje snovi, vzdrževanje biološke raznovrstnosti za kmetijstvo, uravnavanje klime in skrajnih 
temperatur, opraševanje in uravnalne mehanizme, ki jih narava, če jo pustimo pri miru, uporablja za 
uravnavanje podnebnih razmer in populacij živali, žuželk ter drugih organizmov:
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EkOsIstEmskE s tOrItvE

PODPORNE

tvorba kisika, fotosinteza in primarna produkcija, kroženje hranil, kroženje 
vode, tvorba tal, zagotavljanje življenskega prostora, ...

OSKRBOVALNE

pitna voda, 
hrana, vlaknine, 
energetski vir, 

mineralne surovine, 
biokemikalije, 

zdravilne učinkovine, 
okrasni viri, ...

REGULATORNE

uravnavanje kvalitete 
vode, zraka in tal, 

vpliv na klimo, 
preprečevanje 
erozije (vetrne, 
vodne), širjenje 

bolezni, omogočanje 
opraševanja, 

uravnavanje naravnih 
nevarnosti (suše, 
poplave, veter), ...

KULTURNE

izraz pokrajinske 
vrednosti 

ekosistemov: 
rekreacija, estetska 
funkcija, duhovna 

obogatitev, 
izobraževanje, ...
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Podporne storitve so ekosistemske dejavnosti, ki so potrebne za proizvodnjo vseh ostalih dejav-
nosti. To vključuje storitve kot so recikliranje hranil, primarna proizvodnja in oblikovanje prsti. Te 
dejavnosti omogočajo ekosistemske storitve kot so oskrba z rano, urejanje poplav in čiščenje vode.

Oskrbovalne storitve so proizvodi pridobljeni iz ekosistemov kot so hrana (vključno z morskimi sa-
deži in divjadjo), pridelki, surovimi materiali (vključno z lesom, kožami, kurjavo, organskim materi-
alom, krmo in gnojilom), genskimi viri (vključno z geni za izboljšavo pridelkov in zdravstva), vodo, 
minerali, zdravstvenimi viri, energijo (hidroenergijo, gorivo iz biomase), okrasni viri (vključno z modo, 
obrtmi, nakitom, živalmi, čaščenjem, okrasitvijo in spominki kot so krzna, perje, slonovina, orhideje, 
metulji, akvarijske ribice, školjke, itd.)

Uravnalne storitve so koristi pridobljene iz reguliranja ekosistemskih procesov. Sem spadajo osami-
tve ogljika in prilagajanje podnebja, razgradnja in razstrupljanje odpadkov, čiščenje vode in zraka, 
zatiranje insektov in bolezni. 

kulturne storitve so nematerialne koristi, ki jih ljudje prejmejo iz ekosistemov z duhovno obogatitvi-
jo, kognitivnim razvojem, refleksijo, rekreacijo in estetskimi izkušnjami. Sem spada kultura (uporaba 
naravnih motivov v knjigah, filmih in na slikah, folklora, nacionalni simboli, arhitektura, oglaševanje 
itd.), duhovnost in zgodovina (uporaba narave pri veri ali dediščinski vrednosti), znanost in izobrazba 
(uporaba naravnih sistemov za šolske ekskurzije in znanstvena odkritja).

Posledice procesov znotraj ekosistemov in njihovi produkti (ekosistemske storitve), ki jih lahko kori-
stimo tudi mi, so močno odvisni od biotske raznovrstnosti in pestrosti znotraj ekosistemov (Ekosiste-
mi, povezanost živih sistemov, 2008, str. 98). Biotska raznovrstnost in pestrost predstavlja raznolikost 
vseh živih organizmov. Odraža se na več ravneh, in sicer genski raznovrstnosti organizmov, različ-
nosti živih bitij in v raznovrstnosti sistemov (Pregled stanja biotske in krajinske pestrosti v Sloveniji, 
2002, str. xii, 3). Sprememba vrstne pestrosti lahko neposredno vpliva na spremembo potenciala 
nekega ekosistema za določene storitve. Na primer nepravilni poseg v gozdni ekosistem lahko pov-
zroči zmanjšanje vrstne pestrosti gozda, zmanjša se sposobnost gozda za zadrževanje vode, lahko 
se prične proces erozije, … Pri tem vemo, da imajo gozdni ekosistemi pomembno vlogo pri kroženju 
snovi in hranil, primarni proizvodnji in fotosintezi. Večji posegi v gozdne ekosisteme tako lahko vpli-
vajo tudi na delovanje teh procesov (Ekosistemi, povezanost živih sistemov, 2008, str. 98).

Osnova za ohranitev ekosistemskih storitev je v načinu razmišljanja, torej v etičnem pristopu, ki pri-
pelje do pravih odločitev in procesov, ki razvijejo trajnostno rožo z vsemi tremi dimenzijami. 

DIMENZIJA TRAJNOSTNE ROŽE
 
 

okolje

trajnostni 
razvojsociala

gospodarstvo

procesi 
odločanja

etične 
razmere
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Ekosistemske storitve delimo v štiri kategorije, ki ponazarjajo različne načine prispevanja ekosiste-
mov k blaginji ljudi, ki so na voljo brez plačila kot dar narave.

Ekosistemi so kompleksni, raznoliki sistemi, katerih sestavine so med seboj tesno povezane, kar omo-
goča njihovo stabilnost in nemoten pretok energije. Kot takšni imajo dobre obnovitvene sposobno-
sti in so odporni na stres, ki ga povzročajo spremembe v okolju. Za nemoteno delovanje ekosistem-
skih storitev je pomembno ohranjati in vzdrževati čim bolj naravno stanje ekosistemov in njihovih 
storitev. Postopne spremembe v okolju omogočajo dobro prilagojenost organizmov, medtem ko so 
ob hitrih spremembah prilagoditve organizmov lahko neustrezne in neučinkovite. Nemoten vnos in 
pretok energije omogoča učinkovito in nemoteno delovanje ekosistemov, medtem ko zmanjševanje 
biotske pestrosti prizadene tok energije in snovi. Kroženje in učinkovita raba snovi zagotavlja obno-
vo virov, medtem ko negativni posegi v kroženje zmanjšajo razpoložljivost virov. 

Bistvena za preživetje in učinkovito delovanje ekosistemov je biotska raznovrstnost, ki je zaradi delo-
vanja človeka pod velikim pritiskom, velik del je je že izginil. Številne študije dokazujejo, da je  človek 
v zadnjih 100 letih s svojimi dejavnostmi povečal izumiranje vrst od  50 do 1000-krat. Predvsem in-
tenzivno kmetovanje, širitev infrastrukture in urbanizacije, čezmerno onesnaževanje in izkoriščanje 
dobrin, uničevanje in drobljenje habitatov, nadomeščanje pestrih sistemov z monokulturami so de-
javnosti, ki uničujejo in izpodrinjajo ekosisteme iz našega okolja.

Kako uspešno bo delovanje ekosistemskih storitev je odvisno predvsem od zgradbe ekosistemov in 
pravilnega upravljanja z njimi. Ker so ekosistemske storitve omejena dobrina je izredno pomembno 
dobro poznavanje naravnih sistemov, upoštevanje naravnih zakonitosti in pravilno upravljanje.  Kaj-
ti, ko so ekosistemi enkrat uničeni, je njihova obnova zelo draga ali včasih celo nemogoča.

Nagle družbene spremembe negativno vplivajo na razvoj in obstoj ekosistemov, saj poraba naravnih 
virov onemogoča naravne procese obnove sistemov. Prav zato je potrebno pristopiti k odgovorne-
mu odnosu do ekosistemov in njihovih storitev, kjer človek deluje v sožitju z naravo,  trajnostno upo-
rablja ekosistemske ter ohranja njihovo integriteto. Posege v prostor načrtuje v skladu z značilnost-
mi vsakega delčka narave. Ob vsakem novem poseganju v ekosistem je treba natančno ugotoviti, 
kakšne koristi nam prinaša tak poseg, kakšne bodo posledice in kje se bodo te morebitne posledice 
tudi pripetile  (Vovk Korže, 2008).

Nenazadnje je ohranjanje ekosistemov etična družbena dolžnost, da zagotovimo obstoj današnjih 
in prihajajočih generacij. 
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Uporabi svoje znanje v praksi – Učni  poligon za samooskrbo Dole
 
 

Začetki ...

Življenje na podeželju je z vstopom Slovenije v EU postalo vse manj zanimivo za mlade, ki so odhajali 
v mesta in se niso več želeli vrniti nazaj. Leta 2010 sem se odločila prenesti znanost v prakso. Delala 
sem na Univerzi v Mariboru, na Filozofski fakulteti, Oddelek za geografijo kot redna profesorica Ana 
Vovk Korže. V tujini sem pridobila številne izkušnje o tem, da je tudi na podeželskih območjih mo-
goče kvalitetno živeti. Ko sem se pogovarjala z ljudmi v Dravinjski dolini, sem izvedela, da ne vidijo 
priložnosti za službo, da ne morejo ustvariti ničesar na tem območju ter da ne morejo biti srečni, ker 
se v teh majhnih vaseh nič ne dogaja želijo živeti v mestu. Leta 2010, ko sem se vrnila iz Finske, iz Av-
strije in Nemčije, kjer sem delala na projektih, sem  vse bolj spoznavala, da je bolj kvalitetno življenje 
na podeželju in ne v mestih. V Avstriji so namreč takrat razvijali nove dejavnosti za kmetije s ciljem, 
da ne bi onesnaževale podtalne vode s kmetijstvom, zato so razvijali storitvene dejavnosti kot so do-
življanje narave in opazovanje biotske raznovrstnosti. Sama sem aktivno sodelovala v teh programih 
ter sem vse bolj verjela, da je to pot, kjer imajo korist vsi; narava in človek, in predvsem mladi, ki so 
lahko nosilci teh dejavnosti. Ker v Sloveniji takrat ni bilo tovrstnih praks, sem se odločila, da začnem 
kar sama in se povežem z občinami, s šolami in z ministrstvi. Želela sem, da se izobraževanje iz šol-
skih klopi prestavi v naravo, da bodo mladi sploh dobili občutek delovanja narave, da bodo razumeli 
priložnosti in da se bodo lahko tekom šolanja usposobili za samostojno trajnostno življenje. In rekla 
sem, potrebujemo UČILNICO V NARAVI. 

Vedno se vprašaj, kaj lahko narediš ti zase in za druge!

Naša vizija so žive ekosistemske storitve in postati trajnostno samooskrbni. 

Ekosistemske storitve: ekosistemske storitve so posredni in neposredni prispevek ekosistemov k 
človeški blaginji. Posredno ali neposredno podpirajo naše preživetje in kakovost življenja.
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UPOrabljamO trI NačEla:

EkOrEmEDIacIjE + PrEmakUltUrO + agrOEkOlOgIjO.

EkOrEmEDIacIjE:
Dejanje ali postopek za odpravo nečesa kar je nezaželeno ali pomanjkljivo, 

na primer, sanacija onesnaževanja iz tovarn
in

dejanje ali postopek posredovanja izboljšav v izobraževanju:
izboljšava slabih pisnih spretnosti pri študentih na univerzi.

PErmakUltUra:
Permakultura je sistem kmetijskih in socialnih načel osredotočen na simulacijo ali 

neposredno uporabo vzorcev in značilnosti opaženih v naravnih ekosistemih.

agrOEkOlOgIja:
Uporaba ekologije za načrtovanje in upravljanje s trajnostnimi agroekosistemi. 

Celotni sistemski pristop kmetijstva in prehrane se je razvil na osnovi tradicionalnih znanj, 
alternativnega kmetijstva in izkušenj iz lokalnih sistemov prehrane.

Povezovanje ekologije, kulture, gospodarstva in družbe za ohranjanje 
kmetijske proizvodnje, zdravega okolja in vabilne hrane in kmetijske skupnosti.

IzhODIščE – 3 vPrašaNja:

1. kaj imam? 
Pitno vodo, deževnico, različno ekspozicijo, prst, sončno energijo, vegetacijo …

(kompas, merjenje količine padavin, analiziranje prsti)

2. kaj želim imeti?
Ekološko pridelavo, trajnostno življenje, razvijanje novih znanj, deljenje izkušenj …

 (semenske bombice z redkve, semena črne kumine)

3. kaj morem storiti?
Uporabiti tradicionalna znanja za ohranjanje deževnice, razviti nove metode za pridobivanje boljše 
prsti, uporaba zelenih tehnologij (zelena hiša, zemljanka, mongolska hiša), uporabiti inovacije (teh-

nologijo sončne energije) in povezati znanje in izkušnje.

Leta 2010 sem od očeta prevzela zemljo v velikosti 1,5 ha in jo začela spreminjati v učilnico v naravi 
s ciljem, da bo mladim privlačno, atraktivno in da bodo tudi sami želeli biti več v naravi, le tako bodo 
lahko razumeli pomen sobivanja z naravo. Brez razumevanja delovanja narave ni možnosti za trajno-
sti razvoj. Učilnico v naravi sem poimenovala Učni poligon za samooskrbo Dole, saj beseda poligon 
pomeni vadbišče, samooskrba pa zato, ker je nujno, da je vsak od nas vsaj delno samooskrben. To se 
je treba naučiti na konkretnih primerih. 

Povabila sem šole, društvo, občine in kar začela z delavnicami. Na moje presenečenje je bila udeležba 
zelo velika, vedno je prišlo več ljudi, kot sem pričakovala. In rekla sem si, ljudje to rabijo, šole si želijo 
več praktičnega znanja, mladi želijo biti zunaj, vendar teh možnosti nimajo. 

Znanje, ki ga ne uporabljaš, ni koristno!
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kaj sem se naučila v preteklosti ob postavitvi Učnega poligona za samooskrbo Dole? 

• Da je nujno potrebno znanje, novo znanje; da ne moreš nekaj delati, če ne znaš (ne moreš zgraditi 
  hiše, če nič ne veš) – UČIMO SE, DA BOMO IMELI ZNANJE!
• Da je velika razlika med teorijo in prakso in da je nujno potrebno poleg podatkov imeti tudi 
  izkušnje(ne moreš zgraditi hiše, če imaš samo številke, moraš imeti tudi izkušnje). TOREJ DELAJMO 
  V PRAKSI, PRETVORIMO PODATKE V REZULTATE!
• Da ni dobro poslušati le domačinov, ki so bili prepričani, da v Dolah nič ne raste, treba je uporabiti 
  nove pristope in vztrajati. ZATO SE ZANESIMO NA LASTNO ZNANJE, LASTNE REZULTATE IN 
  VZTRAJAMO!
• Da obstaja veliko priložnosti za kvalitetno življenje tudi na podeželju kar potrjujejo mladi, ki se 
  odločajo za trajnostne načine življenja izven mest, TOREJ UPAJMO SI NAREDITI SPREMEMBO V 
  ŽIVLJENJU!

Takole je potekal razvoj od leta 2010 do 2016, od travnika do ekovasi, kamor letno pride več kot 
10.000 ljudi po nova znanja in puščajo svoje sledove, misli, občutke in tako dograjujejo poligon. 

Še leta 2010 je bilo območje poraščeno s travo, ki so jo 
kosili 1x letno, saj večinoma zaradi suše druge košnje 
ni bilo. Območje je veljalo za nezanimivo za obdelo-
vanje in tudi brezplačno ga nihče ni hotel prevzeti. 
  

2011
Leta 2011 je bil postavljen prvi objekt, mongolska 
hiša jurta, saj zaradi zelenega pasu tod ni možna obi-
čajna gradnja. Tekstilna hiša iz volne, kot rečemo jurti 
je takoj postala magnet za vse generacije. Ob jurti so 
nastale prve gredice.  

2012 
Vsako leto so se obdelovalne površine povečale. Ob 
jurti so zrasle nove gredice. Motivacija za širjenje je 
bilo spoznanje, da ljudje želijo in potrebujejo prostor, 
kjer se bodo lahko učili osnovnih znanj o zemlji, vodi, 
vegetaciji, vrtnarjenju in varovanju okolja.  

 

2013
Jurti se je pridružila še zemljanka kot trajnostni objekt 
za varčno rabo energije. Nastale so nove grede v spo-
dnjem delu poligona, ljudje so še kar prihajali po 
nova znanja.  
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2014
Poleg gred so nastajali objekti za otroke, igrala, otro-
ške grede s ciljem, da se aktivno vključi tudi mlada 
populacija.  

2015 
Učni poligon je ves čas rastel z gredami, ureditvami in 
novimi pristopi varovanja prsti.  

2016
Učni poligon je dobil infrastrukturo za aktivno izobra-
ževanje mladih, kjer predvsem preko izkustvenega 
učenja pridobijo raziskovalne spretnosti in trajna zna-
nja o naravi, njenih sestavinah in razumejo pomen 
trajnosti.  

Danes …

Danes Učni poligon za samooskrbo v celoti deluje v skladu z naravo, upoštevani so naravni cikli, 
naravne značilnosti kot so ekspozicija, potreba po vlagi, značilnosti prsti. Pridelava hrane temelji na 
naravnih pristopih agroekologije in permakulture s poudarkom na kolobarjenju, brez strojne ob-
delave zemlje, brez uporabe kemičnih sredstev in umetnih gnojil. Poudarek je na polikulturnosti in 
biotski pestrosti. Tradicionalna znanja se nadgrajujejo z novimi dognanji, ki izboljšujejo pridelovalne 
metode. Pri nas ni škodljivcev, nič ni odveč in nič ne manjka. Naravni procesi so sklenjeni. 

Trajnostno ravnamo z naravnimi viri, vso vodo zbiramo in jo ponovno rabimo. Imamo svojo vodo in 
elektriko, vso odpadno vodo takoj počistimo s pomočjo peščenih filtrov, vse snovi krožijo in nič ni 
odpadek. Nič več se ne pojavlja erozija, saj so povsod posajene rastline, voda ne odteka po površju, 
ampak v travnih muldah. Če opazuješ naravo in se ji prilagodiš, nastane ravnotežje, ki je bistveno 
za dosego trajnosti. Izobraževalni poligon nudi številne učne vsebine na področju permakulture in 
naravnega načina življenja. Glavni cilj izobraževanja o samozadostni oskrbi je povezovanje vsebine 
naravoslovja z vsebinami družbenih ved preko izkustvenega izobraževanja.

Zelo pomembna priložnost, ki jo poligon Dole nudi učencem, študentom, profesorjem in naključnim 
obiskovalcem je preverjanje teorije v praksi, kritično razmišljanje o določenem pojavu ali procesu in 
predstavljanje tega procesa na osnovi lastnega razumevanja. Na osnovi izkušenj, ki jih pridobijo iz 
lastnih pogledov na pojav, bo v prihodnosti njihov odnos vplival na vedenje do tega pojava ali proce-
sa. Poligon ima številne pogoje za poglobljeno, inovativno izobraževanje na osnovi uporabnih znanj, 
ki omogočajo promocijo trajnostnega razvoja. 
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Študentje imajo priložnost, da se učijo o permakulturi kot o pristopu za doseganje trajnosti. Per-
makultura se je izkazala kot popoln pristop za inovativno, praktično izobraževanje in za odgovoren 
odnos do naravnih virov ter povečevanje samooskrbe in prispevanje k družbeni odgovornosti. S per-
makulturo se razvijajo zelena delovna mesta, obstaja možnost dopolnilnih dejavnosti na podeželju 
in posledično možnost samozaposlitve. Ker ima permakultura v Sloveniji številne privržence, se raz-
vijajo nove priložnosti za mlade, ki so jih nekateri že izkoristili.

Poligon leži v Sloveniji v občini Poljčane v vasi Dole in obsega 1,2 ha. Namenjen je za izobraževanje 
o samozadostni oskrbi od ravni predšolske vzgoje do ravni vseživljenjskega učenja. Številne geo-
grafske vsebine predstavljajo sestavni del tega poligona, vse od načrtovanja prostora glede na relief, 
ekspozicije in naklona, lastnosti prsti, razpoložljivosti vode do terenskih raziskav komponent pokra-
jine. Ključnega pomena je tudi energetska samozadostna oskrba zemljišč. Težišče izobraževalnega 
poligona je na prepoznavanju možnosti uporabe naravnih virov za samozadostnost v energetiki. 

Celotno načelo temelji na upoštevanju omejenih naravnih virov in racionalne rabe prostora. Glavni 
cilj celotnega koncepta učilnice v naravi je razvoj in krepitev zmožnosti posameznikov, da prepo-
znajo in razumejo procese, ki se odvijajo v naravi in okolju in se v prihodnosti odločijo za trajnostni 
razvoj. To so hkrati tudi ključna načela izobraževanja za strategijo trajnostnega razvoja.

IN ZAČNIMO ŠE MI – VSAK JE LAHKO SAMOOSKRBEN, VSAJ DELNO, VSAJ NEKAJ, 
KAR MU DAJE MOTIVACIJO, DA SE OD KUPCA, KI LE DAJE SVOJ DENAR ZA TUJE IZDELKE, 
SPREMENI V PROIZVAJALCA, KI SVOJE ZNANJE UPORABI ZA NOVE IZDELKE IN STORITVE 

IN DRUGIM OBOGATI ŽIVLJENJE.

Biti kupec nas dela odvisne, nič ne napredujemo, če le kupujemo. Biti proizvajalec znanja, 
idej, izdelkov in storitev nas bogati, dela nas samozavestne, odgovorne in bogate.

torej postanimo proizvajalci!

Faza 1: kaj lahko naredim takoj, da bom vsaj delno samooskrben? Poglej si spodnje slike, kaj delam 
jaz in razmisli, kaj lahko ti narediš glede na razmere, v katerih živiš. Vprašaj se, ali lahko to naredim 
tudi jaz?

vsak jE lahkO samOOskrbEN          katErI PrIstOP jE tEbI NajblIŽjI?

RAZISKUJEM PRST! 
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ZBIRAM SEMENA, DA LAHKO VSAKO LETO SEJEM TO, 
KAR SEM PRIDELALA IN VEM, DA BO ZRASLO.

 
 
IMAM SVOJO VODO, SAJ NIKOLI NE VEM, KDAJ LAHKO 
VODE ZMANJKA, ALI JE NE POŠLJEJO V OMREŽJE. 
 

NABIRAM ZDRAVILNE RASTLINE, ZATO NE 
POTREBUJEM ZDRAVIL IN SE VEDNO DOBRO 
POČUTIM.

  

SKRBIM ZA KORISTNE ORGANIZME, SO MOJI SKRITI 
SODELAVCI.  

PRIPRAVLJAM NARAVNA GNOJILA, DA VARUJEM 
PRSTI IN SKRBIM ZA RASTLINE.
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IMAM MONGOLSKO HIŠO, KJER SE UČIMO NA 
POVSEM NARAVNI NAČIN – UČENJE IZ NARAVE.  

V ZEMLJANKI HRANIM SEMENA, ČAJE, MARMELADE, 
SOKOVE IN ŠE MNOGO DOBREGA.

  
NA PALETAH RASTE KOLERABA, NIČ NI POTREBNO 
DELATI, RASTE SAMA!  

RASTLINJAK JE BUJNO ZARAŠČEN Z JEDILNIMI 
RASTLINAMI, CELIH 12 MESECEV LAHKO IMAM 
SVOJO HRANO.  

Faza 2: Že danes je treba razmišljati, kako bomo živeli jutri. Odvisnost od staršev, sorodnikov nas dela 
otopele, ne razvijemo svoje energije in svojega znanja. Razmišljaj, kako želiš živeti!

Želiš spremeniti način bivanja? Namesto  blokovskih naselij iti v naravo, v naravne zgradbe, kjer je 
življenja cenejše, bolj kvalitetno, brez prometa, si želiš takega načina življenja? 
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NačIN ŽIvljENja
  

Želiš vse kupiti ali si pridelati sam, ali kupiti od lokalnih pridelovalcev? Hrana, ki je pripotovala več 
1000 km nima več vitaminov, mineralov, pa še ogromno odpadkov nastane s pakiranjem. Zakaj si ne 
bi sam pridelal vsaj zelenjave?

PrEhraNska samOOskrba

   

Ko boš zaključil študij, boš moral najti delo. Ga boš iskal na borzi dela ali si boš samo ustvaril svoje 
zeleno delovno mesto? Zakaj je pomembno imeti svoje delovno mesto? 
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zaPOslItEv
         

Se vprašaš, kako naj to narediš, kako naj spremeniš način razmišljanja, način življenja? Si res želiš 
ostati kupec ali bi raje bil proizvajalec?

kakO NarEDItI tE sPrEmEmbE
 

Kar začnimo: četudi nimaš zemlje, nimaš denarja, lahko kar začneš!
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Pomisli, kaj vse si naredil, če si posadil rastline, ponovno uporabil stari material in poskrbel za metulje 
in ježe? Zakaj so takšna majhna dejanja pomembna? 

Če lahko naredimo majhne korake, lahko naredimo tudi velike!

Namesto, da gradimo nove elektrarne za pridobivanje energije, je nujno, da bi vsaj delno varčevali. Na 
spletni strani mednarodnega projekta http://www.energizair.eu/ lahko sledimo dnevni objavi ener-
getskega poročila o potencialu vetrne in solarne energije, ki bi jo lahko povprečna gospodinjstva po 
različnih državah uporabila za lastno porabo toplote in elektrike, ob uporabi lastne sončne elektrar-
ne in solarnega termalnega sistema. Dne 14. julija 2016 bi v Sloveniji, v mestu Maribor potencialna 
sončna elektrarna proizvedla 11,4 kWh električne energije. Povprečno slovensko gospodinjstvo bi 
tako pokrilo 105 % svojih potreb po električni energiji za vse naprave povprečnega gospodinjstva in 
pralni stroj. Gospodinjstvo bi pokrilo 100 % svojih potreb po topli sanitarni vodi. S tem bi privarčevali: 
1,07 l kurilnega olja, 0,98 m³ zemeljskega plina, 8,3 kWh električne energije, 1,9 kg lesnih stiskancev. 
S tem bi posamezno gospodinjstvo bistveno prispevalo k zmanjšanju ogljičnega odtisa v okolju ter 
finančnega stroška gospodinjstva.
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Učni poligon za samooskrbo Dole ima svojo sončno elektrarno. 

Kako lahko torej bolj trajnostno živimo? Kaj vse bi morali spremeniti? Je tako življenja manj kvalite-
tno? Poglej spodnje slike in razmisli, kako lahko sodeluješ ti? 

Učni poligon Dole ima:
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…..in zdaj lahko začnemo…

KAKŠNE MOŽNOSTI VIDIŠ TI ZA SAMOOSKRBNO ŽIVLJENJE TEBE, TVOJE GENERACIJE 
IN TVOJE DRUŽINE? 

… Najbogatejši ni tisti, ki ima vse, ampak tisti, ki nič ne potrebuje …

Radijski intervju z Ano Vovk Korže: Zdravje se začne v prsti
http://radio.ognjisce.si/sl/170/utrip/18262/

Članek: Prednosti in trendi trajnostnega gospodarjenja z zemljo
http://www.lifestylenatural.si/5263/Trendi-in-prednosti-sonaravnega-obdelovanja-zemlje

zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj- izkustvena in čutna kmetija 
ranč Dravinja                                                                  

http://www.ranc-dravinja.si/

Nekoč navadna kmetija ob reki Dravinji, ki se ni mogla sama preskrbeti s pridelki, je danes vabljiva 
turistična točka, ki ponuja skoraj vse, od kulinarike, do prenočišč in sprostitve. Boris Klančnik, vodja 
ranča s polno energije pripoveduje, da je danes bistvo življenja v majhnih stvareh, ki te naredijo 
srečnega. Sam žal ni imel vedno sreče v življenju, saj so mu v prometni nesreči umrli starši in brat, 
ki so prej skrbeli za kmetijo. Da le ta ne bi propadla in da bi ponudil srečo tudi sebi, se je odločil za 
novo pot. Vedel je, da klasična kmetija ne more preživiti, še manj pa ponuditi tisto, kar išče mnogo 
generacij: užitek v naravi med živalmi, ob vodi in dobri hrani. Vstopimo v zgodbo Borisa Klančnika.  
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Nekoč navadna kmetija je danes atraktivna izkustvena in čutno bogata turistična točka.

Vstopimo v edinstveno izkustveno in čutno bogato turistično kmetijo Ranč Dravinja, z dotikom ro-
mance in nostalgije leži tik ob reki Dravinji. Vse kar nudijo, je povezano s ponovno uporabo, prete-
klostjo in lokalno (domača hrana je pridelana na permakulturni način). Njihovo sporočilo je skrb za 
zdravo hrano, čisto pitno vodo (imajo svoji vodni vir) in povezovanje ljudi v druženju, sprostitvi in uži-
vanju ob dobri hrani. Za uresničitev svojih želja, te želje povežejo s svojim znanjem, da lahko ljudem 
ponudijo priložnost kontakta z živalmi, bivanja v naravnem domu (senik) in sobah iz naravnega lesa 
ter kuhanje avtentične lokalne hrane na odprtem ognju, kar je ena izmed strasti Borisa Klančnika.

Boris pripoveduje: »Do nesreče nikoli nisem razmišljal, da bom kmetoval. Imel sem lepo službo v Celju, ki 
me ni delala srečnega. Imel sem velike ideje, čutil sem, da moram nekaj spremeniti, vendar nisem mogel. 
Želel sem iti na veliko, na ustanovitev nove univerze v Celju, ustanoviti Tehnopolis, to je mesto v mestu, 
kjer bi koncentrirali možganski kapital, pametnih ljudi, da bi lahko nekaj skupaj naredili. Pridobiti sem 
pomagal sredstva, se obračal na mnoge managerje, ki so videli le zaslužek. In vztrajal sem, saj sem bil 
prepričan, da je možno prekiniti nejevoljo mladih, ki po študiju ne dobijo služb, ki so cele dneve zdoma 
in svojih otrok sploh ne vidijo, zato sem želel urediti vrtec kot del Tehnopolisa in seveda dati priložnost 
mladim podjetnikom za najem poslovnih prostorov. Trajalo je celih pet let in vse je ostalo na papirjih, ne-
šteto sestankov, porabljenih delovnih ur in rezultat, nič. Prav nič se ni spremenilo. Vedno so bile ovire, da iz 
papirja ni šlo v prakso. To me je delalo nesrečnega, saj sem sam želel spremembe.

In potem nesreča.

Nekaj časa nič nisem mogel, niti razmišljati, niti delati. Nekaj časa sem imel občutek, da nisem obstajal. 
Čas je bil edini moj zaveznik, da me je obudil iz obupa in odločil sem se. Prevzel bom kmetijo, saj sta oče in 
mati trdo delala, pa nista mogla končati poti. Ne more kmetija propasti. Če nisem mogel v službi narediti 
sprememb, jih bom na kmetiji. Ranč bom imel, konje, ki so jih imeli že moji starši in še več. Imel bom go-
stilno, kuhal bom, to zelo rad počnem, kuham na odprtem ognju. In imel bom trgovino, kjer bodo ljudje 
lahko  kupili, kar bom pridelal. In seveda, domači živalski vrt; ljudje, zlasti otroci imajo radi kontakt z žival-
mi. Začel sem delati grede, pomagali so mi drugi, znanje sem vedno dobil, kar sem rabil, zato sem izredno 
hvaležen vsem. Vedel sem, da moram naredi več kot moji starši, to bo zahvala njim, da so imeli kmetijo, 
skrbeli za njo. Trudili so se pridelati čim več, zato so morali uporabljati kemijo, trajnosti niso poznali, niso 
verjeli, da so lahko bogati na kmetiji. Vse te slabe izkušnje so me peljale do odločitve, da razvijem vse, kar 
potrebujem: opremim prostore na povsem enostaven, a privlačen način z lesom, spremenim namemb-
nost prostorov in iz hlevov naredim učilnico in ponudim prenočišča, ki morajo biti lepa, a cenovno dosto-
pna mladi generaciji, družinam, kolesarjem in tudi tujcem.
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Vedno sem želel gledati otroke, kako bodo uživali ob druženju z živalmi, ob krmljenju živali,  saj je moja 
posebna strast skrb za konje. Otroci obožujejo konje in seveda tudi odrasli. Da bom res ponudil zdravo 
hrano in da bodo moji obiskovalci polno uživali, sem naredil grede. Ne takih, kot so jih imeli moji straši, 
ki so morali orati, škropiti. Veste tu ob Dravinji je zemlja izprana, poplave v preteklosti so odnesle zemljo, 
zato ni humusa. Zato sem posnemal Učni poligon za samooskrbo Dole in si rekel, permakulturo bom imel. 
Visoke grede, ki jih ne bom škropil, naj si obiskovalci sami naberejo zdravo hrano, naj doživijo pristen stik 
z naravo. Zato so moje grede ob vhodu v Ranč. Vidite jih, ko pridete in vse lahko vidite, kako raste, kako 
skrbim za grede ob pomoči mladih, ki pri meni opravljajo prakso in tudi, kako se ti pridelki spremenijo v 
prodajne izdelke. Pridite pogledati trgovinico. Za njo skrbi moja hči Nataša, ona je umetnica, zato je vse 
napisano z dušo. Delam po receptih stare babice, ki je prav v tem prostoru, kjer je trgovina imela svojo 
kuhinjo in je vlagala, kisala, prekuhavala. Vse je bilo treba porabiti, da niso bili pozimi lačni. 

Pridite pogledati novosti, kar človek potrebuje za zdravo telo in um. To je podeželska zeliščna savna. 
Odlična je, če sem utrujen, sedem sem in sem potem čisto nov. Vsa nekdanja infrastruktura je izkoriščena 
na novo, vse je dobilo novo življenje in vse je zasnovano s ciljem večkratne uporabe. Poglejte tele senike, 
tu lahko spite, tukaj je seno za grede in sem odložim seno, če imam vse polno. Pri meni nič ne manjka in 
nič ni odveč.«

Pomembno je imeti dobre ideje in jih realizirati. 

Ob pogovoru z Borisom lahko začutimo, da ranč odseva prijetno vzdušje zaradi enostavnosti, do-
stopnosti, stalnega procesa dela, saj je Boris Klančnik vedno poln novih idej. Sprehajanje po Ranču 
spremljajo konji, ki jih vonjamo in vidimo vse naokoli in jih lahko jahamo ob strokovnim vodenju.
Izkustveno kmetijo lahko obiskovalci raziskujejo in izkusijo na različne načine: s sprostitvijo v salonu 
na terasi kmetije pod krošnjami dreves, z odkrivanjem in okušanjem lokalnih proizvodov narejenih 
po tradicionalnih receptih v trgovini na Ranču Dravinja, z delom na vrtu Ranča (permakulturni vrt), s 
počivanjem na skupnem seniku ali v rustikalnih sobah, sproščanjem v wellnessu na ranču, jahanjem 
konjev, kampiranjem na kmetiji. Posebno doživetje je domači živalski vrt, kjer se prašički, race, koze, 
kokoši in kozlički prosto sprehajajo naokoli.

Vstop v bivanjski del Ranča vzbuja posebno navdušenje, saj takoj spoznamo, da smo si življenje za-
komplicirali, s tem ko smo gradili velike hiše z drago opremo, nam pove Boris Klančnik.
   

Notranjost z edinstveno urejenim pohištvom, narejenim iz ponovno uporabljenih materialov dobi dodano vrednost in 
svojevrsten izgled.
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Z inovativno ponovno uporabo odsluženih predmetov in lesa, ki sicer končajo na odlagališčih odpad-
kov, je Boris izdelal povsem novo unikatno pohištvo in predmete ponovno oživil ter izdelkom dal nov 
namen uporabe. Boris prisega na koncept reduce-reuse-rcycle. S ponovno uporabo odsluženih materi-
alov želi zmanjšati količino odpadkov in stopnjo ogljičnega odtisa v lokalnem okolju. Za izdelavo novih 
predmetov ne porabi veliko energije in ne uporablja okolju nevarnih kemičnih sredstev. Interier z uni-
katno izdelanim pohištvom iz ponovno uporabljenega materiala pridobi dodano vrednost in svojstven 
izgled. Gostje so vedno znova navdušeni nad inovativnimi idejami in posebnim izgledom.

… NA KAKŠEN NAČIN V SVOJEM LOKALNEM OKOLJU PODPIRAŠ KONCEPT 
REDUCE-REUSE-RECyCLE?

 
Ranč ponuja edinstveno opremljene sobe z naravnim lesom urejene na poseben in unikaten način. 

Boris je naredil tudi enkratno urejeno sobe z naravnim lesom, še neobdelanim in domiselno opremo 
sob, kjer lahko prenoči do 50 ljudi. Vsi imajo vse, svoj mir, svojo posteljo, pogled na mirno okoliško 
pokrajino, celo svoj WC in kopalnico, skratka luksuz mesta, a v objemu narave.

Okolica ranča je premišljeno urejena v sožitju z naravo in po načelih permakulture. Nad strugo reke 
Dravinje je Boris uredil prijetno letno teraso, obstoječa drevesa je v celoti ohranil in jih spretno vklju-
čil v zasnovo. Neposredna bližina bujne obrečne vegetacije v poletnih mesecih blagodejno vpliva 
na ljudi, živali in pridelovalne površine. Drevesa zagotavljajo senco, znižujejo temperaturo, zvišujejo 
vlago v zraku. Kar 40 m dolga gomilasta greda, urejena neposredno ob rečni strugi, daje zato skozi 
vse leto obilen kakovosten pridelek, ki ga domači ponudijo v svoji kulinarični ponudbi.
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Okolica Ranča je premišljeno urejena v harmoniji z naravo in po načelih permakulture. 

Na Ranču Dravinja se trudijo, da bi idejo o trajnostnem razvoju približali tudi mladim, ki so stik s 
tradicijo in zemljo povsem izgubili, starši jim tega niso znali privzgojiti. Z inovativnimi ureditvami v 
slogu kavbojskega ranča so ustvarili okolje, ki omogoča raznolika doživetja in navezovanje stika z 
živalmi, zemljo, rastlinami na sodoben način. Otroci se zlahka poistovetijo z idejo bivanja na ranču, 
saj poznajo tovrstne zgodbe in kulise s televizijskih zaslonov. Pri Borisu dobijo priložnost, da to kuliso 
doživijo v realnih okoliščinah preko bogatih doživetij. Otroci tudi v okviru vodenih taborov z vsemi 
čuti spoznavajo zakonitosti narave in preproste načine preživetja. Vključeni so v vsakdanja opravila, 
kjer se srečajo z osnovami vrtnih opravil, priprave hrane, oskrbe konj in drugih živali. Ob izvajanju 
raznolikih aktivnosti otroci spontano krepijo tudi socialne veščine kot so komunikacija, sodelovanje 
v timu, spodbujajo kreativnost, domišljijo in ustvarjalnost.
 

Na izkustveni kmetiji Ranč Dravinja se učenci spoznajo z zakoni narave in se naučijo preprostih načinov preživetja. 

Mladi navdušenci obožujejo vodjo Ranča, saj je pogosto oblečen v kavboja s klobukom in usnjeni-
mi hlačami. Tudi najstniki, pogosto naveličani klasične šole pri Borisu Klančniku dobijo nasmeh na 
obraz, saj jim govori o temeljnih resnicah življenja kot so: Brez dela ni jela; Pokaži roke, če si danes že 
kaj delal; Koliko si zaslužil, da lahko sediš in gledaš v zrak … skratka kratko, a motivacijsko, da mladi z 
nasmehom in realno spoznajo, da se hodi v šolo zato, da bodo nekaj znali.
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Navdušenje vodje ranča se še poveča, ko vstopimo v 
kuhinjo, kjer kuha dnevna kosila, ki jih poveže s se-
zonsko ponudbo narave. 

V kuhinji otroci v okviru aktivnosti spoznavajo osnove 
priprave hrane, naučijo se prepoznavati tradicionalna 
kuhinjska zelišča, ki jih Boris suši kar nad elementi in 
jih dodaja svojim kuharskim mojstrovinam.

Hči Nataša v trgovinici ponuja same kulinarične do-
brote iz lastne pridelave, narejene po tradicionalnih 
receptih. Police se šibijo pod razstavljenimi dobrota-
mi, posušenimi čajnimi mešanicami, ki jih Nataša vse 
sama pakira. Otrokom bodo brez slabe vesti ponudili 
domač malinov sok, saj je narejen brez dodanih bar-
vil, ojačevalcev okusa in konzervansov in pripravili 
testeninsko omako, v katero so bile dodane bučke in 
sočni zreli paradižniki, ki jih je Nataša še v jutranji rosi 
potrgala z domačih visokih gred.
 

Ime trgovine na Ranču je Cul’ca, trgovina ponuja kulinarične dobrote iz lastnih pridelkov in narejene po tradicionalnih receptih.

Boris s svojo neizmerno strastjo, ponosom in entuziazmom razkaže svoje ureditve. S pomočjo pro-
jekta je dobil priložnost, da uresniči svojo vizijo, ki jo ves čas nadgrajuje in dopolnjuje. Z lastnim de-
lom, kjer število ur, ki jih je porabil, da je sam izdelal wellness na ranču in skupinsko ležišče na senu, 
ni pomembno. Bistveno zanj je, da ustvarja domišljijske ambiente, kjer lahko predvsem otroci in mla-
di izživijo svoje pravljične predstave in na svoj lasten način doživijo življenje Dravinjskega kavboja. 
Otroci bodo nahranili svojo domišljijo, ko se bodo prelevili v velike raziskovalce ali gusarje medtem, 
ko bodo plezali po igralih, ki jih je Boris izdelal po lastni domišljiji. Uporabil je lokalni les robinije, ki se 
bo ustrezno obdelan ohranil celih 20 let.
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Otroci pridobijo izkušnje povezanosti z naravo in živalmi in lahko pustijo svoji domišljiji prosto pot.

Razgovor z Borisom končamo pri otroških igralih, ki so del domačega živalskega vrta. Boris ponovi, 
da je treba delati, da če hočeš uspeti, moraš delati, da se ne smeš smiliti sebi in da moraš vedno 
uporabiti to, kar ti je narava dala. Pravi, da vse drugo, za kar je bilo potrebno rušiti naravo, kar je bilo 
pripeljano od daleč, kar je poceni iz vzhoda, za vse to je moral plačati nekdo drug in bodo morali zato 
plačati tudi naši zanamci. Pomembno sporočilo, ki nam ga predaja je, da se z dobro voljo, pogledom 
naprej in zaupanjem v ljudi da vse, če z njimi preživljaš dan, jim ponudiš pijačo in hrano, nekaj za-
služiš, a moraš veliko delati. In iz izkušenj doda, da s trajnostnimi pristopi ni bogastva na kratek rok, 
je pa bogastvo v zadovoljstvu, ko živiš tako, kot želiš in veš, da si odgovoren do sebe in do drugih, 
predvsem do okolja in narave. 

Poletni tabor na Ranču Dravinja:
https://www.youtube.com/watch?v=ytxd_BDrMmw

Odkrij trajnost z vsemi svojimi čuti – ekološka kmetija jug 

Zgodba o ekološki kmetiji Jug razkriva življenje, kot so ga živele 
naše babice in dedki in nedaleč nazaj tudi naše mame in očetje. 
Pripoveduje o tradicionalnem načinu življenja, ki temelji na moč-
ni povezanosti človeka z naravo, kjer človek koristi naravne do-
brine na trajnosten način in obenem s premišljenim in skrbnim 
upravljanjem prostora, varuje naravo in naravne procese, ohra-
nja in spodbuja ekosistemske storitve in biotsko raznovrstnost.  
Povezanost z naravo, ki jo ljudje zaradi sodobnega načina ži-
vljenja vse bolj izgubljamo, so Jugovi kljub hitrim spremembam 
uspeli ohraniti. Živijo in zaupajo v tradicijo, ki so jo prevzeli od 
svojih prednikov in jo negujejo, da jo prenašajo na svoje potom-
ce in zmeraj dobrodošle obiskovalce. 
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https://www.google.si/maps/place/Modra%C5%BEe+16,+2319+Polj%C4%8Dane/@46.3177551,15
.6332498,782m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4765865b82fe9d4b:0xade28ac8cdc84f5c!8m2!3
d46.3177514!4d15.6354385  

Kmetija Jug leži sredi gričevnatih Dravinjskih goric s skromnimi pogoji za kmetovanje. Zaradi prevla-
de strmih bregov so usmerjeni v živinorejo in delno v poljedelstvo. Že od nekdaj živijo skladno z na-
ravnimi razmerami. Z razvojem Učne regije Dravinjske doline so postali ponudniki hrane, pridelane 
na domači način. Ideja Boštjana in Vlaste je ponuditi ljudem zdravo hrano iz domačih sestavin in jih 
naučiti peči kruh. 

Trajnostna zgodba, ki jo družina Vlaste in Boštjana dosledno vsakodnevno živi na svoji domačiji, obi-
skovalec začuti prav na vsakem koraku. Ko človek prispe na dvorišče, se zazdi kot bi nekdo vključil 
časovni stroj, ki te ponese v davne čase izpred 30 ali 40 let, ko je bil takšen sonaraven izgled domačij 
slovenskega podeželja še nekaj povsem vsakdanjega.

Zato stopi skozi “časovni stroj” družine Jug in z vsemi čutili spoznaj trajnostni način življenja, tesno 
povezanega z naravo in tradicijo, kot so ga živele že naše babice in mame. Pozorno opazuj, prisluhni, 
okusi in začuti. Le tako boš uvidel, da lahko po načelih trajnosti in povezanosti z naravo in svojo tradi-
cijo živiš tudi danes, v sodobnem svetu. Ne le na podeželju, temveč tudi v urbanem okolju lahko živiš 
na način, da očuvaš ekosisteme, ekosistemske storitve in biotsko pestrost. Potrebno je le odpreti oči, 
sprejeti odločitve in stopiti na novo pot kot to že od nekdaj uspeva družini Jugovih.

Vlasta in Boštjan ti že stopata naproti, razpirata roke v prisrčen pozdrav in te vabita v svoj vsakdan. 
“Dobrodošel pri nas doma!” Ob razgledovanju po domačiji te preplavi topel občutek iz preteklosti, 
mladosti, ki si ga globoko v sebi ponotranjil, a pozabil ali morda celo izgubil. Počutiš se, kot bi po 
dolgem potovanju ponovno prispel domov, počutiš se dobrodošlega in sprejetega v teh, od ponore-
lega sveta, odmaknjenih krajih. Iz vroče krušne peči zadiši po sveže pečeni tradicionalni sirovi pogači, 
ki jo Vlasta vselej gostoljubno postreže svojim gostom. Za dobrodošlico ti k pogači natoči še sok iz 
zelišč z domačega zeliščnega vrta. Nehote se ob požirkih aromatičnega napitka v mislih poigravaš s 
prepoznavanjem dodanih zeliščnih vrst.

Med sprehodom po kmetiji opaziš, da Vlasta in Boštjan cenita tradicijo, ki so jo skrbno ohranili in jo je 
moč zaznati na vseh nivojih. Odseva v tradicionalni podeželski arhitekturi gospodarskega in bivanj-
skega objekta, načinu gospodarjenja z živalmi, upravljanju z okoljem, ohranjenih vrednotah, ki jih 
družina s ponosom neguje in prenaša na svoje otroke. Današnje hiše lastniki po navadi preuredijo in 
modernizirajo, tako da izgubijo dušo in rustikalni čar preteklosti. Kot, da je nujno izbrisati vse, kar so 
spretno izdelali njihovi predniki na osnovi ljudskega znanja, ki so ga prenašali na mlajše generacije.
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Tradicija je na ekološki kmetiji Jug skrbno ohra-
njena in jo je možno začutiti na vseh nivojih: v 
gospodarjenju z zemljišči, arhitekturi, ohranjenih 
vrednotah ter tradicionalnemu načinu življenja.

Vlasta te gostoljubno povabi v svojo pekarsko delavnico in ko zakuri svojo pravo krušno peč v sobici, 
kjer je nekoč bil hlev, omamen vonj po sveže pečenem kruhu in potici napolni dvorišče. Vlasta zamesi 
kruh po tradicionalnih receptih, ki jih sodobne gospodinje ne poznajo več. Ko radodarno ponudi 
rezino še vročega kruha, se zazdi, kot bi vanj zamesila vso svojo ,z ljubeznijo, odrekanjem in upanjem 
prežeto trajnostno zgodbo, da bi sebi in svojim otrokom omogočila dobro prihodnost, ki bo tudi 
v bodočnosti ostala prežeta s tradicijo. Tako zagotavljata Vlasta in Boštjan, ki trdno zaupata svojim 
koreninam in s hvaležnostjo prenašata svoja znanja na nove rodove.  
 

Pekarska delavnica z lesenim mlinom in krušno 
pečjo je srce ekološke kmetije Jug, kjer se obisko-
valci učijo peči kruh. 

… zaupaj svoji tradiciji in koreninam. Naj bosta  prepleteni s tvojim vsakdanom. 

S povečanim povpraševanjem po obisku Učne regije Dravinjske doline se je interes po domačem 
kruhu precej povečal in to je ekološki kmetiji Jug odprlo nova obzorja in nove izzive. Morajo se na 
novo učiti, kako bodo zaradi povečane proizvodnje ohranili njihovo vodo, njihovo zdravo zemljo in 
kako bodo omogočili, da bodo njihovi otroci živeli zdravo. Dobili so priložnost, da se kot ekološka 
kmetija pokažejo kot steber razvoja Dravinjske doline in želijo, da se jim izboljšala možnost življenja 
na tej skromni zemlji.
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Svoje znanje peke kruha in priprave tradicionalnih dobrot iz krušne peči Vlasta prenaša na svoje obi-
skovalce v okviru delavnic peke kruha in potic po tradicionalnih receptih. V izbi stoji leseni mlin, ki so 
ga lokalni mojstri izdelali po starih načrtih. Vlasta vsako jutro iz žita, ki ga sami pridelajo, zamelje čisto 
svežo moko. Sveže pečen kruh ima zaradi tega še posebno izrazit okus po kvalitetnih žitih, kot so bela 
koruza, ajda in rž ter ga ni mogoče primerjati z industrijsko pripravljenim kruhom. Za peko v industriji 
uporabljajo žita, ki so zaradi intenzivne pridelave toksična, nekakovostna in brez hranil. Takšen kruh 
običajno vsebuje številne emulgatorje, stabilizatorje, gostila, encime, konzervanse za daljši obstoj 
ter umetne arome za izboljšanje okusa. Svojim gostom želi družina ponuditi le najboljše, zato dajejo 
velik poudarek doma pridelanim kakovostnim sestavinam. Gostje se lahko na lastne oči prepričajo o 
načinu ekološko pridelane hrane in okusijo kakovost tako pridelanih živil. Zato ima njihov kruh tudi 
višjo ceno. Odjemalci, ki se zavedajo pomena zdrave in kakovostne hrane cenijo njihov kruh in jim 
ostajajo zvesti. Zato Jugovi vztrajajo in se trudijo naprej. Zadovoljne stranke, ki se vračajo, so njihova 
motivacija in potrditev, da utirajo pravo pot. Vlasta ti pred odhodom iz izbe v rjavo papirnato vrečko 
nasuje kilogram sveže mlete moke iz bele koruze, da boš lahko doma sam spekel svoj kruh.

Ob pogledu na bujno zelena polja, kjer družina prideluje zelenjavo, žita in krmne rastline zlahka 
opaziš, da jih upravljajo po tradicionalnih ekoloških načelih in brez uporabe kemičnih sredstev. Pe-
stra kombinacija različnih vrst vrtnin in poljščin, ki so dobro prilagojene danim naravnim razmeram 
povečujejo biotsko pestrost v okolici kmetije in odpornost pridelovalnega sistema na bolezni in ško-
dljivce. Pridelek je zato obilnejši in bolj zdrav. Kmetija je na področju pridelave hrane skoraj v celoti 
samooskrbna. Svoje pridelovalne površine gnojijo z lastno pridelanim kompostom in hlevskim gno-
jem. Organske biomase ne zavržejo. Krog kroženja snovi na kmetiji je sklenjen.

 

Družina prideluje svoje prehrambne izdelke po naravnih metodah in v skladu s priporočili ekološkega kmetovanja in s tem izbolj-
šujejo in ohranjajo biološko raznovrstnost. 

Občuduješ pisan tradicionalni kmečki zelenjavni vrt v bližini hiše, s katerega je Vlasta s svojima hčera-
ma že zjutraj natrgala šopek svežih zelišč, kot so kamilica, žajbelj, melisa, meta in jih za 24 ur namočila 
v svežo izvirsko vodo, da bo pripravila osvežilen domač sirup. Z grmička bujne mete mimogrede 
osmukaš nekaj svežih listkov, ki ti prijetno osvežijo okus v ustih in lažje globoko zadihaš skozi nosni-
ce. Tvoji prsti na rokah intenzivno zadišijo po eteričnih oljih in nezavedno jih spet in spet poduhaš, 
saj te aroma prijetno sprošča. Ob pogledu na grede opaziš, da Vlasta zelenjavo sadi po principu do-
brih sosedov. Izbrane rastline med seboj ne tekmujejo za hranila in svetlobo, temveč posamezne 
vrste zelenjave pozitivno vplivajo na razvoj druge. Med gredami posajeni grmički oranžno cvetočega 
ognjiča odganjajo požrešni mrčes od občutljivih mladih sadik.
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Pisan tradicionalni zelenjavni vrt nudi številna tradicionalna zelišča, ki se uporabljajo za domače pridelke kot so zeliščni sok, čaj in kolači.

Pomembno vlogo pri zagotavljanju samooskrbe kmetije imajo tudi domače živali, ki družini dajejo 
mleko, jajca, meso, hlevski gnoj in kompost. Družina se zelo trudi, da poskrbi za njihovo dobro po-
čutje. Vidiš srnjad in mogočno tibetsko govedo, ki se lenobno pase na prostranih pašnikih skozi vse 
leto. Med gostim drevjem si srne spomladi poiščejo varno zavetje, da skotijo svoje mladiče, ki odra-
ščajo skoraj v naravnem okolju. Tudi svinjam bo gospodar Boštjan omogočil še več gibanja, s pove-
čanjem ograde vse do travnika za hlevom. Prevzame te dober občutek ob pogledu na zadovoljne in 
umirjene živali.

Domače živali imajo pomembno vlogo v zagotavljanju samooskrbe na kmetiji. Družina dobro skrbi za živali. 

Vstopiš v tradicionalni hlev in tvoje oči potrebujejo nekaj trenutkov, da se navadijo na manj svetlobe. 
Topel in intenziven vonj hleva deluje prav omamno in možgani rišejo slike iz otroštva, ko je opazova-
nje in crkljanje živalskih mladičkov bila običajna priložnost tudi za mestnega otroka, če se je običajno 
ob vikendih odpravil z družino na deželo. Danes otroci ne poznajo občutka, kako je crkljati mehkega 
kunčjega mladička, ki mu je mati zajklja nagonsko uredila toplo in varno gnezdo iz svoje dlake, ki 
jo je populila s predela trebuha. Žalostno in že zaskrbljujoče je spoznanje, da majhni otroci mislijo, 
da so vse krave vijolične, ker jih s televizijskih ekranov pozdravlja zgovorna krava Milka, ki namesto 
mleka ponuja v folijo zavite čokolade. Zato je izkušnja otrok, ko lahko s svežo natrgano deteljo na 
domačiji sami krmijo živali, toliko bolj dragocena.
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V skednju na dvorišču te prevzame radovednost po brskanju 
med shranjenim delovnim orodjem. Odkriješ nešteto takšnih 
drobnih, že skoraj izgubljenih zakladov. Staro tradicionalno 
kmečko orodje, ki ga gospodar Boštjan še zmeraj uporablja 
pri svojih opravilih in zna vsakega poimenovati, so pravo bo-
gastvo za male radovedneže, ki ne poznajo več rokovanja z 
zemljo in orodjem.

 

Na kmetiji lahko odkriješ številna tradicionalna orodja.

Za hišo se bohoti tradicionalni ekstenzivni sadovnjak s košatimi visokodebelnimi sadnimi drevesi z 
obilo plodovi. Današnji otroci ne bodo prepoznali tradicionalnih avtohtonih sort, ki se košatijo na 
travniškem pobočju, ki ni gnojeno in zato poleti pisano cveti. Ne znajo ceniti jabolk, ki jih v super-
marketih ni več mogoče kupiti, saj ne ustrezajo strogim kakovostnim standardom in pričakovanjem 
zahtevnih potrošnikov. Z bližnjega drevesa lahko odtrgaš zelo aromatično jabolko s sladkim vonjem, 
ki napolni nosnice in ugrizneš v sočno in zdravo meso. Vse skrbi, da se zastrupiš s kemikalijami so 
odveč. Družina ne uporablja škropiv.  

Na sprehodu po biotsko pestrem ekstenzivnem travniku, ki bujno cveti na pobočju, te navdušuje 
raznolikost avtohtonih travniških cvetlic in zelišč ter pisan svet žuželk, med katerimi je žal že veliko 
ogroženih vrst. Za trenutek se ustaviš in prisluhneš nežnemu brenčanju in čričkanju, ki naznanja 
prihod poletja tudi v te kraje. Številne žuželke kot naravni opraševalci v okolju opravljajo izredno po-
membno ekosistemsko storitev. Z opraševanjem prispevajo k razvoju plodov in semen, ki so osnova 
za pridelavo osnovne hrane za naše preživetje. Na svoji ekološki kmetiji Jugovi s trajnostnim upravlja-
njem pridelovalnih površin podpirajo in spodbujajo opravljanje pomembnih ekosistemskih storitev, 
zato predvsem travnike upravljajo v skladu s kmetijsko okolijskimi priporočili za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. Površin ne gnojijo, ne balirajo pokošene trave, preprečujejo zaraščanje površin in jih 
kosijo šele pozno avgusta, da rastline v tleh naredijo semenske banke, ptice in žuželke se nemoteno 
razmnožujejo. S travniškimi rastlinami se prehranjuje pašna živina, živalski iztrebki, ki ga razgradijo 
organizmi v prsti, pa nahrani zemljo za nadaljnjo rast rastlin in tvorbo humusa. Spoznaš, da je preži-
vetje vsakega elementa tega ekosistema, ki ga je ustvaril človek odvisno od drugih elementov.

V visoki travi, ki ti sega skoraj do pasu, se preizkusiš v prepoznavanju različnih vrst pisanega travni-
škega cvetja, ki ga v kulturni krajini in urbanem okolju le še redko zasledimo. Prepoznaš razlike med 
različnimi tipi gojenih travnikov, kot so nogometno in golf igrišče, senožetni, poplavni in suhi travnik. 
Gojeni travniki so odvisni od vnosa energije v ta ekosistem v obliki gnojil in števila košenj, saj bi se 
sicer vsak travnik počasi zarastel v gozd.  Pogosteje, kot se travnik kosi in gnoji, manj je biotsko pe-
ster. Posledično tak sistem tvori majhno število različnih vrst rastlin in je primerno življenjsko okolje 
le redkim živalim. Kroženje snovi je zato omejeno, sistem pa ni tako odporen na nagle spremembe. 
Izkoristi to priložnost in si spleti venček iz svežih marjetic ter si ga povezni na glavo.  Vlasti naberi 
pisan šopek travniških cvetlic v zahvalo za njeno iskreno gostoljubje.
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Sredi travnika te kot čuvaj kmetije dobrodušno 
pozdravi lesena skulptura medveda. S straho-
spoštovanjem do marljive čebelje družine se pri-
bližaš tradicionalnemu lesenemu čebelnjaku, ki 
je okrašen s poslikanimi panjskimi končnicami v 
značilnih figuralnih motivih. Tovrstne poslikave 
imajo danes le še simbolni pomen in predsta-
vljajo pravo etnografsko zakladnico Slovenije. 
Nekoč so čebelarji poslikane lesene deščice na-
meščali na svoje panje, da so jih ločili od tujih. 
Vlasta te opogumi, da vstopiš v njihov “domači 
wellness” – apiterapevtsko komoro, ki so jo v če-
belnjaku uredili za namene inhaliranja zdravilnih 
aerosolov. Privoščiš si kratek oddih v panju, ki je 
zaradi pomirjajočega brenčanja žuželk in prije-
tnega vonja po čebeljem vosku prav posebno 
sprostitveno doživetje. Začutiš energijo v telesu, 

saj si svoja dihala z inhalacijo prečistil in napolnil z zdravilnimi substancami. Tvoja čutila so zato ob 
odhodu iz apiterapevtske komore še bolj izostrena … barve cvetlic vidiš bolj intenzivno, petju ptic 
prisluhneš bolj pozorno, začutiš lahen vetrič, ki ti nagajivo razkuštra lase.
    

Čebelnjak na travniku omogoča izdelke iz meda za družino in 
ima še eno zelo pomembno vlogo- oprašitev okolice.

Povzpneš se do vrha hriba, kjer sta Vlasta in Bo-
štjan za svoje goste uredila počivališče, v senč-
nem zavetju gozdnih dreves. Od tukaj se ti od-
pre čudovit razgled daleč v dolino. Poskušaš se 
orientirati po soncu in poiskati znane krajinske 
točke. Družina Jug želi na svoji kmetiji, oddaljeni 
od vrveža in urbanih središč svojim gostom po-
nuditi možnost “odklopa” od vsakdanjega stresa 
in preštevilnih obveznosti. Vlasta te tukaj ponov-
no razvaja z domačimi dobrotami, ki ti v tako pri-
jetnem ambientu še posebno teknejo. Obsediš 
v prijetnem hladu mogočnega gabra in ob po-

slušanju petja gozdnih ptic in mukanja goveda, se ti nikamor več ne mudi. Začutiš utrip življenja 
na kmetiji, kjer se vse zdi tako preprosto in umirjeno. Ponovno začutiš pristno povezanost z naravo, 
ljudmi in njihovo tradicijo.
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V bližini kmetije lahko obiskovalci pridobijo novih moči in uživajo v prečudovitem razgledu na Dravinjsko dolino.

V bližini hiše stoji lesena gugalnica, ki jo je gospodar Boštjan iz lesa izdelal za svoji hčerki. Ob pogledu 
nanjo ti zapoje srce in v sebi začutiš razigranost. Tukaj ne potrebuješ pisanih plastičnih igral, saj so igri-
šče širni cvetoči travniki, polja, gozdovi ter živali, ki kar vabijo, da se prepustiš domišljiji in raziščeš svet 
okrog sebe. Počutiš se svobodnega in še enkrat globoko vdihneš svež zrak. Pozabiš na televizijo, mo-
bitel, tablico in vsakdanje skrbi. Po dolgem času v sebi ponovno začutiš srečo in spokojno umirjenost. 

 

Dobro ohranjeno 
naravno okolje na 
kmetiji nudi različne 
priložnosti za razi-
skovanje narave in 
tradicije.

Preden ponovno stopiš skozi “časovno stroj” družine Jug, pozorno prisluhni poslednjim Vlastinim be-
sedam. Pravi, da je tukaj še posebno lepo ob toplih poletnih večerih. Njuna 8-letna hči Jerca se ob 
večerih nemalokrat udobno zlekne na leseno klop ob hiši in občuduje vesolje. Ob tem razmišlja o 
stvareh, o katerih se mestni otroci običajno ne sprašujejo in pripomni: »Mama, kako smo lahko srečni 
tukaj gori pri nas. Kdo od mojih sošolcev ima priložnost tako v miru opazovati zvezde pod milim nebom? 
V mestu je tudi ponoči tako svetlo, da se zvezde komaj opazi. Kako smo lahko mi srečni.’« Skozi besede 
se začuti pristno zadovoljstvo družine z izbranim načinom življenja. Vsaj delček tega zadovoljstva 
ponesi s seboj v svoj dom in lokalno okolje ter ga očuvaj po svojih najboljših močeh.

Prični razmišljati, kako lahko kot posameznik prispevaš in 
podpiraš ekosistemske storitve v svojem vsakdanjem življenju. 
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Z a k l j u č e k

Učna regija Dravinjska dolina vključuje več opazovalnih točk, testnih in merilnih mest, opazovalnic in 
materialov za študente in učitelje (na različnih nivojih izobraževanja). Tematske učne poti v Dravinjski 
dolini nudijo idealne povezave z naravo, sociologijo in športnimi dejavnostmi s ciljem ponuditi vsem ge-
neracijam (s poudarkom na mladih) priložnost, da celostno izkusijo pokrajino, se učijo o procesih v na-
ravnem okolju in naseljih, pridobijo zmožnosti ocenjevanja in kontakta z naravo. Izobraževalni trenutki 
in pomembnost pozitivnega odnosa do narave je poudarjena. Ključni cilj projekta je razvoj tehničnih in 
profesionalnih osnov za mreže učnih poti, ki bo spodbudil integrirano učenje (vključevanje učnih metod, 
ki podpirajo zaznavanje pokrajine in narave z vsemi čuti, opazovanjem, eksperimenti, izkustvenim doje-
manjem pokrajine, s samostojnimi dejavnostmi, telovadbo in z gibanjem v naravnem okolju). 
V okviru strokovne podlage za pripravo učnih načrtov in modulov za razredno prakso, terensko delo in 
ekskurzije, so bili pripravljeni štirje učni načrti, in sicer: 
• Učni načrt v skladu s katalogi znanja za obvezni in izbirni modul za izobraževalni program Tehnik za 
  ohranjanje okolja.  
• Učni načrt za raziskovanje, terensko delo in izobraževanje na Učnem poligonu za ekoremediacije 
  na področju: 
  - ohranjanja narave, 
  - varovanja okolja in  
  - okoljskega izobraževanja z medpredmetnim povezovanjem učnih načrtov za obvezne in izbirne 
    predmete, kot so biologija, geografija in kemija ter prav tako izbirne predmete, kot so čebelarstvo 
    in okoljska kemija. 
  - Priprava in izvedba izobraževalnih učnih načrtov za naravoslovne dni in terensko delo osnovnih 
    šol s poudarkom na: 
• okoljskih predmetih (1. triada devetletke), 
• naravoslovju in tehnologiji (2. triada); 
• biologija in geografiji (3. triada ) in predvsem na 
• Izbirnih predmetih okoljevarstvenega izobraževanja na vseh stopnjah osnovnošolskega 
  izobraževanja (www.ucilnicavnaravi.si).

Za doseganje trajnosti je bistvena povezava vseh potencialov v pokrajini, torej naravnega, ekonomskega, 
družbenega in človeškega, ki se odseva preko kulture in vrednot. Če so ti potenciali povezani, se to čuti v 
dejavnostih, ki jih ljudje izvajajo. Tako na Učnem poligonu za samooskrbo dobimo znanje, ki izhaja iz 
preteklosti in sedanjosti ter se navezuje na inovacije. Le te spoznamo z ureditvami na terenu ter s stro-
kovno literaturo z raziskovalnimi rezultati tega območja. Na ekološki kmetiji Jug se čuti vpliv tradicije, 
ki se pretaka v sedanjost preko izdelkov, ki so zaznamovani z naravnimi surovinami, brez kemikalij in z 
aromatičnimi vonjavami. Ranč Dravinja odseva storitvene dejavnosti ob reki Dravinji, kjer doživimo na-
ravo z živalmi, lesom kot obnovljivimi materialom in domačo hrano. Vsem zgodbam je skupno izhodišče, 
da začutimo naravo, odnos do naravnih virov in motivacijo za nove dejavnosti. Biološka raznovrstnost je 
povsod močna podlaga za ekosistemske storitve, ki so docela zastopane, od podpornih, preskrbovalnih, 
regulatornih in kulturnih. Trajnostni razvoj tukaj živi v vsakdanjem življenju; ko ga občutimo na lastni 
koži, ne moremo več nazaj v netrajnost, potem nas samo še vleče misel k temu, kaj lahko jaz naredim, da 
moje življenja postane čimbolj trajnostno. In ta sprememba pri nas kot posameznikih je premik družbe. 

… vse spremembe se začno pri posameznikih, ki spreminjajo svet …



39

VIRI

[1] A Sustainable for a better World: The European Sustainable Development Strategy 2001. Brussels, 
 15.5. 2001. COM(2001)264

[2] Bergant in sod. (2006): Climate change: it is not too late if farmers act now..   Arso. Ljubljana, 40. 

[3] EEA (2008): Impacts of Europes changing climate. -Joint EEA.JRC.WHO report, EEA Report No 4/2008. 
 EEA Copenhagen, 246..

[4]  EC, (2009): Bela knjiga. Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje 
 naproti. 147 (1984): Insect Diversity and the Trophic Structure of Communities. – In: Huffaker, C.B. (ed.) 
 Ecological Entomology, Wiley-Interscience, New York.

[5] FAO, 2007.  Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: Perspective, framework 
 and priorities. FAO inter-departmental working group on climate change 
 (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/j9271e/j9271e.pdf, 11. 1. 2011)

[6] Farming  F., (2009): Enhancing sustainable development through agriculture. Applying the farming 
 first principles to mitigate and adapt to climate change 
 (http://www.farmingfirst.org/downloads/FarmingFirst_Climate%20change_FINAL.pdf, 11. 1. 2011)

[7] General discussion of progress implementation of Agenda 21, focusing on the cross-sectoral 
 components of Agenda and the critical elements of sustainblility. Information for decision-
 making and Earthwatch report of Secretary General. UN. Third Session 11-28 April 1995. 
 http://www.un.org/esa/sustdev/documents/docs_csd3.htm E/CN.

[8] Giger, M. (2010): Farming practices for climate change mitigation and adaptation 
 (http://www.world-food-dialogue.ch/documents/10_04/workshop1.pdf, 12. 1. 2011)

[9] Green Belt Europe, pridobljeno 23. 11. 2009,  
 http://www.greenbelteurope.eu/php/getSEOContent.php?type=page&id=111.

[10] Kajfež Bogataj, L. (2012):  Adaption to climate change. – In: Ujma 26 (2012).  

[11] Kajfež-Bogataj L. in sod. (2008): Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva 
 podnebnim spremembam. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 15. 

[12] Regionale Netzwerke für lokales Handeln 2007. http://www.alexandria.unisg.ch/publications/28790.

[13] Mitsch, W.J., Jorgensen, S.E. (2004). Ecological engineering and ecosystem restoration. John Wiley 
 &Sons, Inc. Hoboken. 

[14] Shipper, E. L.F. (2007): Climate Changes Adaption and Development: Exploring the Linkages. Tyndall 
 Centre for Climate Change Reseach, Working Paper No 107. 

[15] Kokot  Krajnc, M.,  Križan, J., Vovk Korže, A. and Globovnik, N. 2011. Ecoremediation Educational 
 Polygons in Slovenia as Good Examples of Experiential Learning of Geography. Literacy Information 
 and Computer Education Journal, 2 (3): 481-490. http://infonomics-society.org/LICEJ/Contents%20
 Page%20Volume%202%20Issue%203.pdf (accessed January 13, 2012)

[16] Kokot Krajnc, M., Križan, J., Vovk Korže, A. and Globovnik, N. 2011a. Increase of the experimental 
 learning in teaching geography with help of education polygon of ecoremediations in Slovenia. In 
 Shoniregun, C. A. ur., Akmayeva, G. Canada International Conference on Education, Toronto, Canada 
 April 4-7: 322-327.

[17]  Krotscheck, C. 2007. Politik der Inwertsetzung: 12 Entscheidungen zur Überwindung der Zuvielisation: 
 104, Auersbach, Austria: BVR Verlag. 



40

[18]  Prugh T. and E. Assadourian, 2003.  What is sustainability, anyway? World Watch. Vision for a 
 sustainable world. Worldwatch Insisute. www.worldwatch.org.

[19]  The final report about the results of targeted research project – 2012: Parameters of sustainable 
 development of agriculture (Poject manager: Renata Slabe-Erker; Leading organisation: Institute for 
 Economic Research).

[20]  The ecosystem approach: Advanced user guide. Pridobljeno 20.12. 2008, iz www.cbd.int.

[21] The ecosystem Concept and the Identification of Ecosystem Goods and Services in the  English Policy 
 Context – A Review paper, deliverable 1.3. Defra. Roy Haines-Young and Marion Potschin, CEM 
 University of Nottingham (www.ecosystemservice.org.uk).

[22]  Trajer, A., J., Bede-Fazekas, A., Hufnagel, L., Horvath, L., Bobvos, J., Paldy, A. (2013): The effect of climate 
 changes on the potential distribution of the european phlebotomus species – Applied Ecology and 
 Environemntal Research 11(2): 189-208. 

[23] Vovk Korže, A., Križan, J., Kokot Krajnc, M. and Globovnik, N. 2011. Learning about ecoremediations 
 and sustainability on the new education polygon in Modraže, Slovenia. In International Conference 
 The future of education. Florence, Italy, 1: 338-342.

[24] Vovk Korže, A. and Sajovic, A. 2010. Classroom in nature for innovative research, teaching and learning 
 about the nature and the environment in Poljčane community. In Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu, 4(1): 
 13-21. 

[25] Vovk Korže, A., 2010. Trajnostna zasnova regionalne agende 21. Doktorska disertacija, Ljubljana. 

[26] Ana Vovk Korže, 2008. Razumevanje pojma ekosistemski pristop. Revija za geografijo, 3-2, 2008, 39-48



41




