
WWOOF Slovenia 
Tematski posvet LAS : Medgeneracijsko in partnersko sodelovanje s primeri dobrih praks iz Slovenije in tujine 

Komen, 26.10.2017 



Razvoj, upravljanje in trženje izdelkov pod 
blagovno znamko BIO S KMETIJ. Evropsko inovativno partnerstvo za prenos 

znanja v ekološke sadovnjake 

World Wide Opportunities on Organic Farms 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lLYt1zlqUtE


Od želje londonske tajnice, da pobegne v naravo, do največje mreže ekoloških pridelovalcev na svetu. 

Sue Coppard  

● leta 1971 v Angliji 

● njen cilj: se ponovno povezati s podeželjem 

na cenovno ugoden način in v dobri družbi, 

obenem pa skrbeti za planet z uporabo 

ekološkega kmetovanja 

● Working Weekends On Organic Farms 

Willing Workers On Organic Farms        

World Wide Opportunities on Organic Farms 

● ena izmed prvih prostovoljskih organizacij 

 Kako se je začelo? 



Iz Anglije se je organizacija hitro razširila po svetu. 

 Kako je danes? 



 Kako deluje? 

Prostovoljci ali WWOOFerji približno polovico svojega dneva 

pomagajo pri opravilih na kmetiji, se s tem učijo o ekološkem in 

trajnostnem kmetovanju, gostitelji pa za v zameno poskrbijo za 

njihovo prenočišče in prehrano. 

 

 WWOOF je izobraževalna in kulturna izmenjava 

 
➔ uči o ekološkem kmetovanju 

➔ promovira ekološko gibanje 

➔ spodbuja skrb za okolje 

➔ spodbuja spoznavanje novih 

kultur 

➔ spodbuja zdrave družbene 

odnose 

➔ spodbuja zeleni turizem 

➔ promovira državo 



 
 

Sodelovanje se lahko začne 
 

 

Izbor države na;  

http://wwoof.net/ 

Prostovoljec je lahko vsak - star ali mlad, posameznik, par ali družina, z izkušnjami  v kmetijstvu 

ali brez, pomembno je le, da je navdušen nad ekološkim kmetovanjem  in ima željo po učenju 

Dogovarjanje za obisk 

 
 

Izbor kmetije 
 

 

Ekološki navdušenec 

 

Plačilo članarine 

Izpolnitev profila 

 Prostovoljci 

http://wwoof.net/
http://wwoof.net/


 Gostitelji 

 

 
Kdorkoli, ki se drži ekoloških načel pridelave ali druge ekološko in 

okolju prijazne metode kmetovanja 

 ekološke kmetije, skupnosti, vrtovi...  

 

Ekološki certifikat ni obvezen za včlanitev, je pa v profilu gostitelja označen 

Dodatna delovna sila → pomoč pri uresničitvi 

zamisli in zastavljenih ciljih 

 
Nov član družine → spoznavanje tuje kulture 

 

Izmenjava znanj, izkušenj, nasvetov 

 



 

 



Ekipa WWOOF Slovenija 
Naša skupina je nastala s povezovanjem oseb, ki delujejo na področju 

ekološkega kmetijstva in prostovoljstva. 

prostovoljski projekti 
izkušnje, vodenje 
 

Voluntariat 
Eko-vas, RS & BA 
 

Fund. Študentski 
tolar - 3 leta, vodja 
pisarne 

ekološko kmetijstvo 
razvoj podeželja 
 
družinska ekološka 
kmetija in drevesnica 
 

aktivni član ZEKZŽ 
 

predsednik DRP  
Zasavje 

Lucija O. Pečovnik 

koordinatorka 
WWOOF Slovenija 

 

Jože Ocepek 

vodja projektov 
Izara d.o.o. 

ekonomika naravnih 
virov 
 

izkušnje s 
permakulturo 
 

Zasavje/Troms/ 
Nordland koord. 
jav.-zas.part. 
 

Izara d.o.o. 
pravno svetovanje 
 

Ilona Rac 

raziskovalka 
KAEPP, BF, UL 

varstvo okolja 
biotska raznovrstnost 
 

družinska ekološka 
kmetija 
 

koordinator Ark 
mreže 
 

Izara d.o.o. 
vodja vizije 
 

Gasan Osojnik 

raziskovalec 
JSGBŽ, BF, UL 

Špela Kodre 

projektna sodelavka 
Izara d.o.o. 

organizacija dela in 
dogodkov 
 

mednarodna srečanja  
Švica, Češka.. 
 

predsednica DŠZ 
 
Vodja marketinga v 
družinskem podjetju 
 



Razvoj, upravljanje in trženje izdelkov pod 
blagovno znamko BIO S KMETIJ. 

Strokovna in administrativna podpora, 
izvedba številnih projektov, npr.: 
 

- Ekološki izobraževalni dnevi 
 

- Ekološki zbirni in distribucijski center 
 

- Mreža zasavskih ekoloških kmetij 

- pomoč pri zasnovi projektne ideje 
- projektna prijava 
- koordinacija izvedbe projekta 
- zasnova in izvedba promocijske strategije 
 

DRP Zasavje 
Občina Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi 

Izkušnje in preteklo delo 
Delo na področju razvoja podeželja, zlasti v povezavi z ekološkim kmetijstvom. 

Evropsko inovativno partnerstvo za prenos 
znanja v ekološke sadovnjake 

Izvajanje ukrepov tržnega združevanja in 
skupno trženje proizvodov: 
 

- Društvo ekoloških žitarjev Slovenije 
  (8 proizvajalcev) 
 

- Skupina proizvajalcev ekološkega sadja 
  Slovenije (6 proizvajalcev) 
 

- … 

Razne podporne dejavnosti: 
 

- organizacija strokovnih ekskurzij 
   (npr. za EkoTopaz – DE, IT, CZ) 
 

- organizacija izobraževanj 
    (npr. za ZEPP Deteljica na temo trženja in 
     skupnega nastopa na trgu) 
 

- organizacija predhodnih kontrol 
   (npr. za ZEKZŽ, Deteljico, 
    Severno Primorsko, Dolenjsko 
    in Belo Krajino v 2015) 
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Potreba po dodatni delovni sili na terenu 
 - neformalni pogovori z ekološkimi kmeti 
    oz. pri snovanju novih projektnih idej 
 - v nadaljnji projekt „Prostovoljstvo na ekoloških 
   kmetijah“ smo nato vložili preko 600 ur 

WWOOF v Sloveniji ni prepoznan:  -
ljudje ne vedo, kako naj dobijo 

prostovoljsko pomoč 
- namenske nacionalne organizacije za 

prostovoljstvo na ekoloških kmetijah še ni 

Navezali smo stik s FoWo 
(Federal organization of WWOOF, UK) 
 - kjer so nas spodbudili k osnovanju nacionalne 
    skupine 
 - nam predstavili pravila in smernice za 
    vzpostavitev skupine 
 - ter nas povezali s skupino WWOOF  
    Independents.    

Kako smo začeli? 
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Več osnovnih pogovorov z FoWo. 
Pogovori z wwooferji. 
Pogovori z drugimi nacionalnimi organizacijami 
(zlasti WWOOF Serbia), ki so nam razložile svoje 
delovanje. 

Ustanovili smo namensko neprofitno 
organizacijo za vodenje WWOOF 

Slovenija (t.j. Zavod Lat) in s tem izpolnili 
vstopni pogoj FoWo. 

Sledili so pogovori z WWOOF Independents, 
dobili smo vpogled v spletno stran ter dostop 
do kontaktov včlanjenih kmetij, jih 
kontaktirali, in povabili, da podajo svoje 
predloge in da nadaljevanje ustanovitve 
izpeljemo skupaj. 

Kako smo zastavili? 



Prednosti 
nacionalne 
skupine? 
- enostavnejša in tesnejša komunikacija 

- enotna komunikacija s FoWo in pretok aktualnih informacij 

- udeležba nacionalne skupine na letnem EU srečanju in na večletnih 
   svetovnih srečanjih (zastopanje nacionalnih idej in potreb) 
 

- enoten nacionalni portal 

- enotno vodenje prostovoljcev (prijave, posredovanje, urejanje 
   zavarovanja, urejanje dokumentacije, pomoč oziroma aktualne 
   informacije pri morebitnem pridobivanju vizumov …) 

 

- enotna nacionalna promocija (namenski promocijski material s 
   kakovostno predstavljenimi možnostmi za woofanje v Sloveniji, 
   enotna grafična podoba, enotno nastopanje v tiskanih in drugih 
   medijih) 
 

- možnost skupnega pridobivanja sredstev z raznimi projektnimi 
   predlogi (npr. razpisi EU, FoWo, …) 

-  

. 

po izkušnjah iz tujine se po vzpostavitvi nacionalne skupine poveča 
tudi število domačih prostovoljcev 



 

 
WWOOF Slovenia v 1. ¼ 2018  Nova enotna spletna 

platforma 
Pri oblikovanju nove platforme sodelujejo izbrane 

nacionalne organizacije WWOOF z vsega sveta, med 
njimi tudi WWOOF Slovenija. 



 Nova spletna platforma 
Primer WWOOF Independents. 



Zakaj torej WWOOF v Sloveniji? 

Prostovoljci na slovenskih ekoloških kmetijah lahko pridobijo številna 

tradicionalna znanja in veščine o ekološki pridelavi in predelavi in se nenazadnje 

spoznajo tudi s kulturnimi ter naravnimi bogastvi Slovenije. 

 

Močno lahko povečamo prepoznavnost Slovenije v svetu z vidika zelenega 

turizma in sonaravnega kmetijstva, kot tudi povečamo zanimanje slovenskih 

kmetov in potrošnikov za ekološko kmetovanje. 



Kako bi lahko sodelovali z LASi? 

➢ ponudba predstavitvenih delavnic za animacijo posameznega LAS območja z namenom 

pridobitve novih WWOOF gostiteljev 

➢ animacija za LAS projekte pri novih WWOOF gostiteljih (npr. ureditev prenočitvenih 

kapacitet) 

➢ animacija za podporne aktivnosti (npr. ljudske univerze organizirajo tečaj angleškega 

jezika s poudarkom na kmetijstvu) 

➢ projekt sodelovanja, v katerem LASi za svoje ekološke kmetije pripravijo predstavitev za 

profil kmetije na platformi (LASi pripravijo koordinirane oz. enotne predstavitve za 

WWOOF gostitelje: besedilo, foto, video) 

 

 



HVALA ZA POZORNOST 

 

 

Karkoli narava dela,  
ničesar ne dela naglo.  
Jean Baptiste Monet de Lamarck 

Zemlja človeštva ne rabi za preživetje. Preden smo 

prišli na ta planet, je šlo materi Zemlji kar dobro.      

Če je ne bomo ljubili, bomo izgubljeni.  

 (Louise L. Hay) 

info@wwoof.si 


