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Projektna ideja 

Projektna ideja o vseživljenjskem izobraževanju, ki temelji na povečanju znanja o sladkovodni akvakulturi in pripravi

ter uživanju sveže pridelanih rib je v letu 2019 bila uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev iz Evropskega

sklada za pomorstvo in ribištvo.

Vodilni partner in partnerji so se združili z namenom, da na obstoječi lokaciji ustvarijo pogoje za bivanje, ki bo

prilagojeno uporabi gibalno oviranih oseb in da bo okolica objekta namensko urejena za izvedbo programskega

dela, izvajanje teoretičnih in praktičnih delavnic povezanih z vedo o akvakulturi. Celoten kompleks bo ustvaril pogoje

za večjo vključenost ranljivih skupin pri pripravi rib, plasiranju lokalno vzgojenih rib na trg ter znanju o ribogojstvu

ter ribolovu.

V sklopu projekta so bila izvedena izobraževanja na temo ribogojstva in priprave rib od vode do krožnika v

praktičnem delu pa je bila izvedena delavnica športnega ribolova. Tako je postavljen temelj za razvoj turizma na

podeželju ob vodi prilagojen in primeren za ranljive skupine.

Trajnostni cilj operacije temelji na povezovanju lokalne ponudbe rib in bivanju v hostelu poleg reke Krke. S tem

projektom so se poleg promocije ribogojstva bistveno izboljšali pogoji za vključenost ranljivih skupin v družbo kar

predstavlja njegovo pomembno dodano vrednost.



Pri sestavi tega zapisa sem na hitro preletel skozi preteklost, ki mi je dala veliko izkušenj in preizkušenj. Lepih in manj lepih.

Nepričakovano sva se z ženo pred 29 leti soočila z dejstvom, da bo naš novi družinski član, hči Maša potrebovala nekoliko

več naše pozornosti. Rodila se je s cerebralno paralizo. To dejstvo naju ni zmedlo. Skupaj s pomočjo družine nama je

uspelo. Uspelo nama je z veliko volje, poguma, odrekanja in še več ljubezni. S potjo, ki sem jo prehodil sem zadovoljen in

ponosen, da mi je uspelo razviti posebna čustva do ranljivih skupin.

Decembra leta 1995 nam je uspelo ustanoviti Društvo Sonček Posavje na Valvasorjevem obrežju v Krškem. Zanemarjene

prostore smo uredili in prilagodili za uporabo. Svojemu namenu so služili do leta 2011. V istem letu mi je uspelo zbrati

donacijska sredstva in v celoti pripraviti objekt na novi lokaciji v Leskovcu pri Krškem v katerem že 10 let deluje enota Zveze

Sonček in Društvo sonček Posavje.

Ker živim v prepričanju, da se je v življenju treba nenehno razvijati in rasti, sem si v mislih ustvaril vizijo o drugačni in

kakovostni ponudbi za ranljive skupine, ki bi jim omogočila vključevanje v družbo na način, da razvijajo občutek vrednosti. To

pa lahko storijo samo, če imajo za to primerne pogoje. In tako se je začel snovati ta projekt. Svojo idejo sem razvijal in iskal

poti za njeno uresničevanje. Najprej sem našel primerno lokacijo, ki ima izjemen potencial za bivanje na podeželju, v naravi

in ob vodi. Posest se dotika reke Krke. Na posesti se nahaja naravna termalna toplica in objekt primerne velikosti. Zaradi

premagovanja fizičnih ovir (stopnic) in drugih tehničnih zahtev za bivanje gibalno oviranih oseb, sem na podlagi lastnih

izkušenj ocenil, katere dostope na objektu bi bilo potrebno dodatno urediti.

Sledilo je iskanje dodatnih virov za obnovo in opremo. In tako sem sprejel odločitev o prijavi na javni poziv Regionalne

razvojne agencije Posavje za pridobitev sredstev, ki je sovpadala z mojo idejno vizijo. K sodelovanju sem povabil partnerje,

ki so v projektu prepoznali dodano vrednost tudi za njihovo poslanstvo. Potrditev dobre zasnove projekta sem iskal v skupini

oseb, ki me je pri tem podprla in mi pomagala. To so ljudje z izkušnjami na področju javnih razpisov, ki so mi ves čas stali ob

strani in mi pomagali prebiti se skozi strokovno zahtevno razpisno dokumentacijo. Danes sem ponosen, da mi je s pomočjo

tega projekta uspelo zadovoljiti potrebo po nenehnem iskanju rešitev in hkrati prispevati k izboljšanju pogojev za

vključevanje ranljivih skupin v družbo ob snovanju novih vsebin, vezanih na vodo in akvakulturo.

Marjan Dornik, vodilni partner 



Petar Dimitrovski, predsednik

Ribiška družina Brežice

Namen delovanja Ribiške družine Brežice je varstvo in

gojitev vodnega življa, športnega ribolova in upravljanje

z dodeljenim ribiškim okolišem. Družina predstavlja

prostovoljno združevanje oseb, zaradi upravljanja z
dodeljenim ribiškim okolišem v skladu s koncesijsko

pogodbo.

Na povabilo za partnerstvo v projektu smo se z

veseljem vključili. Za nas je to bil poseben izziv in ena
nova izkušnja. V vlogi partnerja smo prispevali k idejnim

rešitvam za dostop invalidov do vode, na delavnicah pa

smo udeležencem predstavili opremo in osnove
športnega ribolova.

Dominik Goričar, direktor

Ribogojstvo Goričar

Ribogojstvo Goričar je družinsko podjetje, v katerem že od

leta 1978 gradimo tradicijo vzreje, predelave in prodaje

sladkovodnih rib. Trenutno smo največja sladkovodna

ribogojnica v Sloveniji in letno vzgojimo od 200 do 250 ton

rib. V izvirnih vodah vodotokov izpod Gorjancev gojimo

sedem vrst rib: postrvi šarenke, potočne postrvi, potočne

zlatovčice, sulce, some, sibirske jesetre in krape. Vse naše

ribe od mladic naprej gojimo v izvirnih vodah, zanje

skrbimo dve in več let, da zrastejo do teže za porcijo. Pri

naši predelavi ribe očistimo, ročno izdelujemo fileje, ribe

dimimo in iz njih izdelujemo namaze.

V projekt smo se vključili z namenom aktivnega prispevka k

promociji posavske ribe od vzreje do krožnika. Za ta namen

smo udeležencem projekta predstavili pomembne

poudarke pri gojenju rib od zaroda v valilnici do predelave.

V praktičnem delu smo prikazali načine priprave ribjih jedi

od namazov iz dimljene ribe, ribjih hamburgerjev do peke

na žaru.



Andrej Romih, direktor 
Varstveno delovni center (VDC) Krško Leskovec 

Ena od pomembnih vlog VDC-ja je kakovostno

opravljanje socialno varstvene storitve, omogočanje in

uresničevanje kakovostnega življenja naših

uporabnikov.

V projekt smo se vključili z namenom kakovostne

nadgradnje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod

posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva, ki ju

izvajamo v sklopu našega poslanstva. Gre za

dejavnosti, ki pri uporabnikih ohranjajo in razvijajo

pridobljene sposobnosti in spretnosti ter ohranjajo in

razvijajo ustrezne socialne značilnosti in spretnosti. Cilji

teh vsebin zajemajo ohranjanje in razvijanje

samostojnosti, ohranjanje in razvoj komunikacij in

splošnih znanj, razvoj socialnih odnosov in aktivno

preživljanje prostega časa. Ravno to je odtehtalo našo

odločitev za aktivno udeležbo v projektu, ki je združilo in

nadgradilo naše temeljno poslanstvo in znanje o

akvakulturi.

Iztok Suhadolnik, direktor

Zveza Sonček

Temeljno poslanstvo Zveze Sonček je zavzemanje za enake

možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove

telesne in intelektualne sposobnosti, za življenje po svoji

zamisli v sožitju z vsemi drugimi prebivalci.

V svojem delovanju sledimo ciljem polnopravnega

vključevanja v družbo v vseh življenjskih obdobjih z

organizacijo storitev in programov, ki otokom,

mladostnikom in odraslim z različnimi oviranostmi

omogočajo vključevanje v enake aktivnosti kot vsem

ostalim in s tem izboljšanje kakovosti življenja in širjenja

socialne mreže. Sodelovanje v projektu Center Sonček

– center aktivnosti invalidnih oseb, ki se že drugo leto

odvija v Bušeča vasi, je več 10 otrokom oziroma

mladostnikom in tudi odraslim osebam omogočil

aktivnosti povezane z ribištvom in spoznavanjem

lokalnega okolja ter predstavlja dodatno popestritev in

širitev ponudbe različnih programov Zveze Sonček

so.p. za ohranjanje zdravja in večje socialne

vključenosti. Udeleženci so bili navdušeni nad lokacijo,

programom in gostoljubnostjo okolja in pričakujejo

nadaljevanje tovrstnega programa z dodatnimi

vsebinami tudi v prihodnje.



Namen in cilji operacije 

Izvedba operacije Center Sonček - Center aktivnosti invalidnih oseb je ciljno usmerjena k ustvarjanju pogojev, da

bodo ranljive skupine oseb pridobile občutek pripadnosti k skupnosti v kateri se odvija njihovo življenje. Delovanje

centra naj bi bilo v bližnji prihodnosti tudi slika nas, družbene skupnosti do posameznikov, ki jim narava ni podarila

vsega tistega kar imamo sami. Sledili smo Konvenciji o pravicah invalidov razglašeno pred desetimi leti s strani

Združenih narodov in sloganu Sveta za invalide RS »Skupaj gremo naprej«. V Strategiji lokalnega razvoja smo

prepoznali izzive in oblikovali operacijo s katero se rešuje problematika nezadostnega vključevanja ranljivih skupin

v družbo. Potreba po deinstitucionalizaciji in prehajanju med delom, bivanjem in kakovostnim preživljanjem

prostega časa je na območju jugovzhodne Slovenije prepoznana potreba po centrih aktivnosti prilagojenih gibalno

oviranim osebam in drugim osebam iz ranljivih skupin ter v tej skupini povečati ozaveščenost po zdravi prehrani

kakor tudi povečati prehrano z ribami iz ribogojnice in ulovom ter pripravo sladkovodne ribe iz reke Krke.



Dinamika izvedbe projekta 

Prilagoditev 
objekta za 

gibalno 
ovirane osebe

Zaposlitev –
skrbnik 
objekta 

Oprema 
Informiranje 

in 
komuniciranje

Zaposlitev -
administracija

Vsebinski del 
(terapija, 

vadba, ribolov, 
počitnice)

Programski 
del 

Naložba 



Naložba 
Temeljni cilj naložbenega dela je bila prilagoditev objekta za gibljivo ovirane osebe. V sklopu te aktivnosti

je bilo izvedena opredelitev naložbenih faz, izdelava posnetkov objekta in okolice, izmera prostorov,

določitev rabe posameznega prostora in izvedba posodobitev objekta in gradbenih del.

V sklopu naložbe so bila izvedena tudi dela na ureditvi naravne toplice.



























Programski del  

Cilj programskega dela projekta je bila zaposlitev kadra za nemoteno izvedbo projekta, vključitev uporabnikov

in uresničevanje programa v katerem je zajeto kopanje v naravni termalni toplici, prilagojena vadba, športni

ribolov, kuharija, počitnice in terapije z gongi.

S programskim delom operacije bi bila zagotovljena tudi njena trajnost. Gre za vzpostavitev bivalne oskrbe

uporabnikov skupnosti in vzpostavitev dejavnosti, ki bodo omogočale samooskrbo uporabnikov in hkrati večjo

socialno vključenost v lokalno okolje.

















Izvlečki iz poročila o izvedenem projektu  

S projektom smo omogočili vključevanje ranljivih skupin v vsakodnevno življenje, omogočamo jim sodelovanje

pri povečanju plasiranja lokalno proizvedenih rib skozi programe. Seznanjamo jih z novimi programi, novimi

recepti ribjih jedi, zdrav način življenja, lovljenja rib, terapije z gongi, vključevanja v družbo, kar zagotavlja skrb

za duševno zdravje.

Vzpostavili smo trajnostno delovanje centra, ki vključuje novo delovno mesto potrebno za upravljan je in

delovanje central.

Uredili prilagojene prostore za nove programe, ki se nanašajo na povečanje plasiranja lokalno proizvedenih rib

in na ta način povečanja porabe lokalnih rib pri osebah s posebnimi potrebami.

Osebam s posebnimi potrebami smo zagotovili nove učne programe, ulov ribe, priprava ribe, da se lahko riba

zaužije na veliko različnih načinov, poučili smo jih o pomenu uživanja rib. Z vsem tem smo jim tudi omogočili

večje vključevanje v družbo. Povečali smo promocijo in ozaveščanje o lokalno vzgojenih ribah.



1. Ustvarjeno novo delovno mesto

2. Večja vključenost ranljivih skupin

3. Večja ozaveščenost o pomenu ribjih jedi v zdravi prehrani

4. Večja poraba lokalno pridelanih rib, boljša izkoriščenost obstoječih kapacitet

5. Vzpostavljeno partnerstvo

6. Uporaba novih inovativnih programov (Riba od ulova do krožnika) za ranljive skupine

Učinki naložbe 

Vloga partnerjev

V sodelovanju z Ribogojstvom Goričar, Zvezo Sonček, Ribiško družino Brežice in VDC Krško 

Leskovec smo izvedli delavnice in izobraževanja vseživljenjskega učenja, prenašanja znanja o 

ribogojstvu, pripravi ribe od vode do krožnika ter ribolova in ravnanja z ribami.



Pripravila in uredila:   Simona Zupančič 

Knjižica je nastala v okviru projekta CAIO - Center aktivnosti invalidnih oseb, ki ga

sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Republika

Slovenija. Za vsebino je odgovoren Marjan Dornik s. p.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v

Republiki Sloveniji, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


