
Število izvedb 

Pregled pilotnih izvedb 
kmetija Termin 

izvedbe 
udeleženci 

 

Starejši od 
65 let 

Mlajši od 
65 let 

od tega 
invalidi  

otroci 

1 Kmetija Jernejevi 15.5.2021 4  /  
2 Kmetija Jernejevi 22.5.2021 3  /  
3 Kmetija Jernejevi 9.7.2021 4 2 2  
4 Kmetija Jernejevi 28.8.2021 5  /  
5 Kmetija Faturjevi 9.7.2021 5  /  

6 Kmetija Faturjevi 23.7.2021 5  3  
7 Kmetija Faturjevi 24.9.2021 2 1 /  
8 Kmetija Faturjevi 29.9.2021 4 3 /  
9 Kmetija Volk 18.6.2021 4 3 / 15 
10 Kmetija Volk 16.7.2021 5  /  
11 Kmetija Volk 20.8.2021 4 3 1  
12 Kmetija Volk dolgotrajna 1  /  

skupaj 41 12 6 15 
 



















































                                                                                              

 
 

Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

 
R7 PREIZKUS MODELA V PRAKSI:  

pilotna izvedba - obisk starejših na kmetiji  
 
Osnovni podatki: Kmetija Faturjevi, 09.7.2021 od 16.00 – 20.00, 5 udeležencev,  
 
Kratek povzetek poteka pilotne izvedbe: 
a) Posebnosti udeležencev (ovirano gibanje, zdravstvene posebnosti ipd.) 
Starost udeležencev je bila med 69 in 75 let, vsi so bili vitalni in brez kakršnihkoli gibalnih ali 
zdravstvenih posebnosti. Zdravstvene težave,ki jih navajajo so blažje oblike(povišan RR,težave 
z ščitnico,bolečine v hrbtu…) Iz pogovora smo lahko razbrali, da so tudi sicer v življenju aktivni 
(obdelujejo vrt,ukvarjajo se z pohodništvom,pripravljajo drva).  Vsi so bili zelo motivirani za 
delo na kmetiji.  Večina izvira iz ruralnega okolja,vendar sedaj ne živijo in delajo na kmetiji.  
Vse pa imajo doma vrt , ki ga obdelujejo, tako da so jim določena kmečka opravila blizu.  
b) Izvedene aktivnosti (kaj smo z njimi počeli, kaj se je pokazalo kot dobro in kaj kot slabo) 
Za obisk starostnikov smo se že vnaprej dogovorili za petek 09.7.21,ker je bilo napovedano 
lepo sončno vreme z ne previsokimi temperaturami. Zbrali smo se ob 16 uri. Predstavili smo 
kmetijo,njeno zgodovino ter projekt v katerem sodelujemo. Sprehodili smo se do nasada 
aronije(cca 10 min hoje),ob poti pa smo si ogledali še sadovnjak in na novo postavljen manjši 
čebelnjak. Po prihodu v nasad smo cca 1 uro čistili plevel ob sadikah aronije in se pogovarjali 
o pobiranju,predelavi in dobrobiti aronije za zdravje. Nato smo odšli nazaj do kmetije in si 
ogledali zelenjavni in zeliščni vrt. Ženske udeleženke so si nekaj zelišč tudi nabrale za pripravo 
čajev doma. Sledil je ogled in druženje z našimi islandskimi konji. Na koncu obiska smo naredili 
skupno evalvacijo, voden pogovor skozi vprašalnik. Njihove odgovore, mnenja smo tudi 
zapisali. Za udeležence smo pripravili tudi manjšo pogostitev(ob prihodu kava in pecivo,ob 
zaključku pa sladoled in osvežilna pijača).     
c) Ugotovitve in priporočila za naslednje pilotne izvedbe 

● aktivnosti: glede aktivnosti so bili udeleženci zelo zadovoljni. Izpostavili so ,da bi lahko 
delali tudi sami v skupinah,če bi se tako tudi vnaprej dogovorili. 

● stik z živalmi:  Pri stiku z konji je potrebno biti previden,saj se nekateri udeleženci 
konjev bojijo. Opozoriti jih je potrebno,da so ob konjih mirni in ne delajo hitrih gibov 
ter da so primerno obuti.  

● pogostitev:  Pogostitev mora biti del programa.Udeležencem je treba ponuditi 
malico,manjši prigrizek,ves čas pa možnost napitkov(voda,sokovi,čaj)  

● varnost: veliko pozornost je potrebno nameniti varnosti in previdnosti pri izvajanju 
različnih opravil na kmetiji, saj ne glede na to, da so udeleženci vitalni, se še vedno 
lahko kdo spotakne, udari, poreže … Ker udeleženci ne poznajo terena, je smiselno, da 
jih družinski člani opozorijo na stvari, ki lahko privedejo do padcev, zdrsov, urezov ipd. 
Posebno pozornost velja nameniti stiku z konji in je prav,da je ob tem vedno prisoten 
nekdo od članov kmetije. 



                                                                                              

 
 

Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

 
Drskovče, 10.7.2021 
 
Priloge:  

- lista prisotnosti  
- fotografije 
- evalvacijski  vprašalnik (skupen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilotna izvedba - obisk starejših na kmetiji, Kmetija Jernejevi, 09.7.2021 
 
 
 
 



                                                                                              

 
 

Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

 

 

 

 



                                                                                              

 
 

Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

R7 PREIZKUS MODELA V PRAKSI:  
pilotna izvedba - 1. obisk starejših na Kmetiji Fatur, 09.7.2021 

 
Program izvedbe 1 :  
16.00   prihod udeležencev  
16.00 – 16.30 predstavitev projekta in kmetija 
16.30 – 17.30  odstranjevanje plevela v nasadu aronije  
17.30 – 18.30  ogled zeliščnega in zelenjavnega vrta, nabiranje zelišč in druženje z konji 
18.30 – 19.30 druženje ob sladoledu in pogovor o vtisih 
19.30 – 20.00 evalvacija in zaključek  

 

Pripomočki: 
● zaščitne rokavice različnih velikosti 
● ustrezna obutev 
● pokrivalo 
● motika,škarje za obrezovanje 

 

Opombe:  
● Udeležence opozoriti na ustrezno obutev  in obleko  (pokrivalo). 
● Preveriti glede morebitnih gibalnih ali drugih posebnosti / omejitev udeležencev.  

 
 

  
 







                                                                                            

 
 

Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

 
R7 PREIZKUS MODELA V PRAKSI:  

pilotna izvedba - obisk starejših na kmetiji  
 
Osnovni podatki: Kmetija Faturjevi, 23.7.2021 od 17.00 – 20.30, 5 udeležencev,  
 
Kratek povzetek poteka pilotne izvedbe: 
a) Posebnosti udeležencev (ovirano gibanje, zdravstvene posebnosti ipd.) 
Starost udeležencev je bila med 62 in 80 let. V skupini so bile trije invalidi,dva srednje težka in 
eden težji invalid. Ostali udeleženci nimajo posebnih gibalnih ali zdravstvenih težav. Navajajo 
običajne težave , kot je povišan RR,težave z ščitnico,občasne bolečine v sklepih... 
Iz pogovora smo lahko razbrali, da so tudi sicer v življenju aktivni v okviru svojih zmožnosti in 
starosti. (obdelovanje manjšega vrta,zasaditev in skrb za balkonsko cvetje,skrb za kokoši..). 
Vsi udeleženci  izvirajo iz ruralnega okolja,vendar sedaj ne živijo in delajo na kmetiji.   
  
b) Izvedene aktivnosti (kaj smo z njimi počeli, kaj se je pokazalo kot dobro in kaj kot slabo) 
Za obisk starostnikov smo se že vnaprej dogovorili za petek 23.7.21, zaradi ugodne vremenske 
napovedi ,ker udeleženci zelo težko prenašajo previsoke temperature. Zbrali smo se ob 17 uri. 
Predstavili smo kmetijo,njeno zgodovino ter projekt v katerem sodelujemo.  Predhodno smo 
na sami lokaciji pripravili vse potrebno za postavitev pašne ograje. Sprehodili smo se do 
travnika,kjer naj bi postavili ograjo . Razdelili smo potrebne pripomočke (el.prevoden 
trak,palice,držala za ureditev vstopa na novo postavljen pašnik). Nato smo potrebovali 
približno eno uro za postavitev ograje in priklop na el.napetost.Po zaključku dela smo se družili 
z konji.Po koncu smo se vrnili na zbirno mesto. Zaradi prisotnosti dveh invalidov smo po eni 
uri končali z delom,tretji (težji) invalid se nam pri delu ni pridružil,pač pa je v družbi nečaka 
počakal na zbirnem mestu na kmetiji.  Na koncu obiska smo naredili skupno evalvacijo, voden 
pogovor skozi vprašalnik. Njihove odgovore, mnenja smo tudi zapisali. Za udeležence smo 
pripravili tudi manjšo pogostitev(ob prihodu kava in pecivo,ob zaključku pa sladoled in 
osvežilna pijača). Pridružil se nam je tudi nečak enega od udeležencev in popestril druženje z 
igranjem na harmoniko. 
 
c) Ugotovitve in priporočila za naslednje pilotne izvedbe 

● aktivnosti: glede aktivnosti so bili udeleženci zelo zadovoljni. Izpostavili so nujnost 
predhodnega dogovora o aktivnostih in sposobnostih posameznika. 

● stik z živalmi:  Pri stiku z konji je potrebno biti previden,saj se nekateri udeleženci 
konjev bojijo. Opozoriti jih je potrebno,da so ob konjih mirni in ne delajo hitrih gibov 
ter da so primerno obuti.  

● pogostitev:  Pogostitev mora biti del programa.Udeležencem je treba ponuditi 
malico,manjši prigrizek,ves čas pa možnost napitkov(voda,sokovi,čaj)  



                                                                                            

 
 

Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

● varnost: veliko pozornost je potrebno nameniti varnosti in previdnosti pri izvajanju 
različnih opravil na kmetiji, saj ne glede na to, da so udeleženci vitalni, se še vedno 
lahko kdo spotakne, udari, poreže … Ker udeleženci ne poznajo terena, je smiselno, da 
jih družinski člani opozorijo na stvari, ki lahko privedejo do padcev, zdrsov, urezov ipd. 
Posebno pozornost velja nameniti stiku z konji in je prav,da je ob tem vedno prisoten 
nekdo od članov kmetije. 

 
Drskovče, 24.7.2021 
 
Priloge:  

- lista prisotnosti  
- fotografije 
- evalvacijski  vprašalnik (skupen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pilotna izvedba - obisk starejših na kmetiji, Kmetija Faturjevi, 23.7.2021 
 
 
 

 



                                                                                            

 
 

Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

 



                                                                                              

 
 

Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

R7 PREIZKUS MODELA V PRAKSI:  
pilotna izvedba - 2. obisk starejših na Kmetiji Fatur, 23.7.2021 

 
Program izvedbe 1 :  
17.00   prihod udeležencev  
17.00 – 17.30 predstavitev projekta in kmetija 
17.30 – 18.30  postavitev pašne ograje na pašniku za konje 
18.30 – 19.30  ogled kmetije,predstavitev islandske pasme konjev in druženje z konji 
19.30 – 20.30 druženje ob sladoledu, pogovor o vtisih,evalvacija in zaključek 
 

 

Pripomočki: 
● zaščitne rokavice različnih velikosti 
● ustrezna obutev 
● pokrivalo 
● elektro prevodni trakovi,plastične palice za pašnik 

 

Opombe:  
● Udeležence opozoriti na ustrezno obutev  in obleko  (pokrivalo). 
● Preveriti glede morebitnih gibalnih ali drugih posebnosti / omejitev udeležencev.  

 
 

  
 







                                                                                           

 
 

Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

 
R7 PREIZKUS MODELA V PRAKSI:  

pilotna izvedba - obisk starejših na kmetiji  
 
Osnovni podatki: Kmetija Faturjevi, 24.9.2021 od 15.00 – 18.30, 3 udeleženci,  
 
Kratek povzetek poteka pilotne izvedbe: 
a) Posebnosti udeležencev (ovirano gibanje, zdravstvene posebnosti ipd.) 
Povabili smo 4 udeležence,vendar sta se dva zaradi slabega počutja opravičila tik pred 
prihodom.Starost udeležencev je bila med 88 in 92 let.  Pri enem udeležencu so bili prisotni 
znaki demence, ostale zdravstvene  težave so bile povišan RR,  srčno popuščanje,oba imata 
slušni aparat.Drugače sta oba za svoja visoka leta dobrega počutja in optimistične narave. 
Gospod je celo svojo poklicno pot opravljal kot vodilni kader v kmetijski zadrugi , gospa pa je 
bila učiteljica,vendar je doma obdelovala vrt in izhaja iz vaškega okolja.   
  
b) Izvedene aktivnosti (kaj smo z njimi počeli, kaj se je pokazalo kot dobro in kaj kot slabo) 
Za obisk starostnikov smo se že vnaprej dogovorili za petek 24.9.21, zaradi ugodne vremenske 
napovedi. Pripeljala ju je vnukinja,ki jima je ves čas obiska pomagala in ju spremljala.    
Predstavili smo kmetijo,njeno zgodovino ter projekt v katerem sodelujemo. 
Peš smo odšli do oddaljenega izpusta za konje.Božala sta konje,obujala spomine,gospod je 
nekoliko nesrečno prijel tudi za električno ograjo. S seboj sta prinesla tudi nekaj jabolk,ki sta 
jih razdelila konjem in bila pri tem zelo spretna in zadovoljna.Pokazali smo jima tudi zelenjavni 
vrt,kjer sta bila navdušena predvsem nad pridelkom topinambur krompirja,ki ga do sedaj nista 
poznala..Po koncu smo se vrnili na zbirno mesto,kjer smo že imeli pripravljen manjši 
prigrizek(pecivo,grozdje,kava,sok)Na koncu obiska smo naredili skupno evalvacijo, voden 
pogovor skozi vprašalnik.     
 
c) Ugotovitve in priporočila za naslednje pilotne izvedbe 

● aktivnosti:  Ugotovili smo , da udeleženci v tej starostni kmetiji niso sposobni opravljati 
del na kmetiji.Lahko so le opazovalci,zelo veliko pa jim pomeni druženje in obujanje 
spominov. 

● stik z živalmi: Druženje z konji jim zelo veliko pomeni,vendar je potrebno biti 
previden,ker postanejo sami kar nekoliko preveč navdušeni in hitro pozabijo na lastno 
varnost.Starostniki so namreč slabo pokretni in lahko prepozno oz. prepočasi 
odreagirajo na premike konja.V našem primeru smo ugotovili,da je potrebno izklopiti 
elekt. napetost na varovalnih ograjah ,saj se kljub opozorilom niso zavedali 
nevarnosti.Zelo pomembna je tudi pravilna obutev udeležencev. 

● pogostitev:  Pogostitev mora biti del programa.Udeležencem je treba ponuditi 
malico,manjši prigrizek,ves čas pa možnost napitkov(voda,sokovi,čaj)  



                                                                                           

 
 

Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

● varnost:  Posebno pozornost je potrebno nameniti varnosti pred 
padci,poškodbami.Pomembno je ,d aje spremljevalec ves čas prisoten . 
  

 
 
 
 
 
 
Drskovče, 24.9.2021 
 
Priloge:  

- lista prisotnosti  
- fotografije 
- evalvacijski  vprašalnik (skupen) 
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Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

 

 

 

 



                                                                                              

 
 

Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

R7 PREIZKUS MODELA V PRAKSI:  
pilotna izvedba - 3. obisk starejših na Kmetiji Fatur, 24.9.2021 

 
Program izvedbe 1 :  
15.00   prihod udeležencev  
15.00 – 15.30 predstavitev projekta in kmetija 
15.30 – 16.30  sprehod do izpusta za konje,božanje,hranjenje konjev 
16.30 – 17.30  ogled zelenjavnega vrta  
17.30 – 18.30 druženje ob pecivu,kavi,sadju , pogovor o vtisih,evalvacija in zaključek 
 

 

Pripomočki: 
● zaščitne rokavice   
● ustrezna obutev 
● pokrivalo 

  
 

Opombe:  
● Udeležence opozoriti na ustrezno obutev  in obleko  (pokrivalo). 
● Preveriti glede morebitnih gibalnih ali drugih posebnosti / omejitev udeležencev.  

 
 

  
 







                                                                                           

 
 

Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

 
R7 PREIZKUS MODELA V PRAKSI:  

pilotna izvedba - obisk starejših na kmetiji  
 
Osnovni podatki: Kmetija Faturjevi, 29.9.2021 od 10.00 – 12.00, 4 udeleženci,  
 
Kratek povzetek poteka pilotne izvedbe: 
a) Posebnosti udeležencev (ovirano gibanje, zdravstvene posebnosti ipd.) 
V tej skupini so prišli stanovalci doma upokojencev iz Izole.Starost udeležencev je bila med 80 
in 90 let.Prišli so 4 udeleženci,(dve ženski in dva moška).Z njimi sta prišli dve spremljevalki 
(dietetik in del.terapevt).Pripeljal jih je šofer z kombije Društva paraplegikov Izola.Gospoda 
sta bila slabše pokretna,eden je hodil s pomočjo hodulje,drugi je imel težave z 
demenco.Gospe sta bili bolje pokretni.Ena od njiju je bila zelo komunikativna in je največkrat 
govorila tudi v imenu drugih.    
  
b) Izvedene aktivnosti (kaj smo z njimi počeli, kaj se je pokazalo kot dobro in kaj kot slabo) 
  Po prihodu smo skupaj odšli do 20 m oddaljenega pašnika.Pripeljali smo jim dva naša 
islandska konja. Zelo so se veselili stika z konji,ves čas so ju božali in jim ponujali travo.Z eno 
gospo in gospodom smo se veliko pogovarjali in obujali spomine,ostala dva pa sta bila bolj 
tiho.Nato smo odšli do pripravljene mize in stolov.Posedli so se  in ponudili smo jim kavo,sok 
in sveže rogljičke.Skupaj smo ugotovili,da jim je tak način preživljanja časa zelo všeč in bi se 
ga ob lepem vremenu še udeležili . 
  
 
c) Ugotovitve in priporočila za naslednje pilotne izvedbe 

● aktivnosti:  Ugotovili smo , da udeleženci v tej starostni kmetiji niso sposobni opravljati 
del na kmetiji.Lahko so le opazovalci,zelo veliko pa jim pomeni druženje in bivanje v  
kmečkem okolju. 

● stik z živalmi: Druženje z konji jim zelo veliko pomeni,vendar je potrebno biti previden 
in paziti na  njihovo varnost.Starostniki so namreč slabo pokretni in lahko prepozno 
oz. prepočasi odreagirajo na premike konja.  Potrebna je stalna prisotnost terapevta 
ali spremljevalca.   

● pogostitev:  Pogostitev mora biti del programa.Udeležencem je treba ponuditi manjši 
prigrizek,ves čas pa možnost napitkov(voda,sokovi,čaj)  

● varnost:  Posebno pozornost je potrebno nameniti varnosti pred 
padci,poškodbami.Pomembno je ,da je spremljevalec ves čas prisoten . 
  

 
 
 



                                                                                           

 
 

Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

 
 
 
Drskovče, 29.9.2021 
 
Priloge:  

- lista prisotnosti  
- fotografije 
- evalvacijski  vprašalnik (skupen) 
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Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

R7 PREIZKUS MODELA V PRAKSI:  
pilotna izvedba - 4. obisk starejših na Kmetiji Fatur, 29.9.2021 

 
Program izvedbe 1 :  
10.00   prihod udeležencev  
10.00 – 10.15 predstavitev projekta in kmetije 
10.15 – 11.00  sprehod do pašnika za konje,božanje,hranjenje konjev 
11.00 – 12.00 druženje ob pecivu,kavi,sadju , pogovor o vtisih,evalvacija in zaključek 
 

 

Pripomočki: 
● zaščitne rokavice   
● ustrezna obutev 
● pokrivalo 

  
 

Opombe:  
● Udeležence opozoriti na ustrezno obutev  in obleko  (pokrivalo). 
● Preveriti glede morebitnih gibalnih ali drugih posebnosti / omejitev udeležencev.  
● Stalna prisotnost terapevta ali spremljevalca 

 
 

  
 









                                                                                              

 
 

Projekt Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji 
 

 
R7 PREIZKUS MODELA V PRAKSI:  

pilotna izvedba - obisk starejših na kmetiji  
 
Osnovni podatki: Kmetija Volk, 18.6.2021 od 10.00 – 12.00, 4 udeleženci stanovalci DUI in 3 
spremljevalci (šofer, socialna delavka in delovna terapevtka) 
 
Kratek povzetek poteka pilotne izvedbe: 
a) Posebnosti udeležencev (ovirano gibanje, zdravstvene posebnosti ipd.) 
Razen ene udeleženke so bili vsi ostali udeleženci močno gibalno ovirani oziroma so imeli 
težavo z dihanjem (srce, astma). Čeprav je naša kmetija zelo ravna, pa je vseeno par kratkih 
stopnic pomenilo veliko prepreko za obiskovalce, prav tako smo morali nekatere podpirati 
tudi pri kratki hoji navkreber in navzdol po rampi na senik.  
Dva sta tudi zelo slabo slišala in se nista odzivala na pogovor ali vprašanja. 
b) Izvedene aktivnosti (kaj smo z njimi počeli, kaj se je pokazalo kot dobro in kaj kot slabo) 
Udeležencem smo najprej povedali na kratko o naši kmetiji, nato so božali žrebička, ki sta se 
pasla na travniku v neposredni bližini ceste. Če bi morali z njimi na pašnik to sploh nebi bilo 
izvedljivo.  
Ker je bilo zelo vroče smo se morali kar hitro umakniti v hlev, ki je bolj hladen. Tam so spoznali 
še Pujso, mačke in psičko, ki jih je sploh navdušila. Počasi so se premaknili do zadnjega dela 
štale in večjega pašnika, ter božali še ostale konje. Skoraj bolj so bile navdušene spremljevalke 
in pa edina ženska kot pa ostali moški. Zanimivo jim je bilo, da nas je kokoš ves čas spremljala.  
Zelo zelo počasi smo se odpravili še na senik, kjer imamo urejeno spanje na senu in se vrnili 
do zunanje kuhinje, kjer so komaj čakali, da se usedejo. Zelo pomembo je bilo tudi, da smo 
jim takoj ponudili vodo, sok in kavo ter piškote, da so se malo okrepčali in osvežili.   
Kar precej časa smo se v senci samo pogovarjali od kod prihajajo in kaj so počeli, pri čemer sta 
spet bila odzivna samo dva in spremljevalci, dva pa sta zgolj sedela in poslušala, čeprav smo 
ju poskušali vključiti.  
V zadnjem delu so se spet zelo počasi odpravili še k potoku, ob katerem so učenci slikali konje. 
Usedli so se na klopi in jih opazovali. Za zaključek je edina bolj agilna udeleženka prikazala eno 
igrico, ki so se jo igrali v otroštvu in poskusno smo jo z otroki tudi izvedli.  
Kombi se je pripeljal prav do klopi kjer so sedeli, da so se lahko počasi naložili, se nam iskreno 
zahvalili in odšli.  
c) Ugotovitve in priporočila za naslednje pilotne izvedbe 

• Za to vrsto udeležencev je primeren zgolj obisk z minimalno fizično obremenitvijo in 
pogovor. Dobro se odzivajo tudi na stik z živalmi, nekateri na mačke, drugi na pujso, 
konje, itd.  

• Nobene opcije ni, da bi jih vključili v aktivnosti na kmetiji, ker so preveč gibalno in tudi 
sicer ovirani. Obvezno je tudi spremstvo dveh oseb iz doma, ki jih poznajo in so 
pozorne tudi na njihovo psihofizično stanje. S strani kmetije sta skoraj nujna dva 
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spremljevalca, ker se ne držijo skupaj. Hitrejši sledijo programu, vedno pa ostane kdo 
zadaj.  

• pogostitev: pijača mora biti vedno na razpolago, vsaj voda, sok, vseli so bili tudi kave 
in kakšne malenkosti za v usta.  

• varnost: zelo zelo je treba biti pozorno, da komu ne zdrsne, da ne pade, da mu ni 
prenaporno…  

Pri obiskih DUI je zelo omejujoč dejavnik čas. Prvo je, da morajo pozajtrkovati v domu in se 
odpraviti, kar traja in pridejo na kmetijo že sredi dopoldneva. Nato pa se jim že hitro mudi 
nazaj, ker imajo kosilo že ob 12. 30. Naši obiskovalci so kosilo zamudili in spremljevalke so 
pričakovale negodovanje kuharic zaradi tega. Za prihodnje so izrazile željo, da bi kosilo prinesli 
s sabo in bi pojedli pri nas.  
 
Suhorje, 18.6.21 
 
Priloge:  

- lista prisotnosti  
- fotografije 
- evalvacijski  vprašalnik (skupen) 
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R7 PREIZKUS MODELA V PRAKSI:  

pilotna izvedba - obisk starejših na kmetiji  
 
Osnovni podatki: Kmetija Volk, 16.7.2021 od 17.00 – 20.00, 5 udeleženk, članice Univerze za 
tretje življenjsko obdobje v Ilirski Bistrici 
 
Kratek povzetek poteka pilotne izvedbe: 
a) Posebnosti udeležencev (ovirano gibanje, zdravstvene posebnosti ipd.) 
Starost udeleženk je bila med 65 in 80 let, vse so bile vitalne in brez kakšnihkoli gibalnih ali 
zdravstvenih posebnosti. Iz pogovora smo lahko razbrali, da so tudi sicer aktivne, tako v krogu 
svojih družin, kot tudi izven (so v upravnem odboru UTŽO, udeležujejo se različnih dogodkov, 
delavnic, fotografirajo, hodijo …). To se je tudi odražalo na obisku, saj so bile zelo pozitivno 
naravnane in motivirane za vse aktivnosti, si smo jih počeli skupaj. Trenutno ne živijo na 
kmetiji, so pa živele v mladosti. Vse pa imajo vrt ali njivo, ki jo obdelujejo, tako da so jim 
določena kmečka opravila blizu. Nekatere tudi skrbijo za vnuke. 
b) Izvedene aktivnosti (kaj smo z njimi počeli, kaj se je pokazalo kot dobro in kaj kot slabo) 
Zelo prijetne obiskovalke. Uvodoma smo jim predstavili kmetijo, s čim se ukvarjamo, kdo živi 
na kmetiji in pa kaj je namen dogodka. Nato smo šli najprej skozi hlev, kjer so bile navdušene 
nad Pujso, nato pa na pašnik. Fascinirali so jih konji, ki so bili zelo mirni in na voljo za božanje. 
Posebej jih je navdušila Lučka, ki se je na Tomažev ukaz spustila v dir in prignala konje čez 
potok do obiskovalk.  Za vse je bilo prvič, da so lahko božale konja in so bile navdušene. 
Pogovarjali smo se o tem na kakšen način bi jih lahko vključili v aktivnosti na kmetiji. Predvsem 
so videle kmetijo kot prostor za druženje, če so same in jim je dolgčas, da bi lahko prišle za 
par ur na kmetijo in čas preživele z nami.  
Za udeleženke smo  pripravili manjšo pogostitev - kavo, čaj in pecivo. 
Ugotovitve in priporočila za naslednje pilotne izvedbe 

● aktivnosti: glede na vitalnost udeleženk, bi program lahko vključeval tudi konkretne 
aktivnosti, ki pa se jih zaradi izkušnje s stanovalci DUI nismo upali planirati. Zelo jih je 
zanimalo tudi, da bi na kmetijo prišle samo občasno in se takrat sproti odločile kaj bi 
počele (npr. delo z rožami, sprehod med živalmi, fotografiranje ali kaj podobnega). 

● stik z živalmi: to mora biti obvezno del programa, saj je bil to udeleženkam najljubši 
del programa.  

● pogostitev: obisk mora vključevati manjšo pogostitev, saj jo udeleženke pričakujejo. 
● varnost: Pri tej vrsti udeleženk ni toliko pozornosti potrebno posvečati varnosti, je pa 

kljub temu pomembo, da se jih opozori na nevarnost in poskrbi za njihovo varnost. 
Obiskale so nas samo ženske, vse zelo pozitivno naravnane in nasmejane, so nam prav 
polepšale popoldan in bi jih z veseljem še gostili.  
 
Slavinje, 16.7.2021 
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Priloge:  

- lista prisotnosti  
- fotografije 
- evalvacijski  vprašalnik (skupen) 
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R7 PREIZKUS MODELA V PRAKSI:  

pilotna izvedba - obisk starejših na kmetiji  
 
Osnovni podatki: Kmetija Volk, 20.8.2021 od 10.00 – 12.00, 4 udeleženci stanovalci DUI in 3 
spremljevalci (šofer, socialna delavka in javna delavka) 
 
Kratek povzetek poteka pilotne izvedbe: 
a) Posebnosti udeležencev (ovirano gibanje, zdravstvene posebnosti ipd.) 
Razen ene udeleženke so bili vsi ostali udeleženci močno gibalno ovirani oziroma so imeli 
težavo z dihanjem (srce, astma) in ena od udeleženk je imela težave povezane z demenco. 
Čeprav je naša kmetija zelo ravna, pa je vseeno par kratkih stopnic pomenilo veliko prepreko 
za obiskovalce, prav tako smo morali nekatere podpirati tudi pri kratki hoji navkreber in 
navzdol po rampi na senik.  
Tokrat se trije niso odzivali na pogovor ali vprašanja, tako da je pogovor v glavnem tekel z eno 
gospo in spremljevalkami. 
b) Izvedene aktivnosti (kaj smo z njimi počeli, kaj se je pokazalo kot dobro in kaj kot slabo) 
Udeležencem smo najprej povedali na kratko o naši kmetij, nato pa smo odšli v hlev, kjer so 
spoznali Pujso, mačke, psičko in kokoš, ki je posebej navdušila gospo z demenco, saj jo je 
hotela ves čas božati. Počasi so se premaknili do zadnjega dela štale in večjega pašnika, ter 
božali še ostale konje. Ena od udeleženk je v škatlici od tablet prinesla s sabo ovsene kosmiče, 
ki  jih je potem vsa vesela dajala konjem.  
Zanimivo jim je bilo, da nas je kokoš ves čas spremljala.  
Zelo zelo počasi smo se odpravili še na senik, kjer imamo urejeno spanje na senu in se vrnili 
do zunanje kuhinje, kjer so komaj čakali, da se usedejo. Zelo pomembo je bilo tudi, da smo 
jim takoj ponudili vodo, sok in kavo ter piškote, da so se malo okrepčali in osvežili.   
Kar precej časa smo se v senci samo pogovarjali.  
Zaradi njihovih psihofizičnih omejitev smo se odločili, da jih do potoka ne peljemo. Namesto 
tega smo se skupaj s kombijem peljali do pašnika kjer so pujsi in še v vas, kjer pasemo ovce in 
koze. Na teh dveh lokacijah niso niti šli ven iz kombija, ker je to za njih prevelik napor. Živali 
so gledali kar sede.  
c) Ugotovitve in priporočila za naslednje pilotne izvedbe 

• Za to vrsto udeležencev je primeren zgolj obisk z minimalno fizično obremenitvijo in 
pogovor. Dobro se odzivajo tudi na stik z živalmi, nekateri na mačke, drugi na pujso, 
konje, kokoši.  

• Nobene opcije ni, da bi jih vključili v aktivnosti na kmetiji, ker so preveč gibalno in tudi 
sicer ovirani. Obvezno je tudi spremstvo dveh oseb iz doma, ki jih poznajo in so 
pozorne tudi na njihovo psihofizično stanje. S strani kmetije sta skoraj nujna dva 
spremljevalca, ker se ne držijo skupaj. Hitrejši sledijo programu, vedno pa ostane kdo 
zadaj.  
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• pogostitev: pijača mora biti vedno na razpolago, vsaj voda, sok, vseli so bili tudi kave 
in kakšne malenkosti za v usta.  

• varnost: zelo zelo je treba biti pozorno, da komu ne zdrsne, da ne pade, da mu ni 
prenaporno…  

Pri obiskih DUI je zelo omejujoč dejavnik čas. Prvo je, da morajo pozajtrkovati v domu in se 
odpraviti, kar traja in pridejo na kmetijo že sredi dopoldneva. Nato pa se jim že hitro mudi 
nazaj, ker imajo kosilo že ob 12. 30. Naši obiskovalci so kosilo zamudili in spremljevalke so 
pričakovale negodovanje kuharic zaradi tega. Za prihodnje so izrazile željo, da bi kosilo prinesli 
s sabo in bi pojedli pri nas.  
 
Čeprav so že zadnjič izrazili to željo (povsem drugi udeleženci), pa zaradi organizacijskih zadev 
niso mogli tega tudi realizirati.  
 
Suhorje, 20.8.21 
 
Priloge:  

- lista prisotnosti  
- fotografije 
- evalvacijski  vprašalnik (skupen) 
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Evalvacija 
 
 
 

1. Kako ocenjujete izvedbo (označite ustrezno trditev z X)?  
Stopnja strinjanja trditve Popolnoma 

(1) 
Delno 
(2) 

Nikakor 
(3) 

Aktivnosti so mi bile zelo všeč x   
Trajanje obiska na kmetiji je bilo ustrezno x   
Obisk me ni preveč utrudil/a  x  
Ob obisku kmetije sem se počutil/a zelo prijetno x   

 

4. Kaj se vam je zdelo najbolj zanimivo?  
Konji in božanje konj, zgodbe oz. izkušnje ki sta jih gostitelja podelila z nami, prenočišče. 
 
5. Kaj se vam je zdelo najmanj zanimivo? 
/ 

6. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno upoštevati pri organizaciji naslednjih obiskov 
kmetije? 

Dobrodošlo bi bilo,  da bi imeli malenkost več časa za obisk, ena gospa je predlagala, da bi 
imeli organizirano tudi kosilo na kmetiji. Hkrati pa mogoče daljši obisk ne bi bil ustrezen za 
vse.  

 
7. Nam želite sporočiti še kaj? 
 
Hvala za prelepo izkušnjo.  
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R7 PREIZKUS MODELA V PRAKSI:  

pilotna izvedba - obisk starejših na kmetiji  
 
Osnovni podatki: Kmetija Volk, trajanje pilotne izvedbe 7 mesecev, od novembra 2020 do 
maja 2021 
 
Kratek povzetek poteka pilotne izvedbe: 
a) Posebnosti udeležencev (ovirano gibanje, zdravstvene posebnosti ipd.) 
Naša kmetija se od ostalih dveh vključenih v pilotno izvedbo razlikuje po tem, da je ena oseba 
za pol delovnika zaposlena na kmetiji. To nam je omogočalo, da smo lahko testiranju bivanja 
starejših na kmetiji posvetili več časa in smo izvedli 7 mesečno pilotno prisotnost starejše 
osebe na kmetiji.  
Gre za gospoda, ki je star 68 let (letnik 1953), živi v mestu v stanovanju, pred prihodom na 
našo kmetijo je večino časa preživel sam in zaprt cel dan v stanovanju. Njegova partnerka je 
še delovno aktivna, njegova posebnost pa je tudi ta, da je tujec in ne govori slovenščine. 
Posledično ima zelo omejeno socialno mrežo, počutil se je osamljen in njegovo življenje po 
upokojitvi ni imelo več pravega smisla, kazal je tudi že prve znake depresije.  
Ker je v svojem aktivnem obdobju precej časa preživel s konji, mu je naša ponudba, da se 
udeleži pilotne izvedbe in preizkusi kako bi potekalo dnevno bivanje na kmetiji, katere glavna 
dejavnost je reja konj, bila zelo blizu.  
 
b) Izvedene aktivnosti (kaj smo z njimi počeli, kaj se je pokazalo kot dobro in kaj kot slabo) 
 
Z gospodom smo najprej določili osnovna pravila: 

- Na kmetijo je prihajal od ponedeljka do sobote od 14:00 do 19:00 (z manjšimi 
odstopanji ampak običajno se je urnika kar držal, saj je to zanj pomenilo, da pride k 
nam po kosilu).  

- S sabo ni smel voziti obiskovalcev. Zgodilo se nam je namreč, da nismo bili pozorni na 
to in je enkrat s sabo pripeljal poln avto prijateljev, ki so bili ravno takrat pri njem na 
obisku. Od takrat naprej smo postavili novo pravilo, da to za nas ni sprejemljivo in je 
naš dogovor veljaven samo zanj. 

- Dogovorili smo se katere prostore lahko uporablja in katere smatramo za zasebne in 
mu niso na razpolago. 

- Jasno smo se ob vsaki aktivnosti dogovorili tudi kam gre lahko samostojno ( na primer 
v pašnik med konje) in kam ne ( na primer na senik, kjer je velika nevarnost za požar).  

- Dogovorili smo se tudi, da nam je njegovo prisotnost oziroma odsotnost napovedal za 
en teden naprej in isto je veljalo za nas, da smo mu pravočasno povedali, da nas ni 
doma. 
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V praksi je njegovo bivanje na kmetiji zgledalo tako, da smo ga vključevali v dnevne aktivnosti, 
ki so na dotični dan potekale na kmetiji. Ni sodeloval v smislu, da bi konkretno delal, bil je pa 
zraven, pod nadzorom je kakšno stvar poskusil, skupaj smo vodili konje na sprehod oziroma 
počeli vrsto drugih aktivnosti z njimi. To mu je bilo še posebej blizu in kot nagrado je smatral, 
da jih lahko čisti, lonžira ali pa jih samo opazuje. Za nas je to pomenilo, da smo morali ves čas 
paziti, da nebi prišlo do kakšne poškodbe in da je vse potekalo veliko bolj počasi, kot če bi bili 
sami. Nam je pa bilo po drugi strani v redu, da so bile živali negovane in primerno sprehajane. 
Zelo hvaležen je bil tudi, da smo ga sprejeli kot družinskega člana in se z njim pogovarjali, ter 
da je šel lahko z nami na obisk k vaščanom oziroma je bil poleg tudi, ko so prišli recimo kovač, 
veterinar, ali pa kakšen drug obiskovalec. S tem je tudi sam širil svojo socialno mrežo. Dneve 
je preživljal na svežem zraku, v naravi, namesto v stanovanju in slednje, v kombinaciji z 
ostalimi prednostmi skoraj vsakodnevnega prihoda na kmetijo in druženja z živalmi, je 
pomembno vplivalo na kakovost preživljanja njegovega vsakdana.  
 
c) Ugotovitve in priporočila za naslednje pilotne izvedbe 
 

- Pomembno je opredeliti kaj so koristi za udeleženca in kaj za kmetiji, saj je le tako 
model brez plačila vzdržen. 

- Potrebno je jasno opredeliti pravila obnašanja in pričakovanja ene in druge strani. 
- Zagotavljanje hrane ni bilo vključeno, kar zagotovo zmanjša obremenitev za kmetijo. 
- Zelo pomembno je, da se kmet in udeleženec dobro ujameta, saj preživita skupaj 

veliko časa. Zato bi priporočali predhodno 1 tedensko testiranje ali je oseba prava, saj 
se to zelo hitro vidi. 

- Pomembno je tudi, da se preveri ali ima kmetija ustrezno urejeno zavarovanje za 
primer nezgode in da se udeleženca poduči tudi o preventivnem obnašanju v smislu 
zagotavljanja požarne varnosti. 

- Pomembno je, da je vsaj en dan prost, da si kmetija in pa tudi udeleženec malo 
oddahne, saj je interakcija kar intenzivna.  
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Suhorje, 31.5.21 
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