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POVZETEK 

Samooskrbna posest Gamajun je neprofitni projekt, ki zajema preučevanje samozdravljenja, 
samooskrbnosti in humanističnega eko higienizma. Deluje na najeti zemlji in drugih posestih. 
Skozi samooskrbnost se osvobaja sistemskih vezi v prid zdravja in sreče ljudi, samostojnosti, 
samoodločanja o lastnem načinu življenja in hkrati trajnostno ohranja naravo. Živimo v 
kriznem času, kjer se tak način delovanja izkazuje kot nujnost za preživetje, tako za nas, kot 
naslednje rodove. Projekt je na pravi poti zniževanja stroškov in nedenarnega poslovanja, 
čeprav se slednjega zaradi sistemskih zahtev ne more povsem osvoboditi. Zato sem s pomočjo 
teoretičnih predpostavk raznih avtorjev in s pomočjo intervjujev zglednih oseb, skozi poslovni 
načrt ugotovila, da gre projekt v pravo smer, kako lahko opredeljeni produkti doprinesejo k 
dotoku najnujnejšega denarja in kako lahko stroške še znižajo. 

Ključne besede: samozdravljenje, samooskrbna posest, ohranjanje narave in okolja, poslovni 
načrt, zniževanje stroškov  

  

SUMMARY 

Self-sufficient farm Gamajun is a non-profit project that includes research of self-healing, 
self-sufficiency and humanistic eco hygiene. It operates on the leased land and on other 
properties. Through self-sufficiency, freedom from the system ties is achieved, resulting in 
better health and happiness of people, independence, the ability to make decisions about their 
own lifestyle, together with sustainable nature conservation. We live in times of crisis in 
which this type of operation is necessary in order to survive, not only for us but for the 
generations to come. The project is trying to reduce costs and to introduce non-monetary 
operation. However, monetary operation cannot be fully abandoned due to the requirements of 
the system. Therefore, on the basis of theoretical assumptions by various authors and through 
different interviews, I established through the business plan that the project is going in the 
right direction, how the defined products can bring in the essential money and how the costs 
can be further reduced.            

Key words: self-healing, self-sufficient farm, nature and environment conservation, business 
plan, cost reduction  
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

Slovar slovenskega knjižnega jezika samooskrbnost opredeljuje kot oskrbo samega sebe. 
Posest SSKJ opredeljuje kot nekaj, kar nekdo ima, nekdo upravlja, navadno gre za zemljišče. 
Zdraviti pa pomeni delati, povzročati, da nekdo postane zdrav. Ekologija pa je veda o odnosu 
organizmov do okolja (Ahlin et. al. 2000). 

Današnji problem zdravega življenja človeka so nezdravo okolje, nezdrava hrana, voda in 
civilizacijska onesnaženja, ki jih povzročajo tako kemične snovi v zraku in zemlji ter vodi, 
kot onesnaževanje s svetlobo in hrupom. Na samooskrbni posesti Gamajun bo vzpostavljeno 
takšno naravno ekološko okolje, ki bo omogočalo trajnostno samozdravljenje človeka in 
narave. Preden se je pojavil človek, je Zemljo prekrivala bujna vegetacija. Nastop človeka 
pomeni določeno oviro za delovanje naravnih zakonitosti. Veliko škodo povzroča nespametno 
kmetovanje. Izumrtje posameznih vrst in ekosistemov ni izmerljivo z denarno škodo. Varstvo 
naravnega okolja ni le varstvo človekovega obstoja, materialnih koristi in prizadevanje za 
znosnejše bivanje, ampak tudi varstvo vrednot. Za to pa je potrebna sprememba v človekovem 
mišljenju, da je človek le skrbnik narave, da morajo kultura, duhovnost in humanizem 
prevladati nad materialnimi predpostavkami (Petauer 1993, 398-401; Tome in Vrezec 2011, 
109-157). 

Poslovni načrt je dokument in instrument, s katerim podjetnik načrtuje aktivnosti v 
organizaciji, od načrtovanja do izvedbe. Poslovni načrt se od organizacije do organizacije 
razlikuje. Obstajajo podjetja, ki imajo obsežne poslovne načrte, vendar ne poslujejo dobro in 
podjetja, ki nimajo poslovnih načrtov, pa poslujejo dobro. Zato se postavlja vprašanje, ali je 
poslovni načrt za neprofitno organizacijo smiseln? Menimo, da je odgovor pozitiven, saj je 
bistvo poslovnega načrta prav načrtovanje. Načrtovanje pomeni, da zavestno z našimi 
možgani uravnavamo delovni proces, ki je sestavljen iz zamišljanja rezultata in kasnejšega 
procesa delovanja. Tako si ustvarjamo lastno prihodnost. S poslovnim načrtom si zastavimo 
lastne cilje, s katerimi skušamo navdušiti druge, da nam bodo sledili. Potrebujemo dobro 
idejo, tim ljudi, ki bodo to idejo izvršili, ter kapital za zagon, rast in razvoj organizacije. 
Poslovni načrt mora biti napisan kratko in jedrnato, z bistvenimi informacijami. Običajno 
naredimo klasično strukturo poglavij. Za naslovnico običajno sledita kazalo in povzetek, nato 
vsebina, na koncu viri in literatura ter priloge (Bučar 1998, 31; Kos 2012, 1.).  

Ustanovitelja Zavoda GAMAJUN dve leti eksperimentirava na področju sonaravnega 
življenja in sobivanja z naravo ter ljudmi. Želiva si ustvariti samooskrbno posest in z njo 
živeti. Najin življenjski slog je samozdravljenje, torej ohranjanje lastnega zdravja za čim 
daljše, srečnejše, izpolnjeno in mirno življenje, tako za naju, kot družino. Želiva doseči, da na 
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samooskrbni posesti ne bo materialnih predpostavk in da bodo prevladovali kultura, ekologija 
in humanizem. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen moje diplome je skozi poslovni načrt Zavoda GAMAJUN ugotoviti in najti konkretne 
rešitve za nedenarno poslovanje in opredeliti konkretne produkte v skladu s cilji in vizijo 
Zavoda GAMAJUN, ki bodo financirali najnujnejši del denarnega poslovanja. Namen je tudi 
najti najbolj primerne ter brezplačne ali cenovno ugodne rešitve promocije zavoda, sledeč 
cilju, da ostane promocija še vedno kakovostna. Zavedam se, da je takšen projekt precej 
inovativen in težko izvedljiv v današnjem sistemu, zato bom s pomočjo poslovnega načrta 
preverila, do katere mere se da uresničiti želje lastnikov zavoda in da bo zavod še vedno 
normalno posloval ter deloval brez izgub ali celo prisilnega zaprtja. Poslovni načrt bo 
predstavljen lastnikom kot konkretna kratkoročna in dolgoročna rešitev uresničenja njihove 
poslovne zamisli. Širši družbeni namen moje diplomske naloge pa je tudi drugim podobno 
mislečim ljudem pomagati do konkretnih idej in rešitev za zagon podobnega projekta kot je 
samooskrbna posest Gamajun in prenos modela na druge posesti in kmetije.  

Cilji diplomske naloge so: 
- s pomočjo poslovnega načrta preveriti idejno zasnovo Zavoda GAMAJUN,  
- preveriti dosedanjo prakso in rezultate podobnih projektov, 
- najti najboljši možni način začetnega financiranja projekta,  
- najti možne načine vzdrževanja financiranja projekta (opredelitev produktov, marketinga 

…) 
- najti najbolj ekonomične načine dolgoročnega vzdrževanja projekta. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Pri diplomi bom uporabila metode raziskovanja in preučevanja primerne literature ter z 
deskriptivno metodo predstavila najpomembnejše ugotovitve in dejstva avtorjev za 
razumevanje pomembnih tem diplome. Uporabila bom metodo intervjujanja oseb, ki so 
strokovnjaki na določenih področjih, ki jih raziskujem in s tem pridobila kvalitativne podatke 
o temah diplome. Opisala bom rezultate raziskav in pogovorov in podala sklepne ugotovitve.  

Z metodo analiziranja bom analizirala zakone in dokumente Zavoda GAMAJUN, ki so 
osnova za poslovni načrt. Z metodo deskripcije bom predstavila predlog poslovnega načrta za 
neprofitni Zavod GAMAJUN in samooskrbno posest. 
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1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema  

Pri pridobivanju dokumentov Zavoda GAMAJUN ne bom imela težav, saj sem ena izmed 
ustanoviteljic zavoda in sodelavka. Pri pridobivanju literature večjih težav ne bom imela, saj 
je na razpolago dovolj strokovne in kakovostne literature na temo, ki sem si jo izbrala za 
diplomo. 

Predvidevam, da ne bo težav s pridobivanjem intervjujev, saj sem že pridobila dovoljenja 
želenih oseb, ki jih bom intervjuvala, v večini primerov osebno, v kolikor pa to ne bo možno, 
bom intervjuje izvedla preko videokonference. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Samooskrbna posest Gamajun bo samooskrbna ekološka kmetija, ki bo delovala po principu 
samooskrbnosti. To pomeni ohranjanje lastnega zdravja, pridelava lastne hrane, lastna oskrba 
z vodo, viri energije in svojimi storitvami. Samooskrbna posest bo lastne ekološko 
razgradljive odpadke predelovala sama v uporabne surovine. Samooskrbna posest bo 
trajnostno varovala, ohranjala in obnavljala naravno okolje, na kateri bo sodelovala in 
sobivala z vsem ekosistemom, ki jo bo obdajal (Lipovec in Požlep 2010b, 2-5). 

Današnji problem zdravega življenja človeka so nezdravo okolje, nezdrava hrana, voda in 
civilizacijska onesnaženja, ki jih povzročajo tako kemične snovi v zraku in zemlji ter vodi, 
kot onesnaževanje s svetlobo in hrupom. Na samooskrbni posesti Gamajun bo vzpostavljeno 
takšno naravno ekološko okolje, ki bo omogočalo trajnostno samozdravljenje človeka in 
narave. Samozdravljenje Lipovec (priloga 1) razume kot stalno ohranjanje zdravega fizičnega 
telesa in psihičnega stanja človeka. Enako meni za okolje, torej naravo.  

Petauer (1993, 191) v Leksikonu rastlinskih bogastev govori o ekologiji kot vedi o okolju, 
natančneje: o odnosih med živimi bitji in okoljem (in med živimi bitji samimi). Petauer pravi: 
"Rastline v nekem okolju sestavljajo rastlinsko združbo (fitocenozo), ta skupaj z živalsko 
združbo življenjsko združbo (biocenozo), ki skupaj z življenjskim prostorom (biotopom oz. 
habitatom) tvori celoto - ekosistem." Petauer nadalje pravi, da v ekosistemu vlada naravno 
ravnovesje in da so odnosi med posameznimi členi ekosistema zapleteni. Vsaka vrsta ima 
določeno vlogo. Človek si je v znatni meri podredil okolje vendar je še vedno odvisen od 
njega. Rastline človeku dajejo kisik, hrano in druge dobrine, živali varujejo njegovo okolje in 
mu dajejo določene dobrine.  

Pomembnejše od posameznih vrst so za človeka združbe, na primer gozd, travišča … Rastline 
varujejo prst pred erozijo, lahko pa tudi z njimi izsušujemo tla oz. jih oplemenitimo s 
hranilnimi snovmi, zmanjšujejo temperaturne razlike med dnevom in nočjo ter med letnimi 
časi, povečujejo pestrost okolja in število živalski vrst, tudi naravnih sovražnikov škodljivcev. 
Vsi ti ugodni vplivi pa povečujejo pridelek. Eterična olja, ki jih rastline oddajajo v zrak pa 
zmanjšujejo škodljive mikrobe in ugodno vplivajo na ionizacijo zraka. Rastline lahko v sebi 
kopičijo škodljive snovi in jih tudi razgrajujejo in s tem čistijo okolje. Zelo pomembno vlogo 
imajo mikrobi ter bakterije, zato vodne rastline, ki jih proizvajajo, lahko uporabljamo v 
namene biološkega čiščenja voda. Za odstranjevanje odpadnih olj na primer ponekod 
uporabljajo borovo lubje in slamo (Petauer 1993, 192). 

Pri vsakem odklonu od naravnega ravnovesja narava teži k ponovnemu ravnovesju. Preden se 
je pojavil človek, je Zemljo prekrivala bujna vegetacija. Nastop človeka pomeni določeno 
oviro za delovanje naravnih zakonitosti. Vsa živa bitja razen človeka, se okolju prilagajajo. 
Človek pa počne ravno nasprotno zato nima naravnih sovražnikov in se uspešno varuje pred 
njimi. Ker pretirano izkorišča okolje, ga namerno ali nenamerno uničuje, so zaradi človeka 
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ogrožene posamezne vrste in celo cele združbe ter ekosistemi. Človek namreč s posegi v 
okolje (urbanizacija, izsuševanje, onesnaževanje z nevarnimi in nenaravnimi snovmi, 
svetlobo, hrupom, odpadki) spreminja pogoje za rast rastlin in življenje živali. Še posebej je 
narava občutljiva na onesnaževanje zraka, v katerem se pojavlja več kot dva tisoč škodljivih 
snovi, zato propadajo gozdovi, umira plankton (hrana v morju), lišaji in nekatere kulturne 
rastline. Herbicidi uničujejo plevele in koristne mikroorganizme, kar povzroča erozijo zaradi 
česar nastaja nepopravljiva gospodarska in ekološka škoda. Veliko škodo povzroča 
nespametno kmetovanje, pa celo gaženje ruše v gorah in vožnja z gorskimi kolesi. Izumrtje 
posameznih vrst in ekosistemov ni izmerljivo z denarno škodo. Varstvo naravnega okolja ni le 
varstvo človekovega obstoja, materialnih koristi in prizadevanje za znosnejše bivanje, ampak 
tudi varstvo vrednot. Za to pa je potrebna sprememba v človekovem mišljenju, da je človek le 
skrbnik narave, da morajo kultura, duhovnost in humanizem prevladati nad materialnimi 
predpostavkami (Petauer 1993, 398-401; Tome in Vrezec 2011, 109-157). 

Ko človek izgubi zdravje ima vsaj dve možnosti; lahko se obrne na sodobno klasično 
medicino, t.i. alternativne zdravilce, ali se loti samozdravljenja. Ne zdravnik, ne zdravilec pa 
ne moreta nositi odgovornosti za zdravje vsakega posameznika. Če je bolezen posledica 
človekovih samouničevalnih življenjskih navad ter miselnih in čustvenih vzorcev, se bolezen 
ponavlja. Zdravstvene težave lahko izhajajo iz prenapetega in stresnega življenja, partnerskih 
odnosov, dolgoletnega zastrupljanja telesa, zaradi onesnaženega okolja in lastnih škodljivih 
razvad, potem mora človek hkrati z zdravljenjem organizma razmišljati še o spremembi 
življenjskega stila … cilj pa je telesno in duševno zdravje. Prej, ko človek prevzame 
odgovornost za lastno zdravje, manj je bolečin in boljše je zanj. Trajno zdravje si je mogoče 
zagotoviti samo z lastnimi samoozdravljajočimi potencialni organizma in osebnosti. Ljudje so 
postali slepi uporabniki raznih ponudnikov zdravil, hrane, vode in storitev, s čimer spodbujajo 
nekakovost, kar nikakor ne zasleduje dolgoročnih zdravstvenih interesov družbe kot celote. 
Vsak organizem ima v sebi potencial za samozdravljenje, četudi je že nastala zdravstvena 
škoda, če le ne oviramo sposobnosti organizma za samozdravljenje z obremenjujočim 
razmišljanjem in kemičnimi motilci ter toksičnimi snovmi v hrani, vodi, zdravilih in okolju. 
Proces samozdravljenja se lahko prevesi v vseživljenjsko osebnostno rast in zavestno težnjo 
po kakovostni in iskreni komunikaciji, medsebojnemu sodelovanju v skrbi za lastno dobro in 
dobrobit skupnosti ter okolja (Klemenc-Ketiš in Tušek-Bunc 2008, 8-11). 

Industrije prehrane so najvplivnejše. Njihovi prihodki so zelo visoki. Ker je hrana 
nekakovostna, se porabi tudi veliko denarja za zdravljenje. Prehrambna podjetja z 
nekakovostno in celo nevarno hrano za telo uporabljajo vsa možna sredstva za oglaševanje in 
prodajo svojih produktov. Eden izmed načinov propagande je, da navajajo hranilne in zdrave 
učinke svoje hrane ali da vsaj razblinijo dvom o nezdravosti hrane. Če bi ljudje povezovali 
hrano z boleznimi, potem bi dobički izpuhteli. Prehranska "znanost" postaja tržniški posel 
(Campbell in Campbell 2011, 285-286). 
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Znanost in raziskovanje sta med glavnimi gibali kjer se prizadeva najti rešitve za ključne 
probleme s kakovostno in polnovredno prehrano, s katerimi se sooča družba. Prizadeva si 
razviti inovacije in zagotovili rast, zaposlovanje in konkurenčnost gospodarstva EU. Ekološka 
pridelava in predelava hrane že dobra tri desetletja spodbuja dinamično rast trga, prispeva k 
prihodkom kmetij in ustvarja delovna mesta. Hkrati zagotavlja javne dobrine, saj se poskrbi 
za varovanje okolja, dobrobit živali in razvoja podeželja. Inovacije, ki so ustvarjene skozi 
ekokmetijski sektor igrajo pomembno vlogo pri splošnem usmerjanju kmetijstva in pridelave 
hrane v trajnostnost, kakovost in tehnologije z nizkimi tveganji. Zato je vlaganje v 
raziskovanje na področju ekološkega kmetijstva in hrane v splošnem interesu (Slabe 2009, 5). 

Evropska skupnost se vedno bolj zaveda naraščanja ekoloških škod zaradi industrije in 
podjetništva. V državah EU znaša letna škoda po približni oceni najmanj toliko kot bruto 
socialni proizvod v Belgiji. Sem prištevajo tudi tiste izgube, ki jih ni mogoče izraziti v 
denarju in jih je težko ali nemogoče oceniti. Med povzročitelje ekoloških izgub sodi poleg 
energetike, prometa, kmetijstva in zasebnih gospodinjstev zlasti industrija. Slednja oskrbuje 
prebivalstvo z dobrinami, pri čemer vedno obremenjuje okolje. Razne ekološke katastrofe so 
spodbudile ozaveščanje, da je okoljsko ozaveščeno vodenje podjetja eksistenčno vprašanje 
naše civilizacije. Škodljivih virov v okviru z zakonom predpisanih mejnih vrednosti je veliko. 
Umiranja dreves ne morejo spregledati niti laiki, praznijo se naselja, ki stojijo na »lastnih 
bremenih«, reke so zastrupljene, da v njih ni več življenja, pa vendar se za izboljšanje 
položaja narave ukvarja premalo državljanov. V oceno škodnih vplivov na okolje pa niso bili 
upoštevani npr. vpliv na dobro počutje zaradi smetišč, smradu, hrupa in razdrobljene poselitve 
prostora, zaradi bolezni in strahu pred njo ter zaradi žalosti ob predčasni izgubi sorodnikov. V 
številkah pa tudi niso zajeta prizadevanja ljudi za ohranitev posameznih naravnih območij v 
prvobitnem stanju ali okoliščine, ko zaradi prihajajočih generacij ohranjamo okolje in 
posamezne naravne vrste, kar nekaterim ljudem veliko pomeni (Winter 1994, 10-21). 

2.1 Zavod in neprofitnost 

Zavodi so pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in 
akt o ustanovitvi. Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti (ZZ Uradni list RS, št. 20/2011). 

Temeljni namen nepridobitnih in prostovoljskih organizacij, v nasprotju s pridobitnimi 
organizacijami, ni ustvarjanje dobička, ki bi povečeval premoženje lastnikov. To pomeni, da 
nepridobitne organizacije dobiček (presežek prihodkov nad odhodki) praviloma in v celoti 
vlagajo v lastno poslovanje in razvoj. Smotri in cilji nepridobitnih organizacij so izboljšanje 
kakovosti življenja uporabnikov. V mnogih nepridobitnih organizacijah delujejo prostovoljci 
in s tem omogočajo delovanje nepridobitnih organizacij, kar pa prinaša tudi težave saj sta 
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lahko vprašljivi kakovost in zanesljivost prostovoljskega dela. V nepridobitnih organizacijah 
imajo večjo vlogo interesi zato jih velikokrat poslovodijo strokovnjaki, ki niso usposobljeni 
za management (Tavčar 2005, 15-19). 

2.1.1 Financiranje nepridobitnih organizacij 

V neprofitnih organizacijah so menjalna razmerja pogosto večsmerna, precej bolj zapletena in 
manj napovedljiva. Neprofitne organizacije se namreč oskrbujejo iz interesnih menjalnih 
razmerij z državo, z darovalci, s sponzorji in prostovoljci. Svojo dejavnost opravljajo v korist 
drugih udeležencev kot so člani. Večkrat so v menjalna razmerja vpletene druge organizacije 
in sodelavci drugih nepridobitnih organizacij tako da so menjalna razmerja zapletena in 
terjajo učinkovito usklajevanje ter delovanje in dobro načrtovanje. Odpor proti načrtovanju 
ovira prostovoljstvo in idejno naravnanost mnogih nepridobitnih organizacij v dobrodelne in 
nasploh humane namene. Menijo, da ni dovolj časa za načrtovanje, da je potrebno delati v 
kriznih časih, kar seveda ni dobro, saj za načrtovanje mora biti vedno dovolj časa. Pravijo 
tudi, da načrtovanje duši delovanje organizacije in da zanjo ni dovolj sredstev. Slabo 
načrtovanje pravzaprav duši zavzetost osebja, je birokratsko in temelji na papirju ter 
premetavanju številk, ne pa na ustvarjanju. Proces načrtovanja je dragocen zaradi razmišljanja 
o možnih usmeritvah in je pot do cilja, pripelje lahko do konkretnih izidov.  

Načrtovanje, še posebej v manjših, tako pridobitnih kot nepridobitnih organizacijah, lahko 
poteka neformalno in na papirjih. Načrtovanje se vedno poraja v glavah, v mislih. Računalnik 
je le orodje, sredstvo, s katerim se načrti zapišejo. Zapisovanje premaguje pozabljanje in je 
zato primerno za načrte za daljša časovna obdobja. Dlje kot sega načrtovanje v prihodnost, 
manj je zanesljivo (Tavčar 2005, 134-137). 

2.1.2 Načini pridobivanja finančnih sredstev za nepridobitne organizacije 

Pisma 

Pisma niso tako osebna pri zbiranju sredstev. Dosegajo veliko darovalcev. Stroški so nizki še 
posebej, če uporabljamo novodobne elektronske medije. Skrbno izberemo ovojnico, na roke 
napišemo naslov in ime darovalca ter dodamo znamko. Tako pismo zgleda bolj osebno in ima 
večji učinek. Dodatni učinek lahko dosežemo s posebnim papirjem in pisavo ter 
oblikovanjem. Pismo naj bo kratko in jedrnato. Navaja naj dejstva in namene za katere se 
zbira donacija. Organizacija lahko pošilja tudi letake in kuverte za povratna sporočila ter 
nakaznice za donacije. 
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Prireditve 

Pritegnejo širši krog darovalcev, tudi take, ki jih zanima zgolj prireditev. Je dobra promocija v 
javnosti (PR) in promocija v okolici. Vključijo se lahko sodelavci in prostovoljci ter drugi 
ljudje in organizacije. Prireditev naj bi prinesla dobiček, zato jo je treba skrbno načrtovati in 
gospodariti ter prepustiti izkušeni ekipi.  

Telefoniranje 

Telefon sodi med najučinkovitejše načine pridobivanja sredstev. Nekatere organizacije v 
svetu se poslužujejo poklicnih nabiralcev. Večina darovalcev pa ima raje prostovoljce, ki pa 
jih je potrebno usposobiti.  

Darila in pridobivanje podjetij 

Velikokrat lahko organizacija pridobi članarino, darila v naravi kot so odstopi oglasnega 
prostora, živila za prireditev, brezplačni nasveti in podobno. Darovalcem se je potrebo osebno 
ali javno zahvaliti za darovana sredstva. Predlagani zneski za darovanje naj ne bodo prenizki 
(pod 100 EUR) in ne previsoki (nad 2.500 EUR), da organizacija obdrži darovalca vsako leto. 
Podjetja imajo vedno težnjo po tem, da darujejo v skladu s svojim poslovnimi interesi, ki naj 
jih neprofitna organizacija upošteva. Več časa pa je vredno nameniti tudi iskanju vplivnih 
zvez – oseb iz podjetij in drugod, ki bi promovirale neprofitno organizacijo.  

Velik del sredstev nepridobitne organizacije v tujini prejmejo s pomočjo odloženih daril, ki 
jim jih dajejo posamezniki v obliki prenosa denarja, vrednostnih papirjev ali materialnih 
sredstev (zapuščine, police, dobrodelni skladi …). So pa za organizacije manj ugodna, če 
potrebujejo likvidna sredstva takoj. 

Pogodbe z javno upravo 

Nepridobitna organizacija lahko pridobi večji del sredstev iz državnega proračuna vendar pa 
to pomeni prilagajanje državnim pravilom in podrejanje ter vpetost v sistem, birokracije v 
javnem sistemu. Dolgoročna odvisnost od javnih naročil pomembno vpliva na vodenje, 
management in značaj nepridobitnega sektorja. Dlje časa, kot je nepridobitna organizacija 
odvisna od javnih financ, bolj je birokratska in profesionalna ter se lahko začne obnašati kot 
del javne uprave. Počasi začne spreminjati poslanstvo in preusmerja svoje dejavnosti na to, 
kar financira država in ne na to, kar bi uporabniki dejansko potrebovali. 

 



 

9 

Pridobivanje večjih sredstev 

Svoje želje in predloge za sredstva naj organizacija podrobno utemelji. Opredeli naj probleme 
in potrebe ter zmožnosti organizacije, da se loti teh problemov. Utemeljitev naj vsebuje 
visoko kakovost programa in dejavnosti organizacije, oskrbovanje širokega kroga 
uporabnikov, da je organizacija dobro poslovodna, da ima verodostojnost na davčnem 
področju in da učinkovito uporablja sredstva za izvajanje svojih storitev.  

Načela za pridobivanje finančnih sredstev 

Potrebno je vedeti, koga prositi in šele takrat, ko darovalca dobro poznamo. Prošnja za 
sredstva naj bo po meri darovalca. Darovalci hočejo, da ima neprofitna organizacija še druge 
vire financiranja. Pisna sporočila naj bodo zelo kratka, jedrnata in členjena, napisana jasno in 
preprosto. Beseda »NE« je lahko le izziv. Vztrajnost se izplača. Večkrat je potrebno reči hvala 
(Tavčar 2005, 258-271). 

Preglednica 1:  Pregled vrste sredstev 
Skupine Vrste Vsebina 

Finančna 
sredstva 

Nepovratna sredstva 
Financiranje iz državnega, občinskega ipd. 
proračuna, mednarodna pomoč, pomoč raznih 
organizacij, združenj, zbornic ipd. 

Izposojena sredstva Krediti bank, posojila organizacij, 
posameznikov 

Jamstva za 
izposojanje 

Jamstva za 
najemanje posojila 

Jamstva fizičnih ali pravnih oseb nepridobitnih 
organizacij 

Materialna 
sredstva 

Darila v naravi Materiali, izdelki, naprave, objekti, zemljišča 

Brezplačna uporaba Zemljišč, stavb, prostorov, opreme, 
infrastrukture (telekomunikacije …) 

Nematerialna 
sredstva 

Fizično delo Izvajalsko delo prostovoljcev 
Umsko delo Strokovno delo prostovoljcev 
Pravice Imena, industrijska lastnina, avtorske pravice 

Ugled in vpliv Uglednost – podoba v javnostih 
Vpliv pri oblasteh, financerjih 

Vir: Trunk Širca, Tavčar in Abrahamsberg 2000, 90 

Preglednica 2:  Splošni pregled virov sredstev 
Skupine 

virov 
Značilnosti 

virov 
Način 

priskrbe 
Protivrednost - primeri 

INTERESNO POSLANSTVO 
Javni viri Redno 

financiranje 
Proračun Javna korist 

Občasno 
financiranje 

Projekti Zasluge uradnikov, politikov, 
veljakov 
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Podjetniški 
viri 

Komercialni Sponzorstvo Publiciteta, stiki z javnostmi 
Pospeševanje prodaje 

Nekomercialni Donatorstvo Podoba podjetja ali podjetnika 
Povračila npr. za škodo v okolju 

Osebni viri 

Sredstva v: 
- denarju 

naravi 
- znanje, 

pravice 
delo in čas 

Pridobitev pod 
ceno, popusti, 
znižanja 

Publiciteta, zadovoljstvo, status 
Nekaj neposrednih koristi zaradi 
delnega plačila 

Darila, volila, 
zapuščine 

Publiciteta, zadovoljstvo, status 
Davčne olajšave 

Nepotrebne 
dobrine, izraba, 
moda 

Udobna oddaja nepotrebnih dobrin 
Zadovoljstvo in ugled 

Prostovoljstvo 
ali delno 
plačilo 

Smiselna zaposlitev 
Izziv stroke ali managementa 

OSNOVNO POSLANSTVO 

Lastna 
dejavnost 

Prodaja lastnih 
izdelkov ali 
storitev 

Po tržnih cenah 
Pod tržnimi 
cenami 

Zadovoljstvo ob nakupu za dober 
namen 
Legitimacija za druge vire sredstev 

Prodaja lastnih ali 
tujih izdelkov in 
storitev 

Nad tržnimi 
cenami 

Status kupca, zadovoljstvo – dobro 
delo 
Nekaj neposrednih koristi 

Druge 
organizacije 

Menjava izdelkov 
ali storitev 

Sodelovanje Menjava storitev ali izdelkov 
Delitev dela, pokrivanje konic 

Vir: Trunk Širca, Tavčar in Abrahamsberg  2000, 91 

2.2 Sodelavci neprofitne organizacije 

Sodelavci v nepridobitnih organizacijah so lahko zaposleni ali prostovoljci. Prostovoljci so 
tisti, ki opravljajo svoje delo po lastni svobodni volji in za to ne prejemajo plačila in povečini 
sodelujejo zaradi nematerialnih interesov. Lahko pa prejmejo druge ugodnosti kot so 
povrnitev stroškov, oblačila, materialne dobrine, posredne koristi kot so ugled, bivanje, 
potovanje in nematerialne koristi kot so status, osebno zadovoljstvo, druženje in podobno. 
Pridobitev prostovoljcev ni lahka naloga, še posebej, če lahko ljudje podobne dejavnosti 
opravljajo zunaj organizacije, na primer v družini, med sosedi … svoje delo pa opravljajo 
običajno, ko so pri volji in le nekaj ur mesečno ali tedensko. Mesto prostovoljca pa je v družbi 
dokaj neopredeljeno. Zaposlene ljudi je potrebno naučiti dela s prostovoljci saj so praviloma 
skeptični do njih. Prostovoljce je za prostovoljsko delo potrebno usposobiti (Tavčar 2005, 
277-290). 
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2.3 Opis namena in dejavnosti zavoda  

Vizija smiselno povezuje in izraža pomembne dolgoročne interese udeležencev organizacije, 
ki vanjo verjamejo in se zanjo zavzemajo, je konkretna podoba prihodnosti. Vizija pomaga 
organizaciji, da se nenehno uči in izboljšuje ter daje organizaciji skupno usmeritev. Vizija ima 
simbolni pomen, posreduje podobo organizacije, ki privlačil sposobne ljudi. Vizija 
nepridobitne organizacije praviloma temelji na izrecnih vrednotah in idejah. Smoter je 
konkretna sestavina vizije, je dolgoročen in malo spremenljiv, njemu pa so podrejeni cilji. 
Cilji naj bodo merljivi, dosegljivi, spodbudni in skladni (Tavčar 2005, 149-153). 

Zavod GAMAJUN sledi naslednjim ciljem in aktivnostim: 
1. razvoj posebnih ekoloških, inovativnih, učnih, samooskrbnih kmetij, 
2. informiranje, ozaveščanje, naravno izobraževanje ljudi in razvoj njihovih potencialov, 
3. približevanje narave urbanemu in mestnemu okolju, 
4. obujanja pozabljenih naravnih znanj, vrednot, celostne družine in strpnosti ter enakosti, 

odpravljanje revščine in podhranjenosti, varovanje zdravja ljudi, 
5. oživljanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 
6. inštituti in znanstveni centri za raziskovanje narave in človeka (Lipovec in Požlep 2012b, 

1-3). 

V Zavodu GAMAJUN aktivno sodelujem kot soustanoviteljica in prostovoljka. 
Samooskrbnost in samozdravljenje postajata moj življenjski slog, ki me veseli, osrečuje in 
pozitivno vpliva na moje zdravstveno stanje, ki pred kratkim ni bilo dobro. Sodelujemo z 
ljudmi, predvsem strokovnjaki, s podobnimi usmeritvami in cilji tako, da izmenjujemo 
znanje, izkušnje, dobrine in si pomagamo med seboj kakor kdo zmore in želi. Po dveh letih so 
rezultati osupljivi, predvsem na področju zdravja. 

2.4 Socialno podjetništvo, partnersko kmetovanje, sodobni trendi 

Poznam kar nekaj podobnih poskusov drugih ljudi, da bi vzpostavili na primer ekološke vasi 
ali kmetije. Njihovi pristopi so zelo različni, od precej nekonvergentnih do res naravnih in 
primernih, tako za ohranjanje trajnostnega okolja, kot zdravja človeka. Mnogi so pristopili k 
projektom kot entuziasti in odnehali zaradi pomanjkanja denarja. Drugi so uspeli in njihove 
vizije so postale resničnost, s katero so bolj ali manj zadovoljni. Na tej inovativni poti k 
samooskrbnosti pa čaka popotnike marsikatera past in nemalokrat lahko tudi velika nesreča. 

Skozi raziskavo (priloga 5) trga, sem našla nekaj partnerskih kmetij in socialnih podjetij, ki že 
uspešno delujejo na slovenskem. Partnersko kmetovanje pomeni, da kupci dobijo pridelke 
neposredno s kmetij, bodisi, da jih gredo iskat, bodisi so jim dostavljeni, hkrati lahko 
sodelujejo pri samem procesu proizvodnje hrane. Partnersko kmetovanje in povpraševanje po 
ekološki domači hrani ter drugih izdelkih in storitvah je stalno v porastu. Enako velja za 
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socialno podjetništvo, ki je namenjeno temu, da presežek profita namenja v lasten razvoj, 
enako kot neprofitne organizacije. 

V Uradnem listu RS je socialno podjetništvo opredeljeno takole: 

Socialno podjetništvo predstavlja trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno 
opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo 
proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni 
cilj opravljanja dejavnosti. Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in kohezijo, 
spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za 
reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo 
proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja 
dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin 
ljudi na trgu dela (ZZocP Uradni list RS, 2011). 

Cilj socialnega podjetništva je razporeditev dobička nazaj v podjetje. Zasleduje širše družbene 
cilje, ki ob pomoči različnih finančnih virov in posebnega statusa omogoča tem podjetjem 
veliko ustvarjalnost ter odprtost za nove proizvode in storitve, ki jih ne zadovoljujeta ne javni 
ne profitni sektor (Vaupot 2009, 2). 

Zavod GAMAJUN sodeluje s socialnim podjetjem, ki je zavodu omogočilo brezplačno 
oglaševanje storitev in izdelkov v neprofitni spletni trgovini. Za zavod je to dobra priložnost 
za promocijo, hkrati pa se izogne stroškom, ki jih taka spletna trgovina potegne za seboj, od 
zakupa strežnika, vzdrževanja spletne aplikacije, do vzdrževanja varnosti nakupovanja ter 
spremljanja sodobnih tehnoloških trendov (priloga 1). 

Sodobni trendi gredo v smer vedno večjega koriščenja domačih izdelkov, obrti, umetniških 
izdelkov ter storitev kot so prenočišča, rekreacija, prireditve, aktivno preživljanje prostega 
časa, turizem, zabava in izobraževanja (priloga 5). 

2.5 Opredelitev pojma samooskrbnost in samooskrbna posest  

Franc in Martina Bavec o sonaravnem kmetovanju, sobivanju in sožitju z naravnim okoljem 
menita:  

Izrazi kot so trajnostni in sonaravni razvoj, trajnostno in sonaravno kmetijstvo, sonaravna reja, 
dobra kmetijska praksa, integrirano pridelovanje, ekološko kmetijstvo, biološko kmetijstvo, 
organsko kmetijstvo, biodinamično kmetijstvo, permakultura, miroljubno kmetijstvo, itd. so 
pogosto različno interpretirani in različno razumljeni s strani strokovne in laične javnosti (Bavec 
in Bavec 2012, 1). 

Osterc pa o sonaravnem kmetovanju v svojem prispevku pravi: 
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Sonaravno kmetovanje pomeni celostno doživljanje in sprejemanje narave ter pozitiven človekov 
odnos do vseh oblik življenja in pogojev življenja, ki ohranjajo naš planet in tudi slovensko 
deželo v stabilnem ravnovesju. Tako pa je sposoben kmetovati le etično vzgojen in osveščen 
kmet, ki ima potrebno znanje za razumevanje procesov v naravi in osvojene splošno priznane 
vrednostne norme. Takšen kmet se je sposoben odpovedati egoistični težnji za maksimalnim 
zaslužkom. Vse svoje življenje in delo podreja skrbi za ohranjanje življenja v zemlji in na tleh ter 
naravnih vrednot, kot je npr. ohranjanje rodovitnosti zemlje, varovanje okolja itd., da bodo lahko 
tudi njegovi potomci živeli v ohranjenem okolju in si na isti zemlji pridelovali kakovostno 
rastlinsko hrano in krmo za etološko ustrezno rejo živali. Zaradi doseganja teh ciljev se skuša s 
kmetovanjem čim bolj približati zaprtemu krogu kroženja snovi in energije ter v čim večji meri 
uporablja obnovljive vire (Osterc 2003, 1). 

Sonaraven je v bistvu trajen, pravi Osterc (2003, 1). Pri tem je potrebno upoštevati omejenost 
naravnih virov in se zavedati, da kdor stavi le na rast, ne upošteva omejenosti naravnih virov 
in sposobnosti obnavljanja teh. Takšno kmetovanje dolgoročno ne dela škode okolju in 
vključuje le materiale, ki jih je mogoče vključiti v osnovni krog kroženja organskih snovi. 
Sonaravno kmetijstvo varuje naravne vire in ga je možno doseči z biološkimi procesi, ki 
vključujejo kroženje hranilnih snovi, zaščito rastlin in ohranjanje plodne zemlje. Če je v 
naravi neka zadeva trajna, je v harmoniji z naravo in torej sonaravna. Ko trajno ohranjamo 
zemljo in njeno rodovitnost za pridelavo hrane, zagotovimo sedanje potrebe na način, ki ne 
ogroža naših potomcev pri zadovoljevanju njihovih potreb. Takšno kmetovanje pa ne 
dovoljuje le stremljenja za maksimalnim pridelkom in maksimalnim dohodkom, temveč 
zahteva odpoved egoizmu in upoštevanje etičnih načel. Naravoslovje ali etika mora biti v 
ospredju razmišljanj tistega, ki želi sonaravno kmetovati.  

Lipovec v intervjuju o sonaravnem kmetovanju, sobivanju in sožitju z naravnim okoljem 
pravi naslednje (priloga 1): 

Je celostni ter razvojni in nadgradnji pristop k humanističnemu eko higienizmu1, je njegova 
izgradnja ter obnavljanje. Naš način poteka po vrednotenju biološke lestvice zakona integracije2

S projektom Gamajun želimo doseči popolno sožitje z naravo in ohranjanje le-te, kar pomeni 
obdelovanje zemlje brez strojev, gradnja bivališč iz izključno naravnih, razgradljivih materialov 
iz okolice, uporaba lastne vode, življenje brez vsakršnih kemikalij, z lastnimi naravnimi in 
obnovljivimi viri energije, ekološkim kompostnim straniščem in kopalnico, naravno biološko 
čistilno napravo za vodo, z lastno hrano in obrtnimi storitvami, samoizobraževanjem, 
izobraževanjem otrok doma ter brez nobenih odpadkov. V projektu bomo delovali brez denarja na 
način izmenjave med seboj in z drugimi ekološkimi kmetijami ter vasmi. Denar bo za nas zopet 

. 

                                                 

1 Izraz humanistični eko higienizem na svojih usposabljanjih zdravega življenja in humanistične 
ekologije uporablja avtor Stipe Hećimović. 

2 Lestvica ekologije naravnega razvoja živih bitij po Stipetu Hećimoviću. 
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postal sredstvo za doseganje določenih ciljev in za plačevanje najnujnejšega, čemur se ne bomo 
mogli izogniti, kot so na primer davki na zemljišča. Sonaravno kmetovanje je pravzaprav 
simbioza vseh bitij z naravnim tokokrogom3

2.6 Poslovni načrt 

.  

Možni vlagatelji, dobavitelji in celo odjemalci zahtevajo poslovni načrt, ki je pisni dokument 
in ga sestavi podjetnik ter opisuje vse pomembne notranje in zunanje elemente vpletene v 
začetek novega posla. Pogosto ga sestavljajo delovni načrti trženja, financiranja, proizvodnje 
in kadrovanja. Loteva se kratkoročnih in dolgoročnih odločitev za prva tri leta dejavnosti. V 
njem so odgovori, kje trenutno podjetnik je, kam in kako bo prišel do cilja. Preden se 
podjetnik loti poslovnega načrta, mora narediti preizkus izvedljivosti poslovne zamisli. 
Osredotočiti se mora na trženje, finance in proizvodnjo. Internet je odlično orodje za 
preizkušanje zastavljenih ciljev, ki morajo biti natančno postavljeni, sprejemljivi in izvedljivi. 
Podjetnik mora natančno opisati, kdo bodo njegovi kupci. Sposoben mora biti oceniti velikost 
trga in drugih podatkov. Lahko se poveže tudi z drugimi pomočniki in trgovinami. Potrebno 
je določiti lokacijo podjetja, opisati osnovna dela, treba je določiti dobavitelje in surovine ter 
stroške. Našteti je potrebo opremo in se odločiti ali bo kupljena ali najeta. Treba je določiti 
splošne stroške in podobno. Preko spleta pa lahko preveri še konkurenco (Antončič et al. 
2002, 186-194). 

2.6.1 Pisanje poslovnega načrta 

Za pisanje poslovnega načrta si mora podjetnik vzeti dovolj časa, vsaj 200 ur in več. V uvodu 
navede ime in naslov podjetja, svoje podatke, opis podjetja in vrsto posla, vsoto denarnih 
sredstev in izjavo o zaupnosti poročila. V uvodu naj razloži osnovno zamisel, ki jo podjetnik 
namerava razviti. 

V izvršilnem pregledu podamo na jedrnat in prepričljiv način ključne točke poslovnega načrta 
kot so vrsta posla, potrebne finance in tržne možnosti. Investitor prebere ta del da vidi, ali je 
smiselno prebrati celoten poslovni načrt. 

V panožni analizi podamo pregled smernic v panogi in strategije konkurentov. Opredelimo 
tudi kupce. 

                                                 

3 Glej prilogo 1 
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V opisu posla natančno opišemo proizvode in storitve, namestitev in obseg posla, osebje in 
pisarniško opremo, pretekle dosežke podjetnika in zgodovino samega posla. Sama lokacija je 
za posel lahko odločilnega pomena, tudi infrastruktura in delovna sila.  

V proizvodnem načrtu podjetnik razloži, kako se bodo proizvajali proizvodi. 

Načrt trženja pa opisuje stanje na trgu in strategije, ki se nanašajo na način distribucije, 
določanje cen in promocije proizvodov in storitev. Ta načrt mora biti čim bolj natančen in 
obsežen, saj je pomemben za uspeh podjetja kot tudi za investitorje.  

V organizacijskem načrtu navedemo obliko lastništva in vrsto pooblastil ter odgovornosti 
sodelujočih v novem poslu. 

V oceni tveganja podjetnik razmišlja o nevarnostih za posel in alternativnih strategijah za 
dosego ciljev.  

V finančnem načrtu podjetnik napove ključne finančne podatke, ki določajo gospodarsko 
izvedljivost in nujno finančno investicijsko obveznost. Potrebno je povzeti predvideno 
prodajo in ustrezne stroške najmanj za obdobje prvih treh let, za prvo leto pa je treba 
omogočiti mesečne napovedi. Oceni se predvidena prodaja, vrednost prodanih dobrin ter 
splošni in administrativni stroški. Oceniti je potrebno tudi denarni tok za tri leta in z 
mesečnimi napovedmi za prvo leto. Bilanca stanja pa kaže na finančno stanje posla v 
določenem času.  

V dodatku lahko predstavimo ves podporni material, ki v poslovni načrt ne sodi, to so razni 
dokumenti na katere pa se moramo v poslovnem načrtu sklicevati (Antončič et al. 2002, 194-
201). 

2.6.2 Napredovanje poslovnega načrta 

Potrebno je določiti točke, ko bodo cilji pravočasno doseženi. Podjetnik mora večkrat na 
primer mesečno preverjati izkaz uspeha, napovedi denarnega toka, informacije o inventarju, 
proizvodnji, kakovosti, prodaji, skupek terjatev ter izplačila za pretekli mesec, da vidi, če je 
na pravi poti. Sodelavce v organizaciji mora pravočasno o vsem informirati, da bi se popravila 
odstopanja od opisanih ciljev.  

Poslovni načrt lahko zaradi nove tehnologije ali drugih novosti zastari, zato ga je potrebno 
občasno posodabljati (Antončič et al. 2002, 202-205). 



 

16 

 

2.6.3 Predstavitev poslovnega načrta vlagateljem 

Če je poslovni načrt za vlagatelje zanimiv običajno povabijo pisca na sestanek in osebno 
predstavitev posla. Pogosto prvi sestanek traja največ eno uro. Najbolje je pripraviti od 
dvajset do trideset minutno predstavitev s pomočjo elektronske predstavitve, vendar je dobro 
predvideti tehnične težave ter predstavitev tudi natisniti. Preostali del časa je namenjen 
diskusiji oziroma vprašanjem vlagateljev. Prvi vtis, ki ga naredimo na predstavitvi, je 
največkrat ključnega pomena za nadaljevanje pogovorov o financiranju. Ne smemo potratiti 
več časa, kot nam ga je vlagatelj dal na razpolago. Predstavitev naj bo jasna in nenatrpana s 
podatki. Na predstavitvi je dobro predstaviti podjetje, priložnost, ki je problem, ki ga je treba 
rešiti, intelektualno lastnino, panogo in ciljne trge, finance, poplačilo vlagateljev ter izhodno 
strategijo (Berginc et al. 2006, 156 – 157). 

2.7 Dosedanji rezultati in izhodišča Zavoda GAMAJUN 

Ustanovitelja Zavoda GAMAJUN eksperimentirata na področju sonaravnega življenja in 
sobivanja z naravo ter ljudmi. V življenju sta naletela na težave, ki tarejo večino ljudi, ki 
živimo v sodobnem sistemu in svetu. Težave so povezane z oskrbo s pitno in zdravo vodo, 
kakovostno in polnovredno hrano, zadostnim in pravilnim gibanjem, čistim okoljem in 
posledično s tem tudi lastno duševno in telesno zdravje. Zdravje pa je ogroženo tudi zaradi 
prekomernega stresnega dela in nenehnim pehanjem za denarjem, ki ni več sredstvo za 
doseganje ciljev ampak je postal cilj sam, kar je v depresivno in nesrečno stanje pahnilo 
veliko ljudi. Eksperimentirata na sebi, družini in prijateljih ter si tako nabirata dragocene 
izkušnje. Želita si ustvariti samooskrbno posest in z njo živeti. Njun življenjski slog je 
samozdravljenje, torej ohranjanje lastnega zdravja za čim daljše, srečnejše, izpolnjeno in 
mirno življenje tako za njiju kot družino. Želita doseči, da na samooskrbni posesti ne bo 
materialnih predpostavk in da bodo prevladovali kultura, ekologija in humanizem.  

V želji po sodelovanju sta iskala sodelavce, vendar večinoma sta pri eko vaseh, društvih, 
kmetijah in posestih naletela na nerazumevanje in povsem drugačno razmišljanje. Bila so tudi 
večja odstopanja od pričakovanj, ko sta jih obiskala ali želela sodelovati. Večina jih niti ne 
pozna osnov naravnega bivanja in nič ne kaže, da bi ljudi zanimalo iskati nove odgovore ter 
jih praktično udejanjiti na posesti (Priloga 1). 

Na sliki 1 lahko vidimo, da pri sonaravnem kmetovanju v Gamajunu ne orjejo in ne lopatajo 
zemlje, ampak na primer krompir položijo na travnik ter ga pokrijejo s posušeno ali svežo 
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travo (zastirka4). Če krompir med rastjo pokrijejo večkrat, imajo večkratni pridelek. Če ga 
poberejo poleti in pustijo zelena stebla še v zastirki, jim rodi dvakrat. Takšno kmetovanje ne 
zahteva veliko časa, niti uporabe strojev ter energijskih virov, hkrati ohranjajo in še 
izboljšujejo prst ter jo pridelajo vsako leto več. Zaradi zastirke tudi dež ne izpira hranljivih 
snovi v zemljo, spotoma pa še zatrejo rast trave in plevelov. Takšno kmetovanje drži zemljo 
in okolico v naravnem ravnovesju, človek ne posega v naravo, ohranja se biotska 
raznovrstnost ter naravno ravnovesje zato ni škodljivcev, ki bi uničili ves pridelek in ni 
potrebno uporabljati nobenih sredstev proti njim. Lipovec v intervjuju pravi, da se je takšno 
kmetovanje izkazalo za smiselno in ekonomsko povsem upravičeno ter hkrati izjemno dobro 
za ohranjanje naravnega bogastva. 

 

Slika 1: Sonaravno eksperimentalno kmetovanje na najeti zemlji z zastirko 

Vir: Lipovec in Požlep 2012a 

Na sliki 2 lahko vidimo sveže nabrano divjo solato za prehrano. Del vrta je povsem divji 
kar pomeni, da se ne vmešavajo v njegovo delovanje in je namenjen opazovanju ter 
preučevanju narave. V tem delu je veliko samoniklih divjih in domačih rastlin, ki jih 
posejejo vmes, kasneje pa se zasejejo kar same ali pa jih prinesejo živali s svojimi 
iztrebki. Vse užitne rastline rastejo v sožitju med seboj in tudi z živalskim svetom. 
Nabirajo jih za prehrano kot so solate, sokovi in toplotno obdelano hrano. Ugotovili so, 
da je tak način prehranjevanja izjemno ugoden za zdravje ter tudi ekonomičen, saj imajo 
doma svojo hrano in jim ni potrebno hoditi v trgovino tudi nekaj mesecev. Znanje, ki ga 

                                                 

4 Zastirka je prekrivanje oz. zastiranje tal (Ahlin et. al. 2000). V Gamajunu uporabljajo zastirko iz 
sveže ali posušene trave, ki jo polagajo na travniška tla in tako ustvarijo zaščito za tla, zemlja postane 
mehkejša, ohranja vlago in temperaturo ter hranilne snovi, preprečuje erozijo in razraščanje plevelov. 
V enem letu pa se razgradi v humus, ki ga uporabijo za zelenjavne gredice. 
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pridobivajo z delom in opazovanjem divjega vrta pa bodo uporabili tudi za delavnice 
preživetja v naravi (priloga 1).  

 

Slika 2: Divja solata 

Vir: Lipovec in Požlep 2012a 

Iz slike 3 je razvidno, da ustanovitelja nabirata, uživata in sušita samonikle divje rastline 
za namen zdrave prehrane, pridelave čajev ter zelenjavne hrane za zimske dni. Izdelujeta 
tudi lastne tinkture in sirupe, namaze in podobno. Na ta način sta uspela zmanjšati 
nakupovanje v trgovinah na minimum ter s tem prihranita. Uporabljata svoje orehe in 
oreščke iz gozda. Tako uživata zdravo, polnovredno, ekološko hrano, ki jima vzdržuje 
zdravje. Ves čas opazujeta in preučujeta naravo in ugotavljata, kako pridelovati hrano na 
najlažji in najbolj sonaraven način, kako se rastline med seboj dopolnjujejo, kako sploh 
narava deluje, zakaj se pojavijo bolezni in škodljivci (priloga 1)?  

 

Slika 3: Nabiranje, sušenje, eksperimentiranje s samoniklimi divjimi rastlinami 

Vir: Lipovec in Požlep 2012a 
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Na sliki 4 vidimo, kako ustanovitelja eksperimentirata tudi s pridelavo hrane pozimi na 
primer v glinenih posodah v stanovanju in na balkonu. Tovrstna pridelava je možna v 
vseh stanovanjih neglede na lokacijo. Tako imata svežo mlado zelenjavo kadarkoli. 
Lahko sta povsem prepričana, da je njuna pridelava ekološka, brez uporabe gnojil, 
pesticidov in kemičnih pripomočkov za odstranjevanje škodljivcev ter cenovno izjemno 
ugodna. Hkrati pa s tem ohranjata okolje, saj zanjo ni potrebno porabiti dodatne energije 
ali jo prevažati z druge lokacije. Je povsem sveža in tudi okusna (priloga 1). 

 

Slika 4: Pšenična trava 

Vir: Lipovec in Požlep 2012a 

Na sliki 5 je insektni hotel narejen iz odpadnih naravnih materialov za divje čebele in 
drug mrčes. Prisotnost mrčesa je zaradi opraševanja ter naravnega ravnovesja v naravi 
nujno potreben. Na posesti ni prisoten zadostno saj je posest v urbanem naselju. Insektni 
hotel pripomore k večjemu naseljevanju in razmnoževanju mrčesa na posesti, ki naredi 
dosti koristi za rastline ter druge živali (priloga 1). 

 

Slika 5: Insektni hotel 

Vir: Lipovec in Požlep  2012a 
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Slika 6 prikazuje prvo sliko narejeno iz naravnih materialov. Silva Požlep je grafična 
oblikovalka in umetnica, ki si je vedno želela delati z naravnimi materiali. Sedaj ustvarja 
slike iz naravnih materialov, ki jih dobi iz narave. Svoje znanje lahko prenaša tudi na 
udeležence delavnic, kar je eden od inovativnih načinov pridobivanja finančnih sredstev 
za delovanje posesti. 

 

Slika 6: Izdelovanje umetnin iz naravnih materialov 

Slika 7 prikazuje logotip Zavoda GAMAJUN. Zavod GAMAJUN že ima izdelano 
vrhunsko celostno grafično podobo – na sliki je logotip, ki je edinstven in zelo 
prepoznaven, hkrati enostaven in lahko izvedljiv v vseh medijih. Gamajun je staro 
slovansko božanstvo, ki predstavlja modrost, učenje ter prenos znanja na mlajše rodove. 
To božanstvo je pol ženska pol ptica, zato je začetni simbol in črka G simbolno narejena 
v podobi ptice. Zelena in bordo rdeča barva pa simbolizirata naravo ter zemljo. CGP so 
izvedli v zavodu sami, saj je soustanoviteljica profesionalna oblikovalka (Vir: Lipovec in 
Požlep 2010a). Logotip se lahko uporablja v celoti, brez besedila Inštitut in akademija za 
kakovostno sobivanje ali samo začetni znak G – ptica. 

 

Slika 7: Logotip zavoda GAMAJUN 

Vir: Lipovec in Požlep 2010a 
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Na sliki 8 vidimo uvodno stran spletne strani zavoda. Spletno stran izdelujejo študentje 
na praktičnem izobraževanju v Izobraževalnem društvu za medije. Obe organizaciji tesno 
sodelujeta, se dopolnjujeta in si večata možnosti prijav na razpise – enak dizajn se 
uporablja tudi za promocijo na plakatih, brošurah in v FB. Predvidoma bo spletna stran 
začela delovati v tem letu. Namenjena je osnovni promociji zavoda, predstavitvi delavnic 
in komunikaciji med ljudmi. Ustanovitelja sta se odločila, da bosta svoje storitve in 
produkte promovirala na bolj preprost in enostaven način, ki ni enak sodobnemu 
trendovskemu marketingu. Menita, da bo reklama potekala bolj od ust do ust s pomočjo 
zadovoljnih strank. Svojih dosedanjih uspehov ne bosta »obešala na veliki zvon«. Želita, 
da kakovost njunih storitev in izdelkov prepoznajo stranke same. 

 

Slika 8: Uvodna stran nastajajoče spletne strani 

Vir: Lipovec in Požlep 2010a 
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3 POSLOVNI NAČRT ZAVODA GAMAJUN - SAMOOSKRBNA POSEST 

3.1 Povzetek za vodstvo 

Zavod GAMAJUN je neprofitna organizacija, ki pravno formalno združuje ljudi različnih 
strok. Njihova skupna točka je samozdravljenje, ki ga dosegamo skozi različne poti. Zavod 
omogoča ljudem, da se družijo in izmenjajo, obujajo ter ohranjajo praktična znanja tako, da 
skrbi za povezovanje ter obveščanje sodelujočih. Nudil bo tudi prostor za delovanje takoj, ko 
bomo našli pravo posest na kateri bo lahko zavod deloval povsem svobodno in brez zunanjih 
omejitev. Naloga zavoda je beležiti in primerjati ter evalvirati vsa raziskovanja, tako 
strokovna kot laična, s področij samozdravljenja in samooskrbe ter ohranjanja narave.  

V enem letu nismo uspeli pridobiti lastne posesti na primer z donacijo ali darilom, zato smo 
se odločili zbirati lastna sredstva za nakup zemlje. Sredstva zbiramo s pomočjo prodaje 
storitev. Pridružila pa se nam bo oseba, ki bo delala na marketingu ter tudi zbiranju donacij in 
sredstev iz proračuna. 

Promocija bo potekala od ust do ust s pomočjo zadovoljnih strank. Nekaj preprostih in jasnih 
informacij bo na spletni strani, FB in blogih ter forumih, ki bodo bolj namenjeni izmenjavi 
izkušenj in znanj. Želimo zgolj osrečevati sebe, biti zdravi in zadovoljni ter z veseljem 
opravljati dela, ki jih želimo in tako s svojim zgledom pomagati drugim, da se nam pridružijo 
kot odjemalci ter kasneje sodelavci. 

Ena naših glavnih nalog je širjenje znanja na druge ter zanamce. Postajamo samostojni in 
samooskrbni v tej meri, da ne potrebujemo več zunanjih produktov in storitev, razen v redkih 
primerih.  

Zavod bo posloval denarno samo v tistih primerih, ko je to nujno potrebno in ne gre drugače. 
V ta namen bomo izvajali določene storitve in prodali produkte, da lahko zavod normalno 
deluje. Denarnih sredstev lahko zberemo dovolj za sprotne najbolj nujne stroške. Vendar je 
potrebno izvesti najmanj pet skupinskih delavnic in pridobiti eno individualno stranko 
mesečno, da se pokrijejo vsaj stroški. Skozi lastne izkušnje in s pomočjo drugih zgledov smo 
našli rešitve za drastično zmanjšanje stroškov s pomočjo samooskrbnosti. Z rešitvami so 
ostali zvesti svojim ciljem, ki se jim korakoma približujejo. Predloge delovanja, ki sem jih 
predlagala v nalogi, bodo preizkusili tudi v realnosti in tako izvedeli, ali bodo postale del 
njihove kulture.  
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3.1.1 Opis Zavoda GAMAJUN 

Inštitut in akademija za kakovostno sobivanje GAMAJUN (skrajšano Zavod GAMAJUN) je 
zasebni neprofitni zavod. Ustanovitelji so ustanovili zavod za samooskrbno, biodinamično, 
biološko, permakulturno kmetovanje, za opravljanje razvojne, raziskovalne, izobraževalne, 
humanitarne in svetovalne dejavnosti na področjih ohranjanja in varovanja naravne in 
kulturne dediščine ter za razvoj in promocijo podeželja z vsemi svojimi značilnostmi. Zavod 
ima namen skozi obujanje naravnih znanj vračati človeku in naravi samostojnost, 
samooskrbnost in razvijati človekove ter naravne potenciale. Zavod se ukvarja z osebnostno 
rastjo človeka in družine, krepitvijo pozitivnih vrednot, naravnim rojstvom in preživetjem, 
zdravim prehranjevanjem in duševnim zdravjem ter človekovim sobivanjem z naravno 
okolico po načelu simbioze, strpnosti ter ljubezni do vsega in vseživljenjskega učenja, ki ga 
bodo posamezniki predajali naprej mladim rodovom. 

Poslanstvo Zavoda GAMAJUN je sonaravno samozdravljenje narave in ljudi ter prenos 
znanja zanamcem. 

Vizija je postati delujoča, samooskrbna, samostojna, samoučeča se, izobraževalna, razvojna in 
samozadostna posest ter skupnost v naravnem okolju, ki sledi humanizmu, ekologiji in 
higienizmu. 

3.1.2 Priložnost in strategija 

Priložnost je predvsem v tem, da ustanovitelja delujeta iz sebe, da sta samozdravljenje in 
samooskrbnost njun način življenja. Skrbno si beležita vse rezultate njunih raziskovanj, bodisi 
na zdravju ali sonaravnem kmetovanju ter preživetju v naravi. Njuna velika prednost je v tem, 
da izhajata iz znanstveno preverjenih dejstev od biologije, kemije, fizike, farmacije do 
medicine. Njuno znanje temelji na preverjenih dejstvih ter lastnih preizkušenih metodah. Tako 
kot sta ustanovitelja dala priložnost lastni svobodi in zdravju skozi vsaj delno samooskrbnost, 
pričakujemo, da si bodo enako po njunem zgledu dali priložnost drugi ljudje, ki se bodo pri 
njima usposabljali ter sčasoma postali sodelavci na samooskrbni posesti ali tudi na daljavo. 
Znanje se bo prenašalo na druge kmetije ter tudi v urbana središča in pa še najbolj na mlade 
rodove. 

3.1.3 Ciljni trgi 

Naši ciljni trgi so tako domači kot tudi tujina. 

Ciljne skupine so: 
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- ozaveščeni posamezniki, ki že iščejo odgovore na vprašanja o lastnem zdravju, 
uravnoteženi hrani, gibanju, sonaravnem pridelovanju in pridobivanju hrane, 
samooskrbnosti, eko higienističnem humanizmu, 

- manjše skupine posameznikov, neprofitnih in profitnih organizacij, ki jih zanimajo teme, 
ki jih obravnava Zavod Gamajun, 

- pridelovalci lastne zdrave hrane, vrtičkarji, mlade družine, ki se usmerjajo v sonaravno 
pridelavo hrane, samooskrbnost, samozdravljenje, samoizobraževanje, naravno gradnjo 
bivališč, higieno, samooskrbnost z vodo, varovanje in ohranjanje zdrave narave ter okolja, 
sonaraven odnos do sebe, družbe ter narave, 

- otroci in mladina: vrtci, šolska mladina, otroci, ki se izobražujejo doma, interesne skupine, 
ostali mladinci, 

- starejši, 
- širša javnost: novinarji, mediji, odločevalci, donatorji, sponzorji,  
- sorodne organizacije iz tujine. 

3.1.4 Konkurenčne prednosti 

Ustanovitelja dobesedno živita eksperimentalni projekt. Skozi leta lastnega eksperimentiranja 
in preizkušanja sta vzpostavila inovativen način življenja na področjih samozdravljenja, 
samooskrbnosti, sonaravne pridelave in pridobivanja hrane ter humanističnega eko 
higienizma. Sta predana temu načinu življenja ter pripravljena posredovati znanje drugim. 
Zato je njuna konkurenčna prednost, da lahko izobražujeta ljudi celostno, predano, z ustrezno 
usposobljenostjo, teoretičnim in predvsem praktičnim znanjem in odgovornostjo za svoje 
delo. Ustanovitelja sta si zaradi širokega področja delovanja razdelila področja dela in se za to 
lahko bolj specializirata na svojih področjih ter se odlično dopolnjujeta. Hkrati pa lahko drug 
drugega preverjata, usmerjata, podpirata, se skupaj izgrajujeta ter delata na kakovostnem 
odnosu. Združila sta znanja z različnih znanstvenih področij kot so: biologija, farmacija, 
kemija, fizika, agronomija, psihologija, kulinarika, tradicija in umetnost. Naučila sta se 
poenostavljanja procesov ter koriščenja naravnih obnovljivih virov namesto kupovanja 
produktov, s čimer sta zelo znižala denarni strošek ter strošek dela. Živimo v kriznem času, 
kjer se izkazuje tak način delovanja kot nujnost za preživetje, tako za nas, kot naslednje 
rodove. 

3.1.5 Ekonomika 

Celoten projekt samooskrbne posesti bazira na zniževanju denarnih stroškov in uvajanju 
samooskrbnosti na način, da uporabljajo naravne obnovljive vire za prehrano, vodo, gradnjo, 
delovanje … tako, da ni potrebno pridobivati denarnih sredstev za življenje ter delovanje. 
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Projekt uvaja drugačno ekonomiko od obstoječega sistema, ki ni odvisna od krogotoka 
denarnih sredstev. Namen je uporaba lastnega znanja, lastnih naravnih obnovljivih virov, 
izmenjava produktov in storitev. 

3.1.6 Managerska ekipa  

Ustanovitelja Mihael Lipovec in Silva Požlep nadzorujeta in vodita delo zavoda. Sta tudi 
direktorja in odgovorni osebi. 

Mihael Lipovec ima izkušnje s področja kmetovanja in samooskrbnosti v mladosti, saj je 
deloma odraščal na visokogorski kmetiji v Radovni v težkih pogojih. Prevzel je kar nekaj 
uporabnega znanja od prednikov. Sedaj se usposablja preko strokovne literature in na raznih 
strokovnih delavnicah ter predavanjih. V preteklosti je tudi poučeval preživetje v naravi. 
Izhaja iz tehničnega poklica, zaradi česar je bil v zaposlen v podjetjih, kjer je izdeloval 
predmete iz kovine in lesa ter je tako pridobil veliko izkušenj na teh področjih. Bivališče je 
sposoben izdelati sam. Pri projektu je zadolžen za izvedbo praktičnih delavnic in kadrovanje. 

Soustanoviteljica Silva Požlep izhaja iz kmečke družine, kjer je pridobivala izkušnje s 
področja klasičnega kmetovanja. Izhaja iz različnih poklicev in sicer grafično izvedbeno 
oblikovanje, multimedija ter management. Vsa pridobljena znanja, tudi praktično v podjetjih, 
ji koristijo pri delovanju na posesti in projektih. Pri projektu je zadolžena za management, 
marketing in izvedbo delavnic. Nadaljnja usposabljanja in izobraževanja bo pridobivala skozi 
nadaljnje šolanje. 

3.1.7 Sodelavci zavoda 

Predvidoma bo zavod imel vsaj eno stalno zaposleno osebo, ki bo skrbela za marketing, stike 
z javnostmi ter računovodstvo. 

V delo zavoda bomo vključili prostovoljce, ki bodo deležni izobraževanja, prehrane in 
stanovanja. Vključeni bodo prostovoljci z vsega sveta. 

Študentje bodo lahko opravljali praktično izobraževanje, projektne, diplomske, magistrske in 
doktorske naloge v sklopu zavoda. Pridobili bodo izkušnje, zavod pa lahko dobi kakšno 
inovativno idejo oz. praktično rešitev za določen problem. Še posebej se bodo osredotočili na 
ekološke inovacije. Zavod je namenjen raziskovanju in združevanju različnih znanosti. 
Pričakujemo, da se bodo inštitutu pridružili tako znanstveniki in raziskovalci posamezniki, 
kot skupine, drugi inštituti ter univerze. 

Ljudje, ki se bodo samozdravili in dosegli določene rezultate, bodo na začetku črpali znanje iz 
ustanoviteljev, nato pa bodo lahko postopoma postali njihovi sodelavci v smislu sodelovanja, 
raziskovanja ter prenašanja znanja naprej. Pričakujemo, da bodo sodelavci prevzeli vsak svoje 



 

26 

 

področje, saj vsa področja en človek ne more predelati in jih obvladovati. Skupno znanje in 
dopolnjevanje bo doprineslo k rasti vseh sodelavcev, ki bomo sodelovali. 

3.2 Panoge, samooskrbna posest, izdelki in storitve 

Zavod GAMAJUN je neprofitna organizacija s sedežem v Notranjih Goricah, ki se ukvarja z 
dejavnostjo botaničnih in živalskih vrtov in varstvom naravnih vrednot, šifra dejavnosti je 
R/91.040 (AJPES). Zavod se prvenstveno ukvarja z varstvom naravnih vrednot in 
samooskrbnostjo ter izobraževanjem. Ko sta ustanovitelja pri ustanavljanju iskala najbolj 
primerno klasifikacijo glavne dejavnosti, sta se odločila, da je ta najbližja temu, s čimer se bo 
zavod ukvarjal. Ker ne bo ozko usmerjen v eno dejavnost, saj pri samooskrbnosti to ni 
mogoče, sta predlagala sodišču še precej drugih dejavnosti, ki so sedaj registrirane. 

3.2.1 Panoga 

Samooskrbnost pomeni, da bodo vsa pridelava hrane, lastne vode in obnovljivih virov 
energije namenjeni lastni uporabi in delovanju samooskrbne posesti Gamajun. Zato zavod 
sodi v kmetijsko in izobraževalno panogo. Na posesti živali za namen prehrane ne bo. Na trgu 
je malo samooskrbnih kmetij, več pa je ekoloških in so v porastu, saj je povpraševanje po 
tovrstnih izdelkih veliko. Ker bo posest samooskrbna in bo le izmenjevala izdelke in 
produkte, ostalih kmetij ne vidimo kot konkurenco ampak dobrodošlo dopolnjevanje. Na 
posesti želimo vzpostaviti način izmenjave dobrin na različne načine, na primer dobrino za 
dobrino, ali storitev, ali drugo menjalno sredstvo kot so na primer točke. Tak način se nam zdi 
bolj ekonomičen in pravičen. Hkrati bomo tako varovali naravo, saj ne bo dolgih transportnih 
poti, dragih skladiščenj in uporabe kemičnih snovi. Obenem bomo imeli nadzor nad tem, 
kakšne kakovosti so izdelki in storitve. Podpirali bomo lokalno pridelavo in pošteno trgovino 
s poštenimi plačili. 

Druga močna panoga, s katero se bo zavod preživljal, bo izobraževanje. Veliko ekoloških 
kmetij ter društev in zavodov se ukvarja s to dejavnostjo in so Zavodu GAMAJUN 
konkurenčni. Poslužujejo se različnih metod promocije. Ponujajo različne vsebine različnih 
kakovosti. Zavod GAMAJUN bo vse svoje produkte ponujal v skladu z lastnimi visokimi 
standardi kakovosti ne ozirajoč se na to, kaj predpisuje uradni sistem. Po izkušnjah, ki jih 
imata ustanovitelja do sedaj, je njun kriterij kakovosti bistveno višji in drugačen od večine 
ostalih kriterijev. Primer je ekološka pridelava hrane. Zanju to pomeni, da je pridelava 
povsem naravna brez uporabe vsakršnih, tudi organskih živalskih gnojil in drugih, tudi 
naravnih sredstev za zaščito pred škodljivci. Menita, da če s pravilnim kmetovanjem 
vzdržujeta naravno ravnovesje na posesti, vse to ni potrebno, hkrati pa odpade veliko 
nepotrebnega dela. Na ta način konkurenca ni več številna. Enako kor pri produktih pa bomo 
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na zavodu spodbujali izmenjavo enako kakovostnih izobraževanj in sodelovanje ter 
dopolnjevanje z drugimi ponudniki namesto klasične konkurenčnosti ter tekmovalnosti. 

3.2.2 Zavod 

Zavod GAMAJUN bo prvenstveno deloval na svoji samooskrbni posesti in sodeloval z 
ostalimi zainteresiranimi posestvi, organizacijami ter posamezniki, ne samo v Sloveniji 
ampak tudi v tujini. Naše usmeritve so samooskrbnost, samozdravljenje in samoučenje, 
sodelovanje in dopolnjevanje, vzajemno učenje, izmenjava in zdravljenje ter ohranjanje 
zdravega okolja. Kakovostni posamezniki in organizacije ter posesti bodo, če bodo to želeli, 
postali naši sodelavci. Tako zavod ne bo širil svojih dejavnosti in lastnega delovanja ampak se 
bodo naši rezultati in izkušnje prenašali na druge osebe ter organizacije, ki bodo vse zgoraj 
našteto kakovostno posredovale naprej in našim zanamcem. Naša usmeritev je najprej 
delovati na sebi in za sebe, tako na zdravju, kot samooskrbnosti ter ohranjanju okolja ter nato 
znanja prenesti naprej tistim, ki so zanj resnično pripravljeni ga sprejeti, delovati ter predati 
naprej na pravilen način. Zavod ni usmerjen v klasično rast kot so to profitna podjetja. 

3.2.3 Lokacija 

Zavod GAMAJUN potrebuje lastno posest za delovanje. Prvenstveno iščemo posest na 
severnem primorskem. Nameravamo imeti več pridelovalnih površin po vsej Sloveniji zaradi 
možnosti različne pridelave hrane, saj želimo biti povsem samooskrbni. Trenutno delujemo na 
Ljubljanskem barju na najeti zemlji. Sodelujemo pa z zainteresiranimi posestvi na 
Gorenjskem in Primorskem ter Dolenjskem. 

3.2.4 Proizvodi in storitve 

Proizvodi, ki bodo nastajali na samooskrbni posesti bodo v prvi vrsti namenjeni za lastno 
uporabo. Višek proizvodov bomo namenili za izmenjavo za enako kakovostne proizvode in 
storitve. V kolikor blagovna menjava ne bo možna, bomo uvedli poseben sistem vrednotenja 
proizvodov in storitev, na primer s pomočjo lestvice točkovanja. Ko bosta proizvod in storitev 
primerno ovrednotena, lastnik prejme določeno število točk, s katerimi lahko časovno 
neomejeno menja za druge proizvode in storitve. Določen del proizvodov in storitev pa bomo 
primorani zamenjati za denar, saj ga bomo potrebovali za storitve, ki jih ni možno menjati, 
kot so plačilo davka na zemljišča, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, telefon, internet in 
podobno. 
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Preglednica 3 :  Primer vrednotenja storitev in izdelkov za izmenjavo 

KAKOVOST PRAVIČNOST VLOŽENO DELO 
uporaba naravnih materialov pravično plačilo št. ur efektivnega dela 
inovativnost težavnost dela … 
ekološkost pogoji dela  
ročno delo vloženo znanje  
trajnost … …  

Proizvodi 

Za vsak proizvod bomo opredelili posebej, kaj pomeni visoka kakovost. Pomembno je, da so 
proizvodi trajni in uporabni, narejeni iz naravnih materialov, ki jih bomo našli na posesti. 
Proizvode bomo izdelovali večinoma pozimi v hiši in na delavnicah, ko zunaj ne bo možno 
delovati. Menjali bomo za proizvode visoke kakovosti. Podpirali bomo čim bolj lokalno 
produkcijo in menjavo. 

Primeri proizvodov: leseni in glineni izdelki za gospodinjstvo in hišo, kovaški izdelki, blago, 
papir, vrvi, ograje, kompostno stranišče, hiša, gospodarska poslopja, ročna orodja, slike, 
kiparski izdelki, … 

Storitve 

Za vsako storitev bomo opredelili, kaj za nas pomeni visoka kakovost. Pomembno nam je, da 
so storitve strokovno podkovane, temeljijo na preverjenih dejstvih, pomagajo k 
samozdravljenju, imajo trajnostne pozitivne posledice tako na človeka kot okolico, ozaveščajo 
posameznike in družbo ter pomagajo ohranjati neokrnjeno naravo. 

Storitve, ki jih zavod lahko začne takoj izvajati, so izobraževalne. Izvedbo in delno vsebino 
prilagajamo različnim ciljnim skupinam oz. posameznikom. Spodnje storitve – delavnice se 
lahko izvajajo na različnih lokacijah ne glede na to, da samooskrbne posesti nimamo še v 
svoji lasti. Namenjene so pridobivanju finančnih sredstev za nakup posesti. Spodaj podajam 
natančnejšo opredelitev storitev – delavnic. 

Samozdravljenje in ohranjanje celostnega zdravja 

Storitev je namenjena posameznikom in skupini ljudi v obliki delavnice. Na delavnici 
udeleženci izvedo, kako pridobijo in ohranijo zdravje z uravnoteženo prehrano in načinom 
življenja, gibanjem ter pravilnim razumevanjem humanizma, ekologije in higienizma. Skupaj 
pripravimo zeleni sok tako, da najprej rastline med nabiranjem spoznamo. 
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Pravilno uravnavanje telesne teže 

Na delavnici udeležence praktično naučimo uravnavanja in ohranjevanja telesne teže na pravi 
način s pomočjo prehrane, gibanja ter pravilnim razumevanjem humanizma, ekologije in 
higienizma. Skupaj pripravimo različne obroke iz ekološke hrane in divjih rastlin. Obroki so 
prilagojeni specifičnim ljudem z določenimi boleznimi. Obravnavamo specifična vprašanja 
udeležencev. Izvajamo tematska predavanja (pravilna prehrana, uporaba živil, delo na 
preverjenih primerih, spanje, dihanje, anatomija, kemične snovi in vplivi na telo, opazovanje 
lastnega telesa in gibanja, bolečina, stres, znojenje, pravilno reagiranje ob poškodbah in 
njihovo preprečevanje).  

Nabiranje in uporabe zelišč ter divje hrane 

Na delavnici udeležence praktično naučimo kulture nabiranja in uporabe zelišč v naravi ter 
samonikle divje hrane. Skupaj pripravimo obroke iz divje hrane. 

Sonaravna pridelava hrane 

Delavnica poteka vse leto. Zaželeno je, da ljudje eksperimentirajo z različnimi načini 
kmetovanja skozi vse leto in vsa obdobja, opazujejo rastline, rast in zimo.  

Kuharski tečaji priprave zdrave hrane 

Na delavnici udeležence naučimo prepoznati zdravo, ekološko hrano, kako slediti njenemu 
izvoru, kje in kako kupovati ali izmenjati hrano, kako uporabiti rastlinsko hrano, da 
pripravimo polnovreden, okusen in zdrav obrok.  

Slikarske delavnice, slikarska šola 

Na delavnici udeležence naučimo osnov grafike in slikarskih prvin ter oblikovanja. Udeležili 
se bodo lahko klasičnega slikarstva z uporabo različnih tehnik ali umetniškega ustvarjanja z 
naravnimi materiali. 

Fotografske delavnice 

Na delavnici udeležence naučimo osnov fotografije in slikarskih prvin ter oblikovanja. Delo 
poteka z digitalnimi fotoaparati, kot tudi z analognimi, v kolikor je interes. Naučimo jih osnov 
bitne grafike in računalniškega obdelovanja fotografij. 

Preživetje v naravi 

Udeležence praktično naučimo preživetja v naravi tako, da si izgradijo zavetišče in pripravijo 
obroke ter poiščejo vodo. Poleg osnov preživetja osvojijo še marsikatere dodatne veščine. 
Hkrati se naučijo varovati naravo. 
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3.2.5 Strategija vstopa in rasti 

Zavod GAMAJUN bo na trg izobraževanja vstopil postopoma. Pričakujemo, da bo vstop 
zaradi specifike zavoda trajal dlje časa, saj je tovrstna organizacija s takšnim znanjem in 
načinom dela ter raziskovanja precej inovativna ter redka. Na trg bomo vstopili s storitvami, 
opredeljenimi v točki 3.2.3, nato pa jih bomo razširi še na druge storitve ter produkte. Katere 
storitve in produkti to bodo, je odvisno od sodelavcev ter našega napredka. 

 Naše ciljne stranke niso širše množice ampak že ozaveščeni posamezniki in skupine, ki želijo 
delati tako na sebi s pomočjo samozdravljenja, kot na okolici. Takih posameznikov ni dosti, 
jih je pa vedno več. Več kot pri nas, jih je možno najti v tujini. Naša strategija so kakovostna 
usposabljanja, ki bodo trajnostno pomagala ljudem, ki bodo svoje znanje prenašali naprej, s 
tem pa hkrati naredijo reklamo za naš zavod. Želimo si graditi na zaupanju ljudi in vstopiti na 
trg počasi, vendar gotovo. Sledilcev pa si želimo in upamo, da bodo enako kakovostni, saj je 
naš cilj čim več ozaveščenih in zdravih ter srečnih ljudi, družin in skupnosti. Sledilce lahko 
tudi izobražujemo. Naš cilj je izboljšanje kakovosti življenja za vse, ki to želijo, kot tudi 
ohranjanje neokrnjene narave. Brez ozaveščenih, zdravih in srečnih ljudi, bo te cilje težko 
doseči. Ena glavnih ciljnih skupin v prihodnosti so tudi otroci in mlajša mladina, katerim 
bodo programi prilagojeni. 

Rast zavoda si ne predstavljamo na klasičen način kot to počno profitna podjetja. Za nas rast 
pomeni vse večje število ozaveščenih in samozdravljenih ljudi, ki bodo delovali v skladu z 
našimi cilji in načeli ter prenašali svoje znanje naprej na druge ter zanamce. 

3.3 Raziskava in analiza trga 

Raziskava trga preko interneta, v živo na kmetijah, na ekoloških tržnicah v Ljubljani, 
Radovljici, Žalcu in na Dunaju ter s pomočjo znancev, ki poznajo takšne kmetije, je pokazala, 
da obstajajo različne ekološke samooskrbne in delno samooskrbne kmetije, ki so tržno 
usmerjene. Malo kmetij se ukvarja z več dejavnostmi hkrati. Usmerjene so v eno dejavnost 
npr. prašičerejo, poljedelstvo, čebelarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo ipd. Večina 
samooskrbnih ekoloških kmetij, ki ima več dejavnosti in si vse sami pridelajo, so predvsem 
oddaljene hribovske kmetije. Pridelajo večinoma le zase in ne za tržne namene. Več je 
manjših samooskrbnih kmetij, kjer si pridelajo hrano zase, vendar pa so gospodarji redno 
zaposleni v podjetjih. Ostale ekološke kmetije so tržno naravnane. Svoje proizvode prodajajo 
na trgu in se financirajo na tak način ter živijo samo od kmetijstva.  

Preko različnih društev, zavodov, socialnih podjetij in združenj se ekološke kmetije 
povezujejo s kupci, se promovirajo in sodelujejo med seboj. Društva in zavodi se večinoma 
financirajo iz donacij, izobraževanj, posredovanj, sredstev iz proračuna ter drugih virov in 
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delujejo podobno kot trgovci, vendar na neprofiten način. Trg ekoloških izdelkov in storitev 
raste. Povpraševanje je večje od ponudbe, kar se odraža tudi na cenah. V več ekoloških 
trgovinah po Sloveniji so mi trgovci zatrdili, da prodaja ekoloških izdelkov vztrajno raste5

3.3.1 Odjemalci 

.  

Odjemalci so v prvi vrsti ozaveščeni posamezniki, ki že iščejo odgovore na vprašanja o 
lastnem zdravju, uravnoteženi hrani, gibanju, sonaravnem pridelovanju in pridobivanju hrane, 
samooskrbnosti, ekologiji. Njim bomo ponudili naše izobraževalne storitve, samozdravljenje 
ter v sklopu tega naše produkte kot je ekološka hrana. 

Pridelovalce lastne zdrave hrane, vrtičkarji, mlade družine, ki se usmerjajo v sonaravno 
pridelavo hrane, samooskrbnost, samozdravljenje, samoizobraževanje, naravno gradnjo 
bivališč, higieno, samooskrbnost z vodo, varovanje in ohranjanje zdrave narave ter okolja, 
sonaraven odnos do sebe, družbe ter narave, bomo izobraževali v smeri, v katero se razvijajo.  

Za otroke, vrtce in mladino bomo ponudili prilagojene programe, delavnice ter šolo v naravi. 

3.3.2 Kvaliteta izdelkov in storitev ter cena 

Naši izdelki in storitve so visoko kakovostni in so namenjeni zahtevnim odjemalcem ter 
uporabnikom, ki vedo kaj iščejo.  

Izdelke bomo vedno preizkusili, ali so uporabni, ali bodo zdržali dolgo let – desetletij ter bodo 
delali brezhibno. Izdelani bodo ročno iz kakovostnih naravnih materialov. Pri izdelavi bomo 
pozorni na to, da bomo ohranjali naravo in vedno obnovili, kar smo iz nje vzeli. Izdelki bodo 
vedno ekološko naravno razgradljivi tako, da bodo naravi koristni kot kompost ali gradbeni 
material. Odslužene izdelke bomo skušali smiselno reciklirati v druge izdelke. Izdelki bodo 
uporabljali obnovljive vire energije ali pa bodo ročni. Izdelovali pa jih bodo ljudje, ki jih bo to 
delo osrečevalo in bodo pravično ter primerno nagrajeni. Izdelke, ki jih bodo naredili otroci 
na delavnicah po svojih zmožnostih, bomo uporabili njim v prid tako, da bodo za svoj trud 
nagrajeni na smiseln, njim primeren način, o katerem bodo odločali sami. 

Naše storitve so visoko kakovostne in se razlikujejo od drugih ponudnikov v tem, da so 
njihova podlaga dokazljiva preverjena dejstva. Združili smo več različnih preverjenih znanj z 
znanstvenih področij in hkrati razvijamo inovativna nova znanja skozi preizkušanje in 
preverjanje. Dosedanji vidni uspehi so jasen dokaz, da smo na pravi poti trajnostnega 
samozdravljenja in razvoja. Naše storitve odjemalci poiščejo kar sami in nas najdejo, ko nas 
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potrebujejo. Zaradi lastnih preteklih izkušenj cenijo našo ponudbo in so pripravljeni plačati 
višjo ceno za kakovostne storitve. 

3.3.3 Obseg trga in trženje 

Slovensko tržišče bo manjši del trga, medtem ko bo evropsko tržišče bistveno večji in bolj 
realen trg, saj je tam moč najti več ozaveščenih iskalcev zdravja, boljšega in srečnega 
življenja. 

Računamo tudi na bivše jugoslovanske ter ostale slovanske ter druge dežele, ki se bliskovito 
razvijajo v smeri ekološkega ozaveščanja in vračanja k prvobitni naravi ter samemu sebi. V 
nekaterih od teh dežel so stara znanja in izročila še živa. Obetamo si izmenjavo in oživljanje 
teh znanj. 

Odločili smo se za neklasične poti trženja. Kljub temu, da imamo vrhunsko znanje 
marketinga, oblikovanja, multimedije, bomo kar se da se izognili tem kanalom trženja. 
Odločili smo se, da bomo imeli spletno stran, ki nastaja in bo zaživela letošnje leto. Bo 
preprosta, bolj predstavitvena, namenjena komunikaciji, izmenjavi in izobraževanju. Izdelali 
in vzdrževali jo bodo študentje, strežnik pa smo pridobili brezplačno. Uporabili bomo našo 
bazo zainteresiranih, ki jim bomo pošiljali elektronska sporočila o naših delavnicah, storitvah 
in produktih. Sedaj stike vzdržujemo periodično s pomočjo koristnih novic o rezultatih naših 
raziskav s področja samozdravljenja, sonaravne pridelave hrane in samooskrbnosti. Obdržali 
bomo tudi facebook profil, kjer objavljamo slike našega dela in napredka s komentarji v 
slovenskem in angleškem jeziku. 

Verjamemo, da bodo naše kakovostne storitve in produkti botrovali za nas najučinkovitejši in 
najcenejši reklami od ust do ust. Prepričani smo, da bomo na tak način pridobili največ 
kakovostnih odjemalcev, saj ciljamo na takšne, ki so že ozaveščeni in vedo, kaj želijo in kam 
gredo v življenju, hkrati pa so zahtevni. 

3.3.4 Konkurenca 

Neposredna konkurenca so redki posamezniki, ki ponujajo kakovostne storitve s področja 
samooskrbnosti, preživetja v naravi, izdelovanja naravnih bivališč, prehrane in divjih rastlin. 
Ti že imajo dovolj odjemalcev in bazo stalnih strank. Nimajo vidnega oglaševanja. Enako 
želimo delovati tudi mi in sodelovati z njimi, saj jih ne vidimo kot konkurenco, ampak kot 
potencialne sodelavce. 

Konkurenca so izobraževalne organizacije ter posamezniki, ki ponujajo izobraževanja otrok, 
mladih, slikarske in fotografske delavnice ter coaching. Od konkurence se razlikujemo po 
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tem, da ponujamo poleg naštetih tem še našo ekološko prehrano in sprotno usposabljanje 
priprave le-te. 

Za pridelavo hrane za prodajo se nismo odločili, zato ostale kmetije ne štejemo za resnejše 
konkurente. 

Želimo si čim več kakovostnih sledilcev, ki bi delovali kot mi, s katerimi bomo sodelovali in 
ozavestili ter usposobili čim več ljudi. Več kot nas bo, manj bo zavajanja ne tem področju, 
več bo srečnejših in zdravih ljudi ter bolj bo narava ohranjena.  

3.3.5 Sprotno ocenjevanje trga 

S pomočjo ustnega izpraševanja ter anonimnih anket bomo spremljali zadovoljstvo 
odjemalcev ter tako pridobivali dragocene podatke o tem, kako se lahko izboljšamo in 
napredujemo. 

3.3.6 SWOT analiza 

Priložnosti 

Trend selitve iz mest na vasi in vračanje k ekološkemu naravnemu življenju v sožitju z naravo 
ter zdravo prehrano in gibanjem je v porastu. Ljudje so vedno bolj osveščeni in ekološko 
usmerjeni. Ni jim vseeno kaj jedo, pijejo in dihajo. Tudi prodaja ekoloških izdelkov je v 
porastu. Trend je predvsem viden na zahodu v Evropi, kar je tudi naš glavni cilj 
izobraževalnih storitev. Evropejci so ekološko bolj osveščeni in kupujejo kvalitetno zdravo 
hrano, vodo, izdelke ter storitve kot so aktivni oddih na izobraževalni turistični kmetiji ali na 
primer divje preživetje v naravi in zdravo razvedrilo.  

Trudili se bomo, da se bodo različni ljudje z različnih kulturnih območij med seboj srečevali, 
spoznavali in prepoznavati medkulturne razlike in jih s strpnostjo sprejemali. Poudarek bo na 
unikatnosti in enakovrednosti vsakega posameznika ne glede na spol, raso, kulturo, jezik, 
versko usmerjenost in druge razlike. 

Razvili bomo model kmetije za ohranjanje in trajnostni razvoj človeka in narave, ki se bo 
povezoval z drugimi ponudniki storitev ter izdelkov v lokalni okolici. S tem bomo ustvarili 
mrežo celostne ponudbe, sodelovanje lokalnih ekoloških in turističnih kmetij in drugih 
organizacij, ki jih bomo potrebovali za celostno ponudbo. V našo mrežo bomo povabili in 
vključili tudi institucije na državni ravni in sicer ponudnike s celotne Slovenije, državno 
šolstvo, kmetijski raziskovalni inštitut, zdravstvo, farmacijo … Model naše samooskrbne 
posesti bomo prenesli na druge potencialne kmetije v Sloveniji, saj menimo, da ima naša 
dežela ravno v tem velik potencial ter priložnost za trajnostni razvoj, več delovnih mest, 
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doprinos k družbenemu gospodarstvu, ohranitev čistega in zdravega okolja ter dediščine za 
zanamce. V tretjem koraku se bomo povezovali z Evropo in drugo tujino, kamor bomo naše 
gibanje predstavljali in model razširili na evropske posesti. Menimo, da je projekt zanimiv za 
investitorje. 

Prednosti 

Prednost projekta je, da ljudje vključeni vanj pridobivajo na osebni rasti ter samozavesti, 
odkrivajo ter razvijajo lastne talente in sposobnosti ter se v prvi vrsti samozdravijo. Človek v 
takšni skupnosti dobi in prispeva k miru, sožitju, učenju, pridelavi in pripravi hrane, vode, 
obleke, pripomočkov, prenočišča in zavetja. Obkroža jih narava brez posebne tehnologije in 
tehnike, ki je lahko človeku bolj v breme kot korist in lahko škodi njegovemu naravnemu 
razvoju ter zdravju. Tehniko se bomo učili uporabiti do te mere, da bodo ljudje na trgu dela 
dovolj konkurenčni z ostalimi ali še bolj, ne bodo pa podlegli zasvojenosti z računalniškimi 
igricami, televizijo, virtualnimi skupnostmi, da bi svoje dragoceno življenje zapravili v 
nerealnem svetu. Preprosto, mirno življenje jim omogoča iskanje lastnih potencialov in 
talentov, učijo pa se sami na lastnih izkustvih v času, ki njim najbolj ustreza. Naučijo se 
zdravega družabnega življenja in pametnega razvedrila ter zabave brez umetnih substanc in 
spodbujevalcev. Ko ljudje rastejo kot posamezniki in se trajnostno razvijajo, se veliko lažje 
vključujejo v skupnost in pomagajo k trajnostni rasti družbe same. Človek se nauči lastnega 
naravnega bioritma ter poslušanja lastnih naravnih potreb, ki jih zadovoljuje na primeren 
način in v primerni količini, s čimer se omejujeta civilizacijski pohlep in naučena razsipnost. 
V miru in skupnosti se zbuja človekova kreativnost, ki izvira iz lastne volje in svobode brez 
omejevanja, frustracij, poniževanj, zavisti in podobnih negativnosti. Tako se začne proces 
osebne rasti posameznika, kar posledično povzroča duševno in telesno zdravje. 

Slabosti 

Največja slabost je, da še nimamo lastne posesti in lastnih prostorov. Najemniška zemlja ter 
prostori povzročajo bistveno večje stroške kot bi jo lastniška zemlja in urejeni prostori. 
Najemniška zemlja ter prostori imajo večjo slabost v tem, da ne moremo delovati točno tako, 
kot si želimo, ampak se moramo prilagajati tudi zahtevam lastnika. 

Imamo nekaj zagonskega kapitala, bi pa bi bilo dobro ga imeti več, saj bi lahko kupili večjo 
posest.  
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Nevarnosti 

Naravne katastrofe in neugodne vremenske razmere. Neugodna zakonodaja ali sprememba 
zakonodaje. Onesnaževanja zraka, vode … in neosveščeni ljudje, ki uporabljajo pesticide ter 
druge kemične snovi ter s tem povzročajo onesnaženje v širši okolici. Umazana poceni 
tehnologija in neosveščena poraba le-te. Globalizacija. 

3.4 Financiranje 

Ugotovili smo, da brez denarnih sredstev ne bo šlo, saj sistem v celoti deluje na tak način in 
posesti v Sloveniji ne moremo povsem ločiti od sistema. Vedno nastanejo neki denarni 
stroški, v prvi vrsti davek na zemljišča in podobno. Spodaj sem se lotila teh problemov, ki 
sem jih skozi teoretični del ter intervjuje in lastne izkušnje v diplomi prikazala kot možne 
poti, ki jih ustanovitelja sprejemava in vidiva na svoji poti ter jih lahko vklopiva v najin stil 
življenja. 

3.4.1 Zmanjševanje stroškov 

V prvi vrsti smo se lotili zmanjševanja in po možnosti ukinitev denarnih stroškov. Skozi 
lastne izkušnje in s pomočjo drugih zgledov smo ugotovili, da je možno stroške močno 
zmanjšati tako, da postanemo povsem samooskrbni. To pa lahko storimo na naslednji način. 

Lastna hrana in izmenjava 

Na posesti je možno pridelati hrano za lastne potrebe. Poleg tega je v naravi veliko užitne 
divje hrane, ki jo lahko uživamo surovo ali predelano. Pridobili smo dovolj znanja, da nam ni 
potrebno več kupovati hrane v trgovinah. Višek hrane lahko zamenjamo z drugimi posestvi, ki 
so locirane na drugih krajih in imajo drugačne rastline in sadje. 

Lastna voda 

Iščemo lokacijo, kjer bomo lahko imeli lastno izvirsko vodo. Uporabna je tudi kapnica. Vodo 
je možno pridobivati tudi še na druge načine na primer s kondenziranjem. Vodo bomo s 
pomočjo naravnih postopkov reciklirali ter ponovno uporabili. 

Lastni obnovljivi viri energije 

V kolikor potrebujemo elektriko, jo lahko pridobimo na več načinov, tako z uporabo vode, 
solarnih celic, kot vetra. Za ogrevanje lahko uporabljamo tako elektriko, kot les iz gozda. 
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Nekateri lastniki večjih gozdov so veseli, da jim nekdo počisti in vzdržuje gozd, v zameno za 
delo pa lahko obdržimo les, ki ga zopet uporabimo na več načinov. 

Gospodinjski pripomočki in obleka 

Vse gospodinjske pripomočke je možno narediti doma iz naravnih materialov kot so les, 
glina, kovine, živalski rogovi ... Obleko in vrvi je možno narediti iz lana in kopriv, enako 
velja za papir. Veliko pisarniških pripomočkov lahko naredimo doma iz naravnih materialov. 
Prednost je v tem, da so ti predmeti trajni, razgradljivi in ne povzročajo odpadkov in zanje ni 
bil uporabljen prevoz. 

Bivališče in oprema 

Vsa bivališča lahko naredimo iz naravnih materialov, ki so na posesti. Odpadne vode so lahko 
tudi namenjene zalivanju vrta. Ker ne bomo uporabljali nobenih kemičnih čistil za 
gospodinjstvo in osebno higieno, je to smiselno in zaželeno, saj tako varčujemo z vodo in si 
lahko pomagamo v ekstremnih sušnih razmerah. Pohištvo in ostalo opremo je tudi možno 
narediti ali preurediti, na primer staro pohištvo. Naše potrebe so usmerjene v osnovne stvari, 
saj ne potrebujemo modernega luksuza.  

Odpadki 

Praktično ne bomo imeli odpadkov, ki jih ne bi mogli reciklirati, ponovno uporabiti ali 
kompostirati. Embalaža bo narejena iz naravnih materialov. Ko bomo postali povsem 
samooskrbni, ne bomo kupovali v trgovinah in tako ne bomo imeli nobene umetne embalaže, 
ki bi jo morali odvažati na posebne odpade. V kolikor bomo uporabljali elektronske in 
električne naprave, pa bomo morali odslužene naprave odvažati na posebna zbirna mesta. 

3.4.2 Začetni vložek 

Začetni vložek sva vložila ustanovitelja za začetek delovanja zavoda. Z lastnimi sredstvi tudi 
financirava najino literaturo ter izobraževanja, zdravstveno zavarovanje in pokojninsko dobo 
ter prevoz zaradi iskanja posesti in izvajanja delavnic. Ta začetni vložek je v enem letu znašal 
6.000,00 EUR. 

Več kot eno leto iščeva lastno posest na več različnih načinov, tako s pomočjo znancev, kot 
preko oglaševanja, občin in drugih institucij. Najina namera je najti posest, ki jo ne bi bilo 
treba kupiti, ampak bi postala naša last na drugačen način, na primer kot donacija, darilo, 
prevzem. Do sedaj uspeha ni bilo, zato sva ustanovitelja začela zbirati denarna sredstva za 



 

37 

nakup zemlje. Nekaj sredstev je že zbranih. S pomočjo naših delavnic bomo lahko zbrali še 
preostali del denarja. Seveda je odvisno od tega, kakšno posest bomo našli, kakšna je njena 
lokacija in velikost, od tega je odvisna tudi cena. Predvidevava, da bo ta začetni vložek znašal 
od 50.000,00 do 100.000,00 EUR. Še vedno pa sva odprta za druge načine pridobitve posesti, 
v kolikor se bo takšna priložnost pokazala. Ugotovila sva, da aktivno delovanje velikokrat 
prinese tudi alternativne, odlične rešitve, ki jih na začetku niti nisva imela v mislih. Klasični 
načini financiranja s sposojevanjem in kreditiranjem ni naš način delovanja, zato se za oblike 
dolžniškega financiranja nismo odločili. Menimo, da je zavod specifična neprofitna formalna 
oblika delovanja, ki naj bi sledil ciljem, za katere je ta oblika sploh uzakonjena. Odločili smo 
se, da se bomo prijavili na katerega od razpisov za sofinanciranje projektov, vendar ne 
računamo na uspeh, saj so pogoji za sodelovanje na razpisih strogi. Običajno se zahteva večji 
pretok denarja preko računa ter sposobnost predfinanciranja projektov, kar pa zavod še ni 
sposoben. Možno pa je, da se kot izvajalci ali partnerji priključimo kakšni močnejši 
organizaciji. 

3.4.3 Možnosti denarnega financiranja - prihodki 

Prvenstveno se bo zavod financiral iz individualnih ter skupinskih izobraževanj. Predvidoma 
bodo izobraževanja prinesla mesečno 3.000,00 EUR bruto od tega ena delavnica 400,00 EUR 
in posamezniki 300,00 EUR. Predvidevava, da lahko mesečno izvedeva največ 8 delavnic in 
obravnavava do 5 posameznikov, kar bo trajalo predvidoma do konca leta 2012. V naslednje 
letu pa bova imela sodelavca, ki bo pomagal izvajati delavnice, možno pa bo tudi prodati 
produkte kot so slike. Predvidoma bo v letu 2013 in 2014 bruto dohodek 5.000,00 EUR 
mesečno. Vsak presežek denarja pa bomo vložili v lasten razvoj. 

3.4.4 Točka preloma 

Za začetni vložek v zemljo in ureditev bivališč bomo imeli dovolj sredstev in bodo 
predvidoma znašali največ 120.000,00 EUR. 

Računalniška in programska oprema ter strežnik so nam na voljo s strani donatorja 
Izobraževalnega društva za medije, ki je sedanji lastnik zavoda. 

Fiksni stroški 

Fiksni stroški bodo plače, davek, telefon, internet, najemnine, operativni stroški in bodo 
predvidoma znašali 2.000,00 EUR mesečno. 
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Spremenljivi stroški 

Med spremenljive stroške uvrščamo honorarje, stroške materiala za delavnice, izobraževanja, 
izpopolnjevanja, nepredvidene odhodke, potne stroške. Spremenljive stroške ocenjujemo v 
povprečju na 35,00 EUR na enoto za delavnice in 70,00 EUR na enoto za posameznike. 

Na sliki 9 vidimo, da sem pri točki preloma upoštevala izvedbo  petih delavnic ter enega 
posameznika na mesec, kar je v tem trenutku realno6
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Slika 9:  Točka preloma je pri šestih prodanih produktih 

3.4.5 Trajnost prihodkov 

Trajnost prihodkov nam bodo prinašale stalne stranke, kakovostno izvajanje delavnic in 
zadovoljni posamezniki, ki nas bodo priporočali naprej. V dolgoročni prihodnosti pa bo 
največ stalnih prihodkov prinašalo tako neformalno kot formalno izobraževanje. 

3.4.6 Marketinška strategija 

Naša marketinška strategija je izdelana vrhunska celostna grafična podoba, ki bo že takoj 
potencialnim strankam povedala, da za njo stojijo profesionalci, strokovno usposobljeni, resni 
ljudje z veliko znanja.  

Ne zanima nas klasični marketing ampak tak, ki je v skladu z našo vizijo ter cilji in stilom 
življenja. Zato smo se odločili za marketing od ust do ust. Prepričani smo, da nas bodo 
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stranke same našle. V ta namen bomo imeli preprosto spletno stran z osnovnimi podatki, 
predstavitvijo produktov in predvsem brezplačnimi forumi, kjer bomo med seboj delili znanje 
in izkušnje. Še naprej bomo objavljali fotografije in zgodbe na FB strani. Razmišljamo o 
odprtju bloga. Odrekli smo se letakom in drugim oblikam marketinga, ki nam prinaša strošek. 
Dogovarjamo se s podobnimi organizacijami in posamezniki za izmenjavo baz odjemalcev 
oz. vzajemno elektronsko reklamo. S pomočjo študentov na praksi bomo posneli video filme 
našega delovanja ter jih objavili na spletu. 

3.4.7 Prodajna taktika 

Naša prodajna taktika je od ust do ust. Zaposlili bomo osebo, ki se bo ukvarjala s promocijo 
naših storitev in sicer tako, da nas bo predstavljala preko e-pošte ali osebno. 

3.4.8 Oglaševanje in promocija 

Vedno se bomo posvetovali in skupaj odločili, ali se bomo promovirali v nekem mediju ali 
ne. Zagotovo se ne bomo oglaševali v plačljivih medijih. Pravzaprav se ne želimo oglaševati 
ampak da dober glas o nas potuje sam od sebe do naših odjemalcev. Take primere in zglede v 
Sloveniji že imamo, ko imajo redki posamezniki svoje baze ljudi s katerimi delajo in so polno 
zasedeni. Najboljše oglaševanje in promocija smo mi, ki delamo na sebi in so rezultati zelo 
vidni ter drugi, ki so uspeli doseči dobre rezultate na svojem zdravju in psihi.  

Odločili smo se, da bomo sami natisnili vizitke ter izobraževalne brošure, ki bodo hkrati naš 
promocijski material. 

3.5 Terminski načrt 

Terminski načrt je že bil narejen leta 2010. Kar nekaj zastavljenih ciljev smo do sedaj 
uresničili, kar je razvidno iz priloge 6. Terminski načrt sem izdelala do leta 2015 z namenom, 
da preverjamo naše zastavljene cilje in v primeru, da jih ne dosežemo, skupaj razmislimo o 
vzrokih. Pogosto se zgodi, da doseženi cilji niti niso bili v skladu z našo potjo ali pa so se 
spremenili tako, da smo si zastavili še mnogo bolj neobičajne vendar realne in dosegljive 
cilje. Kratkoročni cilji predstavljajo našo pot, dolgoročni pa so umerjeni v našo vizijo. 
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4 SKLEP 

Skozi diplomo sem ugotovila, da je samooskrbnost smiselna in možna v naravnem okolju. 
Samooskrbnost pomeni oskrbovanje sebe z zdravjem, zdravo hrano, vodo, lastninim viri 
energije, storitvami in drugimi produkti, ki jih potrebujemo za življenje. V tem primeru ne 
potrebujemo nobenih sistemskih storitev in produktov. Težava pri popolni samooskrbnosti 
nastane, ker sistem ne dovoljuje popolne samooskrbnosti in samostojnosti, saj s svojim zakoni 
in pravili določa, kaj potrebujemo in te dobrine moramo prisilno imeti7

                                                 

7 Če na primer želimo graditi hišo, se moramo najprej priklopiti na sistemsko elektriko, ki je pogoj za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, čeprav imamo lahko lastno elektriko.  

 ter jih tudi plačevati v 
denarju, ki je sistemsko plačilno – menjalno sredstvo. S partnerjem z načinom življenja, ki 
nama ga je narekoval sistem, nisva bila zadovoljna. Odločila sva se spremeniti slog življenja, 
se samozdraviti, samooskrbovati in prevzeti odgovornost za svoje življenje ter vsa dejanja. 
Ustanovila sva zavod in začela eksperimentirati na najeti zemlji, hkrati pa iščeva lastno 
zemljo za samooskrbno posest. Skozi diplomsko delo me je zanimalo raziskati, ali lahko 
pridobiva posest in delujeva brez denarnih sredstev. Kljub naši neprofitni usmerjenosti to ni 
povsem mogoče, saj nekaj stroškov vedno nastane, ki jih je potrebno plačati v denarju. Ker 
nama ni uspelo pridobiti posesti s pomočjo donacij ali darilne pogodbe, sva začela zbirati 
denarna sredstva za začetni vložek nakupa lastne zemlje. V diplomskem delu mi je skupaj z 
direktorjem zavoda uspelo opredeliti produkte in storitve, ki jih ponuja zavod in so vir 
financiranja v denarju za nakup zemlje ter nemoteno delo zavoda in nadaljnji razvoj ter 
raziskovanje. Da sva na pravi poti, nama potrjuje več dejstev. V prvi vrsti očitna izboljšava 
zdravja ter srečno in izpolnjeno življenje. Odpadlo je veliko nepotrebnih zadev, znižala sva 
stroške in se precej osvobodila napetosti ter stresa. S pomočjo raziskav in intervjujev sem 
ugotovila, da lahko stroške še bolj znižamo, da se imamo še marsičesa naučiti in raziskati, da 
ne želimo profitabilnosti saj to prinaša določeno vrsto obnašanja in vpetosti v sistem ter s tem 
vezanosti. Še vedno so celotni denarni stroški previsoki, zato se bomo še naprej trudili jih 
znižati kar se najbolj da. Lažje bo tudi delovati z lastno zemljo, saj je najem kar drag, vendar 
se vseeno bolj izplača kot kupovanje hrane v trgovini. Odločila sva se tudi za način 
promocije, ki je za nas najbolj primeren in dostopen. Sčasoma verjetno promocija niti ne bo 
več potrebna, saj bodo kakovostno obravnavane stranke naša najboljša reklama in tržniki. 
Menim, da je diploma odlično izhodišče za naša nadaljnja raziskovanja. 
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Intervju z direktorjem in soustanoviteljem Zavoda GAMAJUN Mihaelom Lipovcem 

Zakaj ste se odločili za življenje na samooskrbni kmetiji? 

Današnji problem zdravega življenja človeka so nezdravo okolje, nezdrava hrana, voda in 
civilizacijska onesnaženja, ki jih povzročajo tako kemične snovi v zraku in zemlji ter vodi, 
kot onesnaževanje s svetlobo in hrupom. Na samooskrbni posesti Gamajun bo vzpostavljeno 
takšno naravno ekološko okolje, ki bo omogočalo trajnostno samozdravljenje človeka in 
narave. Samozdravljenje pomeni stalno ohranjanje zdravega fizičnega telesa in psihičnega 
stanja človeka. Seveda to isto velja za okolje, torej naravo.  

V želji po sodelovanju sva iskala sodelavce vendar večinoma sva pri eko vaseh, društvih, 
kmetijah in posestih naletela na nerazumevanje in povsem drugačno razmišljanje. Bila so tudi 
večja odstopanja od pričakovanj, ko sva jih obiskala ali želela sodelovati. Večina jih niti ne 
pozna osnov naravnega eko bivanja in nič ne kaže, da bi ljudi zanimalo iskati nove odgovore 
ter jih praktično udejanjiti na posesti. 

Kaj za vas pomeni samooskrbna posest in pojem samooskrbnosti? 

Celostni ter razvojni in nadgradnji pristop k humanističnemu eko higienizmu, njegova 
izgradnja ter obnavljanje. Naš način poteka po vrednotenju biološke lestvice zakona 
integracije.  

S projektom Gamajun želimo doseči popolno sožitje z naravo in ohranjanje le-te, kar pomeni 
obdelovanje zemlje brez s strojev, gradnja bivališč iz izključno naravnih razgradljivih 
materialov iz okolice, uporaba lastne vode, življenje brez vsakršnih kemikalij, z lastnimi 
naravnimi in obnovljivimi viri energije, ekološkim kompostnim straniščem in kopalnico, 
naravno biološko čistilno napravo za vodo, z lastno hrano in obrtnimi storitvami, 
samoizobraževanjem, izobraževanjem otrok doma ter brez nobenih odpadkov. V projektu 
bomo delovali brez denarja na način izmenjave med seboj in z drugimi ekološkimi kmetijami 
ter vasmi. Denar bo za nas zopet postal sredstvo za doseganje določenih ciljev in za 
plačevanje najnujnejšega, čemur se ne bomo mogli izogniti, kot so na primer davki na 
zemljišča. Sonaravno kmetovanje je pravzaprav simbioza vseh bitij z naravnim tokokrogom. 
Na posesti ne bomo sledili materialnim ciljem ampak bodo prevladovali jezik kulture, 
ekologija, higienizem in humanistične vrednote. Še iščeva vrednost smisla v posameznikovem 
življenju ter njegovi dograditvi in razvoju. 

Ali in kako že delujete v naravi? 

Trenutno imamo v najemu nekaj zmelje na Ljubljanskem barju in na njej delamo poizkuse. 
Začeli smo s klasičnim kmetovanjem, ki smo ga po enem letu povsem opustili zaradi preveč 
vloženega dela in fizičnega napora, sodelovanja strojev, drage energije za stroje in podobno. 
Poleg tega se je pojavilo veliko škodljivcev in precejšnje neravnovesje na njivah. Poskusili 
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smo tudi metode biodinamičnega kmetovanja8, permakulture9

Pri sonaravnem kmetovanju v Gamajunu ne orjemo in ne lopatamo zemlje, ampak na primer 
krompir položimo na travnik ter ga pokrijemo s posušeno ali svežo travo (zastirka). Če 
krompir med rastjo pokrijemo večkrat, imamo večkratni pridelek. Če ga poberemo poleti in 
pustimo zelena stebla še v zastirki, nam rodi dvakrat. Takšno kmetovanje ne zahteva veliko 
časa, niti uporabe strojev ter energijskih virov zanje, hkrati ohranjamo in še izboljšujemo prst 
ter jo pridelamo vsako leto več. Zaradi zastirke tudi dež ne izpira hranljivih snovi v zemljo, 
spotoma pa še zatremo rast trave in plevelov. Učimo se iz narave same tako, da jo opazujemo 
in opuščamo, kar ne deluje ter izboljšujemo, kar deluje. Zanimivo pa je, da imamo njive na 
dveh lokacijah, oddaljenih med seboj dva kilometra, pa so pravila kmetovanja za vsako njivo 
drugačna. Takšno kmetovanje drži zemljo in okolico v naravnem ravnovesju, mi pa ne 
posegamo v naravo. Ohranja se biotska raznovrstnost ter naravno ravnovesje zato ni 
škodljivcev, ki bi uničili ves pridelek in ni potrebno uporabljati nobenih sredstev proti 
škodljivcem. Takšno kmetovanje se je izkazalo za smiselno in ekonomsko povsem upravičeno 
ter hkrati izjemno dobro za ohranjanje naravnega bogastva. Uporabljamo zastirko iz sveže ali 
posušene trave, ki jo polagamo na travniška tla in tako ustvarimo zaščito za tla, zemlja 
postane mehkejša, ohranja vlago in temperaturo ter hranilne snovi, preprečuje erozijo in 
razraščanje plevelov. V enem letu pa se razgradi v humus, ki ga uporabimo za zelenjavne 
gredice. 

 in na koncu smo ugotovili, da 
je najboljši naš način sonaravnega kmetovanja. 

Del našega vrta je povsem divji kar pomeni, da se ne vmešavamo v njegovo delovanje in je 
namenjen opazovanju ter preučevanju narave. Precej časa preživimo v tem delu saj je izjemno 
zanimiv in poučen. Kar nekaj tez in praks iz konvencionalnega kmetovanja smo ovrgli na ta 
način. V divjem delu posesti je veliko samoniklih divjih in domačih rastlin, ki jih posejemo 
vmes, kasneje pa se zasejejo kar same ali pa jih prinesejo živali s svojimi iztrebki. Vse užitne 
rastline rastejo v sožitju med seboj in tudi z živalskim svetom. Nabiramo jih za prehrano kot 
so solate, sokovi in toplotno obdelano hrano. Ugotovili smo, da je tak način prehranjevanja 
izjemno ugoden za zdravje ter tudi ekonomičen, saj imamo tako doma svojo hrano in nam ni 
potrebno hoditi v trgovino tudi nekaj mesecev. Znanje, ki ga pridobivamo z delom in 
opazovanjem divjega vrta, pa bomo uporabili tudi za delavnice preživetja v naravi. Imamo 
tudi insektni hotel. Prisotnost mrčesa je zaradi opraševanja ter naravnega ravnovesja v naravi 

                                                 

8 Začetnik biodinamičnega kmetovanja je Dr. Rudolf Steiner, kjer se uporablja astrologija in razni 
preparati iz naravnih materialov ter živalskega gnoja. Ne uporabljajo kemičnih pripravkov, zemljo pa 
orjejo in lopatajo. Pri nas je metodo razširilo društvo Ajda iz Vrzdenca. 

9 Permakultura je permanentno oz. trajnostno kmetovanje, ki trajnostno ohranja biotop. V predelih, 
kjer je bilo težko kmetovati, je bilo takšno kmetovanje uporabljano že tisočletja pred nami in se 
tovrstno znanje zopet obnavlja v današnjih časih. 
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nujno potreben. Na posesti ni prisoten zadostno, saj je posest v urbanem naselju. Insektni 
hotel pripomore k večjemu naseljevanju in razmnoževanju mrčesa na posesti, ki naredi dosti 
koristi za rastline ter druge živali. 

Ves čas opazujeva in preučujeva naravo. Ugotavljava kako pridelovati hrano na najlažji in 
najbolj sonaraven način, kako se rastline med seboj dopolnjujejo, kako sploh narava deluje, 
zakaj se pojavijo bolezni in škodljivci. Eksperimentirava s pridelavo hrane pozimi na primer v 
glinenih posodah v stanovanju in na balkonu. Tovrstna pridelava je možna v vseh stanovanjih 
neglede na lokacijo. Tako imava svežo mlado zelenjavo kadarkoli. Skozi preučevanja, 
opazovanja, zapisovanja in evalvacije sva ugotovila, da tovrstna hrana izvrstno vpliva na 
najino zdravje, dobro počutje in hkrati prihraniva denar, saj hrane ne kupujeva. Najina 
pridelava hrane je povsem ekološka, brez uporabe gnojil, pesticidov in kemičnih pripomočkov 
za odstranjevanje škodljivcev in je povsem sveža ter okusna. Poznava njen izvor in zanjo ne 
uporabljamo transporta, ki škoduje okolju. 

Kako se promovirate sedaj? 

Zavod Gamajun že sodeluje s socialnim podjetjem, ki je zavodu omogočilo brezplačno 
oglaševanje storitev in izdelkov v neprofitni spletni trgovini. Za zavod je to dobra priložnost 
za promocijo, hkrati pa se izogne stroškom, ki jih taka spletna trgovina potegne za seboj, od 
zakupa strežnika, vzdrževanja spletne aplikacije do vzdrževanja varnosti nakupovanja ter 
spremljanja sodobnih tehnoloških trendov in napredka.  

Izdelano imamo FB stran, kjer objavljamo svoje rezultate raznih raziskav v obliki spletne 
galerije. Komuniciramo z zainteresiranimi v tem okolju. Vse to pošiljamo tudi zainteresiranim 
ljudem, ki so se prijavili v bazo naših novic. Trenutno nam prostovoljci izdelujejo tudi spletno 
stran, ki bo povsem naša in ne bo komercialno usmerjena oz. ne bo sledila sodobnim trendom 
v spletu. Promocija se dogaja tudi od ust do ust. 

Kako se boste promovirali v prihodnje? 

Spletno stran izdelujejo študentje, ki so na praktičnem izobraževanju v Izobraževalnem 
društvu za medije. Obe organizaciji tesno sodelujeta, se dopolnjujeta in si večata možnosti 
prijav na razpise. Dizajn, ki smo ga uporabili za spletno stran, se uporablja tudi za promocijo 
na plakatih, brošurah in v FB. Predvidoma bo spletna stran začela delovati v tem letu. 
Namenjena je osnovni promociji zavoda, predstavitvi delavnic in komunikaciji med ljudmi. 
Svoje storitve in produkte bomo promovirali na bolj preprost in enostaven način. Reklama bo 
potekala od ust do ust s pomočjo zadovoljnih strank. Svojih dosedanjih uspehov ne bomo 
»obešali na veliki zvon«. Želimo, da kakovost naših storitev in izdelkov prepoznajo stranke 
same. 
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Kaj ste v Zavodu Gamajun do sedaj že dosegli? 

Ustanovitelja Zavoda GAMAJUN že dve leti eksperimentirava na področju sonaravnega 
življenja in sobivanja z naravo ter ljudmi. V življenju sva naletela na težave, ki tarejo večino 
ljudi, ki živimo v sodobnem sistemu in svetu. Težave so povezane z oskrbo s pitno in zdravo 
vodo, kakovostno in polnovredno hrano, zadostnim in pravilnim gibanjem, čistim okoljem in 
posledično s tem tudi lastno duševno in telesno zdravje. Zdravje pa je ogroženo tudi zaradi 
prekomernega stresnega dela in nenehnim pehanjem za denarjem, ki ni več sredstvo za 
doseganje ciljev ampak je postal cilj sam, kar je v depresivno in nesrečno stanje pahnilo 
veliko ljudi. Eksperimentirava na sebi, družini in prijateljih ter si tako nabirava dragocene 
izkušnje. Želiva si ustvariti samooskrbno posest in z njo živeti. Najin življenjski slog je 
samozdravljenje, torej ohranjanje lastnega zdravja za čim daljše, srečnejše, izpolnjeno in 
mirno življenje, tako za naju, kot družino. Želiva doseči, da na samooskrbni posesti ne bo 
materialnih predpostavk in da bodo prevladovali kultura, ekologija in humanizem.  

S partnerico delujeva tako, da je samozdravljenje in samooskrbnost najin način življenja. 
Skrbno si beleživa vse rezultate najinih raziskovanj. Predvsem raziskujeva in izboljšujeva 
najino zdravje. Do sedaj sva uredila kakovost krvi, telesno težo, prebavo in še druge stvari, s 
katerimi sva imela kar resne težave. Zanimivo je, da se pri partnerici vidi zaustavitev staranja, 
kar se vidi po izpadu sivih las in še drugih znakih, ki kažejo, da jetra niso več zamaščena. 
Ukvarjava se s sonaravnim kmetovanjem tako, da opazujeva naravo, kako deluje in ne 
uporabljava nič nenaravnega. Ugotovila sva škodljive vplive živalskega gnoja na zemljo ter 
rastline in t.i. škodljivce. Mimogrede sva ugotovila, da če je narava, torej zemlja – kmetija v 
popolnem naravnem ravnovesju, potem ni t.i. škodljivcev, slednji se namreč pojavijo zaradi 
uravnovešanja naravnega sistema in so znak, da nekaj ni najboljše. Ukvarjava se tudi s 
preživetjem v naravi in danes lahko zatrdim, da sva sposobna preživeti kjerkoli v naravi brez 
vsega, saj poznava užitnost rastlin in delovanje lastnega telesa. Najina velika prednost je v 
tem, da izhajava iz znanstveno preverjenih dejstev od biologije, kemije, fizike, farmacije do 
medicine. Najino znanje temelji na poverjenih dejstvih ter lastnih preizkušenih rezultatih. 
Tako kot sva dala priložnost lastni svobodi in zdravju skozi vsaj delno samooskrbnost 
pričakujeva, da si bodo enako dali priložnost drugi ljudje, ki se bodo pri nama usposabljali ter 
sčasoma postali sodelavci na samooskrbni posesti ali tudi na daljavo. Znanje se bo prenašalo 
na druge kmetije ter tudi v urbana središča in pa še najbolj na mlade rodove. 

Ali že ponujate kakšne produkte, storitve? 

Oblikovala sva projekte v katerih bova izobraževala ljudi v vseh njihovih posameznih fazah 
življenja. Izobražujeva jih skozi ključna dejstva, ki temeljijo na preverjenem znanju ali 
preučevanju. Ljudje se namreč velikokrat dobronamerno razvijajo vendar pa na več področjih 
napačno. Prihaja do napak, ki niso v skladu z naravnimi zakoni in koncepti, zato je potrebno 
prenoviti znanje in delovanje ljudi. To konkretno pomeni, da najprej posamezniki in skupine 
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postanejo najini študentje, ki se sčasoma prelevijo tudi v sodelavce in raziskovalce ter seveda 
prenašalce znanja naprej. V samozdravljenja pa bova vpletla coaching10

Konkretno sva razmišljala o izvedbi tečajev in delavnic na temo nabiranja in priprave divje 
samonikle hrane, zelencev, kalčkov, zelišč in podobno. Izvajala bi tudi kuharske tečaje 
priprave in uživanja zdrave hrane. Delavnice sonaravnega kmetovanja, sožitja in sobivanja z 
naravo ter preživetja v naravi – pa tudi v urbanem naselju. 

 proces osebne rasti in 
razvoja. 

Izdelujeva tudi umetniške slike iz naravnih materialov in fotografije. Prodajala bi lahko tako 
izdelke, kot tudi izvajala delavnice. 

 

 

                                                 

10 Pri nas se uporabljata izraza coaching in kovčing, slednji redkeje. Coach stranko spremlja skozi njen 
proces razvoja, ji pomaga z različnimi tehnikami doseči zastavljene cilje in skrbi zato, da se proces 
dejansko odvija. 
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Intervju z lastnikoma podjetja Lean d.o.o. 

Direktorica podjetja Lean d.o.o., Lesce je Tatjana Kelih. Po končani ekonomski srednji šoli in 
Fakulteti za organizacijske vede v Kranju je bila soustanoviteljica podjetja Lea, d.o.o., Lesce, 
kjer je od leta 1991 vodila računovodstvo in finance ter razvoj kadrov. V teh letih je pridobila 
tudi veliko znanj in izkušenj s področja vodenja in organizacije dela v majhnih podjetjih. 

Borut Kelih se je po končanem študiju elektrotehnike zaposlil na Institutu Jožef Stefan kot 
raziskovalec. Leta 1991 je skupaj z ženo ustanovil podjetje LEA d.o.o., kjer je bil do leta 2008 
direktor podjetja. V podjetju Lean d.o.o. je odgovoren za nove inovativne rešitve in vodenje 
različnih projektov ter prenos podjetniških znanj.  

Podjetje LEAN d.o.o., Lesce, je bilo ustanovljeno leta 2002 kot družba za svetovanje in 
poslovanje z nepremičninami. Poleg osnovne dejavnosti se družba ukvarja tudi s področjem 
obnovljivih virov energije in izdelavo lesenih plovil. V začetku je bila osnovna dejavnost 
družbe poslovanje z nepremičninami, v zadnjem času pa se vse bolj usmerja na področje 
turizma. Prvi projekt je bila izdelava lesene ladje, in sicer od idejne zasnove, izbire lesa do 
končne izdelave, leta 2005 pa je bila zgrajena sončna elektrarna na objektu LEAN d.o.o. 16,8 
kW, ki je bila takrat največja v Sloveniji. Podjetje LEAN d.o.o. izhaja iz izkušenj in potreb 
podjetja LEA, ki sta ga ustanovila ista lastnika leta 1991 kot podjetje za razvoj in aplikacije 
elektronske in programske opreme, ki je preraslo od osnovne ideje razvoja in izdelave 
elektronskih naprav do uveljavljenega podjetja na področju elektronske cestne signalizacije 
tako doma kot v tujini. Podjetje LEAN d.o.o. ima trenutno dva zaposlena. Glede na nove 
načrte pa se pričakuje vsakoletno rast, tako prihodkov kot tudi zaposlenih, vendar bolj v obliki 
pogodbenih odnosov, z izjemo ene nove stalne zaposlitve ob zaključku investicije v objekt za 
kratkotrajno nastanitev gostov na Gorjušah in zagonu turistične dejavnosti podjetja. Podjetje 
bo tudi spodbujalo okoliške kmete, da se s svojo dopolnilno dejavnostjo vključijo in 
prispevajo k širši ponudbi podjetja LEAN d.o.o., ki bo zagotavljajo trženje in razvoj. 
Strategija trženja teh izdelkov temelji na prepoznavni celostni podobi, ki jo bo podjetje 
izdelalo in bo zagotavljala višjo dodano vrednost izdelkov in storitev. Ena od novo načrtovane 
dejavnosti na Gorjušah bo tudi izobraževalna dejavnost, tako na področju podjetniških znanj 
kot tudi predstavitev starih veščin in znanj (cepljenje drv, izdelovanje skodel, izdelava lesene 
hiše s starimi lesnimi zvezami, itd.) kot sprostitvene terapije ter učenje izdelave lesenih 
izdelkov s prepletanjem tradicionalnih in sodobnih znanj in dognanj (izdelava kajakov, lokov, 
igrač, …).  

S tem, ko je podjetje LEAN d.o.o. s svojo dejavnostjo vstopilo na področje turizma na 
podeželju, bo lahko ponudilo storitve nove dejavnosti tudi partnerjem, ki sta jih lastnika 
spoznala v osemnajstletnem delovanju na trgu.  
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Kaj vaju je gnalo, da sta odprla lastno podjetje? 

Želja po uresničitvi idej, predvsem Borutovih iz področja elektrotehnike je bila osnovni motiv 
za ustanovitev podjetja Lea d.o.o. Tudi moje želje po prenosu znanja v prakso, pridobljenega 
v šoli iz področja organizacije, računovodstva, financ so se izpolnile v najinem podjetju, kjer 
je bilo vedno dovolj novih izzivov in možnosti za učenje in pridobivanje novih znanj. 

Kako je podjetje raslo? 

Podjetje je raslo počasi in stabilno. Širitev je bila sorazmerna s potrebami po razvoju novih 
izdelkov na trgu. Tako se je z leti stalno povečeval prihodek, obenem pa tudi število 
zaposlenih, kasneje se je pojavila tudi potreba po širitvi v nove, večje prostore. 

Kakšne so bile ovire? 

Ovire pri rasti podjetja so bile predvsem finančne, čeprav je bilo poslovanje v prvih letih 
finančno precej stabilno, saj smo za razvoj in prodajo novih izdelkov večinoma dobili kar 
precej avansov, s katerimi smo delno krili nov razvoj in proizvodnjo. Bilo je tudi kar precej 
olajšav, ki so zmanjševale davčne obveznosti. Kasneje, ko je podjetje precej zraslo, pa so se 
že pojavile težave pri financiranju novih projektov, pri pridobitvi novih večjih poslov in 
prehod na tuje trge ter vse več konkurence na tem področju. 

Kaj je vajin ključ za uspeh? Zakaj je podjetje uspelo? 

Podjetje je uspelo predvsem zato, ker smo znali prisluhniti kupcem in smo bili vedno 
usmerjeni k zadovoljitvi njihovih želja in reševanju problemov. S tem se je širil tudi naš 
asortiment proizvodov, ki smo jih razvili in proizvedli v našem podjetju. Naša velika prednost 
je bil lasten razvoj in veliko znanja s področja elektrotehnike. 

Ali bi lahko na enak način uspelo tudi drugim? 

Verjetno bi na podoben način lahko uspelo tudi drugim in misliva, da mnogim s podobnim 
pristopom tudi je. 

Ali mora podjetnik obvladovati ekonomijo, trženje, marketing če hoče uspeti? 

Vsak podjetnik bi moral obvladati vsaj osnove financ in prodaje, saj je z razumevanjem teh 
področij veliko lažje voditi podjetje. Lažje se je tudi odločati in dogovarjati s poslovnimi 
partnerji. S tem znanjem podjetnik veliko lažje in hitreje prepozna težave in jih lahko rešuje 
pravočasno in na prav način. 
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Kaj vama pomeni profitnost? Denar?  

Profitnost in denar nama pomeni predvsem možnost za uresničevanje novih idej in projektov 
ter vlaganje v nov razvoj. 

Kaj slabega prinaša podjetništvo? 

Podjetništvo prinaša tudi nekaj slabosti in sicer predvsem preobremenjenost in finančne skrbi. 
S tem se poslabšuje tudi kvaliteta življenja nasploh. Zmanjkuje časa za počitek, življenje v 
naravi, druženje z otroci in prijatelji, ukvarjanje za raznimi hobiji itd. 

Ali se vama zdi sedanji ekonomski sistem v redu? 

Sedanji ekonomski sistem se nama ne zdi v redu, ker teži k stalni rasti, večanju profita in vse 
večji proizvodnji in trošenju materialnih dobrin, kar pa ne prinaša zadovoljstva in mirnega 
življenja. 

Kaj bi spremenila? 

V podjetništvu bi morali težiti k bolj zdravi, umirjeni in stabilni rasti in ne večanju 
profitabilnosti za vsako ceno.  

Kakšna je vajina daljnosežna vizija v podjetju? 

Najina vizija je počasen prehod na nova področja poslovanja in življenja nasploh. Predvsem 
osredotočenost na izmenjavo dobrin, znanja in izkušenj. Sožitje z naravo, partnerstvo, 
medsebojna pomoč. Koriščenje skupnih materialnih resursov ki jih nudi narava. Maksimalen 
prehod na blagovno menjavo. V največji meri pa pokazati in nuditi možnosti za izobraževanje 
v naravi ter učenje iz narave. Meniva, da se bo s tem bistveno izboljšala kakovost življenja in 
zmanjšala odvisnost ljudi od ekonomskega sistema, ki poleg zadovoljevanja materialnih 
potreb nudi zelo malo možnosti za mirno, zdravo in srečno življenje. S tem namenom sva tudi 
investirala v posest, ki je v naravnem, mirnem okolju in kjer bova nadaljevala z 
uresničevanjem najine vizije za izboljšanje kakovosti življenja. 
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Intervju z lastnico mednarodnega Zavoda radostna šola in kraj za otroke ELIZA Tinko 
Podjavoršek 

Kaj je šola in zavod Eliza? 

Kot Radostna šola Eliza smo začeli prvega septembra 2008, pred tem pa smo imeli leta 
uvajanj, srečanj in krajših poskusov. ELIZA ima formalno obliko mednarodnega zavoda, ki 
kot kraj za otroke, pomeni podaljšek doma in s pomočjo sodelovalnega učenja, samostojnega 
dela, ustvarja pogoje za samostojnega in odgovornega otroka. V okviru zavoda imamo kot 
civilna pobuda možnost javnega delovanja, javljanja na razpise. Zavod deluje kot primer 
socialnega podjetništva, ki želi prenesti ideje za preraščanje oblik kot so šole in vrtci, v 
celostne oblike povezujočih načinov. Sama oblika »šola« pomeni v naših glavah nekaj kar je 
ločeno od doma in življenja, v Elizi je nemogoče delovati nepovezano kot celota. Brez 
enakovrednega sodelovanja vseh se vedno znova znajdemo v starih vzorcih, ki pomenijo 
predvsem to, da se vsi učimo prevzemanja odgovornosti. 

Kateri so cilji šole Eliza? 

Namen je ozaveščati o potrebi »uvajanja« notranje motivacije na vsa področja. Tako šola kot 
dom sta (pre)polna družbeno priznanega nasilja, ki ni prepoznano kot vrsta avtoritarnosti, ki 
bazira na mehkem ali trdem nasilju. V Elizi se učimo prepoznavati vse oblike nasilja in 
skušamo delovati sveže in v stalni interakciji s starši. Cilj je prepoznati vse škodljive vzorce 
pretiranega zaščitništva, ki vodijo v smetana proces in potrebo po stalnem vodenju. Kar 
seveda pomeni, da otroku (in tudi staršu) ni treba razmišljati, torej postati soustvarjalec 
učnega in delovnega procesa. Brez tega pa Eliza ni možna. 

Kaj pomeni Eliza za otroke? 

To je kraj za otroke, kjer se rojeva demokracija. Rojeva se odgovorno ravnanje in s tem 
svoboda. Kjer ni odgovornosti, ne moremo govoriti ne o demokraciji, ne o svobodi. Otroci se 
tukaj srečujejo z ljudmi, ki smo se zavestno odločili za ljubeče ravnanje, za vsakodnevno 
učenje in odučevanje starih vzorcev. Kdorkoli se odloči za radost, ljubezen, srčnost, spet 
postane otrok, torej je tukaj kraj za vse, ki hočemo biti resnični, iskreni, novi, sveži – in ki 
prevzemamo odgovornost za naša življenja in dejanja. V Elizi se otroci srečujejo z možnostjo, 
da zavestno izbirajo, kdaj in koliko bodo sodelovali. Učenje sodelovanja je za vse najtežji in 
najzahtevnejši proces, ki se ga vsi učimo. 

Kaj pa za starše? 

Brez aktivno in pristno vključenega starša je projekt le ena od »nadstandardnih« možnosti, ki 
se izrodi v koriščenje uslug. Vsi smo soodgovorni in pomembni za otrokovo srečo, za 
zavestno ustvarjanje pravih pogojev tako doma kot tudi v Elizi. Vse ostalo pomeni prelaganje 
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odgovornosti na druge, kar pomeni seveda, da ima otrok neodgovornih staršev veliko, veliko 
možnosti, da tudi sam ostane neodgovoren in temu primeren tudi nesodelovalen. 

In za širšo skupnost? 

Brez vzgojenih otrok na nenasilen način ni možna niti prava ustvarjalnost, niti pravo 
sodelovanje, niti zavestna izbira, ki pomeni odgovorno delovanje v družbi. Eliza je v praksi 
izvajana oblika ustvarjanja in sodelovanja. 

Po čem se razlikujete od drugih šol? 

Nenehno iščemo še boljše rešitve, nenehno smo vpeti v iskanje razumevanja vzrokov in 
posledic. Želimo si biti nenasilni, a hkrati ustvarjati prave spodbude za otroku primerne 
vsebine. Za nas je pomembna zdrava prehrana (vegetarijanska) in učenje v naravnem okolju. 
Močna vizija celostne šole omogoča popotovanje do prepoznavanja novih formalnih in 
neformalnih možnosti izobraževanja, ki rabijo celostno umestitev in ne bodo več gledane kot 
nekaj nezaželenega, ampak kot zaželena praktična oblika. 

Kaj ste do sedaj uspeli doseči? 

Že večletno celoletno delovanje, ki pomeni tudi za druge zgled aktivnega in odgovornega 
ravnanja. Spoznanja, ki se ustvarjajo, se delijo tudi z drugimi, ki v vedno večjem številu 
iščejo drugačne možnosti, ozaveščanje in določena prepoznavnost med tistimi, ki so resnični 
iskalci. Zame pomeni prepoznava neozaveščenega delovanja šokanten vpogled v družbeno 
(ne)delovanje, ki stalno »zdravi« simptome, namesto, da bi gradili na pravih temeljih 
nenasilnega, v odgovorno ravnanje usmerjenega celostnega izobraževanja. 

S kakšnimi ovirami se spopadate? 

Ker nas nihče ne (na)uči samostojnega, poglobljenega razmišljanja, se veliko ljudi danes 
sploh ne upa odločati več samih. Bojijo se odgovornih rešitev, (ki še niso družbeno priznane.) 
Za preveč ljudi je še vedno pomembnejša merljivi rezultat, pridobljen z zunanjo motivacijo, 
kot odgovoren otrok, ki bi se ravno zato, ker je odgovoren, učil tudi sam – in z edino pravo 
motivacijo – notranjo. Največja ovira v šolstvu je ravno neznanje, nevednost, 
neprepoznavanje ovir za pravo učenje. Rešitve »vidi« marsikdo, ne prepozna pa problema. .. 

Kaj pa financiranje šole? Kako delujete in poslujete? 

Smo primer socialnega podjetništva, ki vključuje prostovoljne prispevke in možnost časovne 
banke. Nobene zunanje varnosti za nikogar, glavna začimba je zaupanje v pravo pot – kot 
oblika sejanja.  
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Intervju z lastnikom Eko Art centra EIA, Hrvaška Igorjem Drandićem 

Kaj je Eko art center EIA? 

Eko Art center EIA je neprofitni zavod v Balah, Hrvaška, je samooskrbna posest, ki se 
razprostira na nekaj hektarih. En del je namenjen privatni uporabi, en del pa obiskovalcem, 
turistom, uporabnikom naših storitev.  

Kako se center financira? Je možno preživeti na ekološki naraven način brez financ? 

Večino se financiramo iz donacij tako v materialu kot storitvah, proizvodih in denarju, delno 
pa tudi iz naših dejavnosti kot so delavnice, organiziranje kulturnih dogodkov in podobno. 
Donirali so nam na primer vetrnico za pridobivanje elektrike. Torej denarja skoraj ne 
potrebujemo. Nekaj financ pridobimo z eko turizmom in izobraževanji za boljši svet. 

Kaj za vas pomeni samooskrbnost? 

Imamo svojo hrano, vodo kapnico, elektriko in gradbeni material. Nekaj stvari moramo tudi 
kupiti, na primer meso za pse, veliko pa dobimo donacij ali s pomočjo izmenjave. Skušamo 
biti čim bolj racionalni tako pri gradnji objektov, ki so montažni in iz naravnih materialov ter 
majhni, kot pri potrošnji dobrin. Porabimo le toliko kot nujno potrebujemo. 

Kako se oglašujete? Na kakšen način pridobite stranke? 

Dejansko sami ne iščemo priložnosti oglaševanja, ker nas novinarji kot atrakcijo sami 
poiščejo. Z nami je bilo posnetih nekaj oddaj, napisanih o nas kar nekaj člankov, občina 
sponzorira naš mini katalog. Z okolico zelo dobro sodelujemo, tako s sosedi, kot z občino in 
institucijami. Želimo namreč širiti veselje, srečo in pomagati ljudem, da se sprostijo v naravi 
ter zopet poiščejo svojo pravo bit. Ne želimo biti atrakcija, posebneži in pompozni, vendar 
mediji ponavadi iščejo le to. 

Kako vaš center funkcionira? 

Z ženo stalno živiva v centru, z nama pa so tudi prostovoljci, ki pomagajo. Pridejo tudi 
prostovoljci iz mnogih dežel, tujine, ki so tukaj krajši čas pa za seboj pustijo svoj pečat v 
obliki kakšne hiške, funkcionalnega objekta ali umetniškega dela. Na delu posesti 
organiziramo delavnice, team buildinge. 
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Tržna raziskava konkurence in priložnosti 

V moji raziskavi sem na internetu našla različne ekološke samooskrbne in delno samooskrbne 
kmetije, ki so tudi tržno usmerjene. Malo je kmetij, ki se ukvarjajo z več dejavnosti hkrati, 
večina je usmerjena v eno dejavnost npr. prašičereja, poljedelstvo, čebelarstvo, sadjarstvo, 
vinogradništvo ipd. Večina samooskrbnih ekoloških kmetij, ki ima več dejavnosti in si vse 
sami pridelajo, so predvsem oddaljene hribovske kmetije in si pridelajo večinoma le zase in 
ne za tržne namene. Več je manjših samooskrbnih kmetij, ki jih tako ne moremo skoraj 
opredeliti, ker imajo kmetijo, kjer si pridelajo samo zase, poleg svoje redne zaposlitve. Ostale 
ekološke kmetije so večinoma tržno naravnane, svoje proizvode prodajajo na trgu in se tako 
financirajo, to so tiste, ki živijo samo od kmetijstva. Našla sem tudi različna društva, zavode 
za združevanje ekoloških kmetij. Preko teh društev se ekološke kmetije bolje povezujejo, 
sodelujejo in predstavljajo svoje proizvode trgu. Ta društva se financirajo na različne načine, 
ki jih bom za vsakega tudi navedla. 

Članki in blogi ter novice glede stanja samooskrbe v Sloveniji: 

Na tej spletni strani piše, da je trenutno samooskrba s hrano v Sloveniji okoli 40%. To je bilo 
napisano 1. maja 2011, torej tako stanje je bilo leto dni nazaj. 

Viri:  
- http://kmetija-kukenberger.blogspot.com/2011/05/o-zemljiscih-in-samooskrbi.html 

(24.4.2012) 
- http://www.kmetija.si/Nasvet/oskrbimo-slovenijo-stafeta-semen (24.4.2012) 
- http://www.kmetija.si/Domov (24.4.2012) 

Članek napisan oktobra 2011  

Pomursko kmetijstvo se je dolgotrajnem upadu števila kmetijskih gospodarstev umirilo, 
zelene številke pa se kažejo v poljedelskih kmetijah, kar je tudi posledica določenih državnih 
ukrepov. Vir http://sobotainfo.com/novice/ogled/13598/?s=pf – (24.4.2012) 

Delež kmetijskih gospodarstev, ki so po obsegu manjše od 4,6 hektarjev obdelovalnih površin 
v Sloveniji obdeluje dvajset odstotkov vseh razpoložljivih kmetijskih površin, prav manjše 
kmetije brez intenzivne pridelave ali vzreje pa se soočajo s težavami konkurenčnosti in 
nezadostne donosnosti. Problem večjih kmetij pa je ekonomija obsega in specializacija 
pridelave ter koncentracija produkcijskih sredstev.  

Vir http://www.planbzaslovenijo.si/upload/samooskrbnost/samooskrbnost2-zapisnik.pdf 
(25.4.2012) 

 



Priloga 5 

 

Kakšno je stanje glede samooskrbe v Sloveniji in Mestni občini Slovenj Gradec? 

Slovenija je na predzadnjem mestu po stopnji samooskrbe v EU, produktivnost slovenskega 
kmetijstva pa je pod povprečjem EU. Stanje v MO Slovenj Gradec ni nič boljše. Kmetje se 
ukvarjajo predvsem s pitanjem govedi in proizvodnjo mleka, druge tržne kmetijske 
proizvodnje pa praktično ni. S tržno pridelavo zelenjave se je v preteklem letu ukvarjal samo 
en proizvajalec. Vir: http://volitvesg.si/potrosniki.html (25.4.2012) 

Slovenija za svoje potrebe pridela le okoli 35% hrane za lastne potrebe, na nekaterih 
področjih še manj, so pa področja v Sloveniji, kjer je samooskrba v celoti izpolnjena. V 
Sloveniji je velik problem zaraščenih obdelovalnih površin, saj imamo po evropskih merilih 
najmanjšo kvadraturo rodovitne zemlje na prebivalca v Evropi. Problem majhne samooskrbe 
je, da se pri pojavu krize oziroma naravne nesreče (suša, poplave), lahko zgodi, da bomo 
popolnoma odvisni od uvožene hrane. Vir: http://www.lifestylenatural.com/2933/Prehranska-
samooskrba-Slovenije (25.4.2012) 

Stopnja samooskrbe v Sloveniji je bila v letu 2010 na področju zelenjave 31%, žit 55%, mesa 
pa 84,7%. vir Aktiv.si (25.4.2012) 

Zakaj je prehranska samooskrba pomembna? 
- Veriga med pridelovalcem in končnim potrošnikom je kratka. 
- Odpadejo stroški transporta, zmanjšajo se emisije. 
- Ohranjanje domačih delovnih mest, zmanjšana potreba po uvozu. 

Samooskrbne kmetije 

Eko zaselek Razazija 

Zanimiv primer samooskrbne ekološke kmetije je kmetija pri Miru Žitku in njegovi partnerici 
Metki v Gorenji Trebuši nad Slapom ob Idrijci. Odločila sta se za samooskrben način 
življenja. Hrano si vso pridelujeta sama, odmaknjena sta od civilizacije. Hišo sta zgradila za le 
5.000,00 evrov, v celoti iz naravnih materialov. 

Na kmetiji nudita tudi različne učne ure samooskrbe, delavnice, nudita oddih za različne 
skupine. Za lažje povezovanje z ljudmi sodelujeta z zavodom EkoVas. Na spletni strani 
zavoda Ekovas najdemo termine za obisk kmetije, cenik ter program. 

Viri: 
- http://www.delo.si/druzba/trip/eko-zaselek-nenavadna-a-obiska-vredna-razazija.html 

(26.4.2012) 
- http://dominvrt.si/clanek/na-obisku/v-eko-zaselku-razazije.html (26.4.2012) 
- http://mojdom.dnevnik.si/sl/Gradnja+in+prenova/2303/Hi%C5%A1a+za+le+5000+evrov

+Ne+ni+%C5%A1ala+-+tudi+to+je+mogo%C4%8De (26.4.2012) 
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- http://www.ekovas.si/index.php/component/content/article/155 (26.4.2012) 

Ekološka vas Čadrg 

Čadrg je odmaknjena vas vendar že od nekdaj ekološka in turistična. Znana je po svojem siru, 
avtohtoni drobnici in kravah cikah. Preživljajo se s turizmom in kmetijstvom. Najbolj 
zanimivo se mi je zdela izjava enega od sirarjev, da sodeluje nekaj kmetij, nikoli niso 
potrebovali nobenih računovodstev in drugih papirnatih zadev, pa vseeno odlično sodelujejo 
in se vse domenijo (Batistuta 2007, DVD). 

Ekološka kmetija Zahojnik iz Vranskega 

So pretežno samooskrbna kmetija. Z ekološko pridelavo za svojo uporabo se ukvarjajo že 
skoraj desetletje. Na cca 9 ha obdelovalne zemlje, ki je skoraj v celoti čez ves dan obsijana s 
soncem, biodinamično pridelujejo sadje in zelenjavo in redijo nekaj govedi, koze, prašiče, 
kokoši, race, gosi, purane… Za zaščito in krepitev rastlin sami izdelujejo pripravke. So bolj 
privrženci avtohtonih in tradicionalnih sort, za katere v večini seme pridelajo sami. 
Pridelovalna sezona se pri njih prične v aprilu, ko poženejo prvi šparglji, sledijo jim jagode in 
ostalo jagodičje ter raznovrstna sezonska zelenjava, zelišča in žita. Pripravljajo se tudi na 
registracijo dopolnilne dejavnosti v okviru katere bodo predelovali sadje in zelenjavo, sušili 
zelišča, pekli kruh, pecivo in izdelovali testenine. Tako bodo svojim strankam lahko ponudili 
res pestro paleto pridelkov in izdelkov skozi vse leto. Ta kmetija sodeluje v partnerskem 
kmetijstvu in v projektu ekologičen.si. Vir http://partnerskokmetijstvo.si/ekoloske-
kmetije/ekoloska-kmetija-zahojnik (27.4.2012) 

Ekološka kmetija Šelar iz Grabrovca pri Metliki 

Na kmetiji redijo 60 plemenskih ovac, kravo, prašiče in kokoši za jajca. Njive so posejane z 
žiti (pira, pšenica, koruza, ajda, ječmen, soja, proso), iz katerih v lastnem mlinu pridelajo 
različne moke in zdrobe. Trenutno imajo pripravljenih 70 arov njiv za pridelavo zelenjave. 
Posadijo in sejejo različne zelenjave in jih tudi vlagajo. Na kmetiji rastejo orehi, jabolka, 
hruške, slive, breskve, ameriške borovnice, ribez, jagode. Posajen je visoko debelni travniški 
sadovnjak starih sort jabolk (bobovec, voščenka, krivopecelj, carjevič, ontario, mošancelj…). 
Lani pa so obnovili tudi vinograd, ki jim omogoča pridelavo vina iz ekološkega grozdja. Vir 
http://partnerskokmetijstvo.si/ekoloska-kmetija-selar-iz-grabrovca-pri-metliki (27.4.2012) 

Ekološka kmetija Romane Rejc v Koštaboni 

Ponujajo zelenjavo, oljčno olje, aloja vero, vloženo hrano, marmelade, med. Vir 
http://partnerskokmetijstvo.si/ekoloska-kmetija-romane-rejc-v-kostaboni (27.4.2012) 
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Partnersko kmetovanje Brevkina svežina 

Brevkina svežina je v Obrijah med Šmartnim in Tomačevim v Ljubljani. Z ekološko 
pridelavo so začeli leta 1996, v certificirano ekološko kmetovanje pa so vstopili leta 1998. 
Bili so prva ekološka kmetija na področju Mestne občine Ljubljana. Pri njih so se odvijali prvi 
tečaji ekološkega kmetijstva in razvijali standardi ekološkega kmetijstva v sodelovanju z 
avstrijskimi partnerji. Na 24 hektarjih pridelujejo predvsem ekološko sezonsko zelenjavo, 
krompir, več vrst žit in svežih zelišč. Pridelki so vključeni v blagovno znamko BIODAR. 
Imajo dopolnilno dejavnost predelave žit. Dobavljajo tudi Mercatorju in Kalčku. Vir 
http://partnerskokmetijstvo.si/ekoloska-kmetija-studen-v-ljubljani (30.4.2012) 

Ekološka kmetija Porta v Kranju 

Na kmetiji pridelujejo zelenjavo, sadje, sokove, meso in mesne izdelke, sir, žita, mlevske 
izdelke … Kruh iz domačih žit pečejo v stari kmečki peči. Redijo krave, prašiče, kokoši in 
ovce. Ohranjajo tudi star kmečki vrt, v katerem živi mnogo cvetja, dišavnic, zelenjave in 
jagodičevja. Novo pri njih je partnersko kmetovanje, kar pomeni, da imajo stalne odjemalce, 
ki tedensko prejmejo košarico sveže zelenjave. Vir http://partnerskokmetijstvo.si/ekoloska-
kmetija-porta-v-kranju (27.4.2012) 

Ekološka turistična kmetija MIKL 

Kmetija se financira z oddajanjem v najem apartmajev in sob. Vir http://www.eko-
kmetija.si/index.php (27.4.2012) 

Ekološka kmetija Skalar na Brezjah 

Kmetija se financira iz prodaje ekološke hrane in živalskih izdelkov. Organizira ekskurzije za 
otroke. Skupaj z okoliškimi kmeti dobijo subvencije za ohranjanje podeželja v planini, kamor 
poleti preselijo vse krave sodelujočih kmetij. Na kmetiji študentje lahko opravijo prakso in 
diplomske naloge. Tam sem bila osebno in se prepričala o inovativnosti kmetije, ki je dober 
zgled našim kmetijam. Gospodarica Silva pravi, da je bilo veliko njenih idej realiziranih v 
Avstriji, žal pa v Sloveniji kmetijski svatovalci in ostale službe nimajo dosti posluha, da bi 
podprli inovativne kmete. Ena izmed njenih prvih idej, ki so jo v dveh letih realizirali 
Avstrijci, je bil ekološki vrtec na kmetiji. Kmetje bi potrebovali zgolj izobraževanja in 
podporo države, da bi lahko tako obliko varstva otrok uvedli tudi pri nas, saj zanimanje je. 

Zavodi in društva za povezovanje, partnersko kmetovanje in spodbujanje ekološkega 
kmetijstva in na splošno ekološkega načina življenja 
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Projekt ohranjanja raznovrstnosti podeželja Šaleške doline 

V tem projektu sodelujejo kmetije iz Šaleške doline. Promocija uživanja zdrave hrane, 
izobraževanje mladih, informiranje o ponudbi podeželja Šaleške doline in promocija le te tudi 
kot zanimive turistične ponudbe, so tiste vsebine projekta z naslovom »Imejmo zabavo, jejmo 
zdravo z raznovrstno ponudbo podeželja Šaleške doline«, ki povezujejo in izboljšujejo 
kakovost življenja prebivalstva. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. Evropa investira v podeželje (pristop Leader) preko Društva za razvoj 
podeželja Šaleške doline (LAS Šaleške doline) in je v celoti neprofiten. K temu prispeva še 
podjetje Erico. Vir http://www.erico.si/raznovrstnost-podezelja/intro (29.4.2012) 

Različna društva in zavodi za razvoj podeželja  

Vsaka neprofitna organizacija deluje v korist določenemu podeželju. Prirejajo različne 
organizacije, tabore, delavnice, izobraževanja mladih in odraslih, organizirajo okrogle mize, 
razprave, tečaje, seminarje, krožke, ekskurzije, usposabljanja ter sodelovanje svojih članov na 
naštetih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo druge organizacije. 

Eko civilna iniciativa Slovenije 

Projekt aktivno vključuje in udejanja skupaj z drugimi 100% samooskrbnost s sonaravno 
pridelano hrano. Z izobraževalnimi in povezovalnimi aktivnostmi, s prikazom dobrih praks, z 
vključitvijo naprednih strokovnjakov in z vzpodbujanjem pridelave hrane pri otrocih, 
odraslih, vrtičkarjih, pri kmetih, v institucijah, v skupinskih pridelavah hrane, v lokalnih 
skupnostih in širše, vse s ciljem, da bomo v Sloveniji dosegli 100% samooskrbnost s hrano v 
prihodnosti. Njihov cilje je udejanjiti in povezati vse v Sloveniji, ki že delajo dobro na 
področju samooskrbe s hrano in navdušiti k samooskrbnosti vse, ki si tega želijo pod enotnim 
naslovom projekta: OSKRBIMO Slovenijo! Vir http://ekoci.si/, http://oskrbimo.si/ (29.4.2012) 

Društvo ECHo  

Vizija društva je izboljšati kakovost življenja na Zemlji. Poslanstvo društva je da z vsako 
dejavnostjo prispevajo k trajnostnemu razvoju in bolj kakovostnemu življenju vseh živih bitij 
na Zemlji. Da bi ljudi pritegnili k takšnemu razmišljanju, sodelujejo z vsemi skupinami in 
posamezniki, ki se trudijo varovati naravo, zdravje, kulturne raznolikosti. 

Društvo ECHo izvaja aktivnosti osveščanja in izobraževanja članov in širše javnosti na 
področju okolja, zdravja in medkulturnega razumevanja: 
- skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov, 
- zbira in posreduje informacije članom društva in širši javnosti o novostih na področju 

okolja, zdravja in medkulturnega razumevanja, 
- organizira strokovne ekskurzije, 
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- vodi delavnice, seminarje, konference, tabore, predavanja, predstavitve in druge oblike 
neformalnega izobraževanja za člane ter širšo javnost, 

- izvaja študije, raziskave, 
- izdaja strokovno literaturo s področja dejavnosti društva. 

Vir http://www.ech-o.org/odrustvu.asp (29.4.2012) 

Lokalna samooskrba na Štajerskem se širi 

Internetni članek napisan: torek, 18. oktober 2011 

Prvo leto partnerskega kmetovanja z ekološkimi pridelki na Štajerskem se počasi bliža koncu. 
7 kmetijam vključenim v partnersko kmetovanje v letu 2011 se z letom 2012 zaradi vse 
večjega zanimanja potrošnikov pridružujejo še 4 okoliške ekološke kmetije. Odzivi kmetij in 
potrošnikov v prvem letu so pozitivni. 

Društvo ECHo, pobudnik tega projekta, se bo še naprej trudilo promovirati ekološko 
kmetovanje. K temu prispevajo tudi rezultati nacionalnega monitoringa ostankov pesticidov v 
živilih, ki kažejo, da v Sloveniji kar vsak drugi vzorec zelenjave in sadja vsebuje ostanke 
pesticidov. S projektom partnerskega kmetovanja na Štajerskem v Prekmurju Društvo ECHo 
spodbuja lokalno samooskrbo, ki je trenutno velik problem v Sloveniji. 

To velja še posebej za področje zelenjave, saj dosegamo v Sloveniji trenutno le dobrih 30 % 
samooskrbe. S tem projektom želi društvo predvsem spodbujati razvoj ekološkega 
kmetovanja med kmetovalci, dvigniti prepoznavnost ekološkega kmetovanja in podpreti 
ekološke kmetovalce, še posebej zaradi zaskrbljujočih rezultatov monitoringa ostankov 
pesticidov predstavljenih v nadaljevanju. V Društvu ECHo ugotavljajo, da osveščenost 
potrošnikov v Sloveniji postopoma raste, kar se kaže tudi v vse večjem zanimanju 
potrošnikov za sodelovanje v partnerskem kmetovanju, v obliki zelenjavnih, sadnih in žitnih 
košaric. 

Pozitiven odziv je po nekaj mesecih partnerskega kmetovanja v Mariboru zaznati tako med 
ekološkimi kmetovalci kot tudi potrošniki. Sedmim ekološkim kmetijam so se namreč 
pridružile še 4 nove ekološke kmetije, ki bodo potrošnikom vsak teden zagotavljale 
zelenjavne, sadne in žitne košarice, hkrati pa bodo potrošnikom ponudile tudi druge izdelke iz 
ekološki pridelave in predelave: namaze, sokove, marmelade, kruh, jajca, meso in mlečne 
izdelke. Prav tako raste tudi število potrošnikov. Za nakup ekoloških živil v okviru 
partnerskega kmetovanja v letu 2012 se je odločilo skoraj 50 potrošnikov. Partnersko 
kmetovanje je v Sloveniji novost povezovanja med kmeti in potrošniki. Vir 
http://www.pozitivke.net/article.php/Partnersko-Kmetovanje-Lokalna-Samooskrba 
(30.4.2012) 
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Zavod ekologičen 

Zavod ekologičen povezuje slovenske ekološke kmetije s partnerskim kmetijstvom. Cilj 
projekta je spodbujanje zavedanja posameznikov o tem, kaj je na področju ekologije za 
njihovo življenje in življenje njihovih svojcev koristno, dobro in uresničljivo. Posamezniku 
pomagamo najti poti, da bo lahko v skladu s svojimi zmožnostmi uresničeval ekološka načela, 
ki vključujejo zdravo prehrano, skrb za svoje zdravje, druženje, bivanje v naravi, ohranjanje 
okolja in podobno. V posameznikovem razmišljanju je potreben premik, ki vodi v nov 
življenjski stil, medtem ko večja dodatna časovna in finančna vlaganja niso potrebna, 
kvečjemu se zmanjšajo. Ekološka povezanost posameznikov in njihov odnos do sebe in 
domačega okolja je ključ do ohranitve osebnega zdravja in slovenske krajine. Ta projekt 
podpira še različne druge projekte povezane z ekologijo Na portalu dobimo različne nasvete 
za zdravo življenje. Vir - http://ekologicen.si/ (30.4.2012) 

Bodieko.si prvi slovenski eko portal 

Na portalu so novice, zanimivosti, sezonske rastline in sezonsko nabiranje, nasveti, spisek 
ekoloških kmetij po Sloveniji, ločeno po regijah, kmetije še dodajajo sproti. Na strani je tudi 
eko blog. Različni članki o zdravju in prehrani, eko vrt- nasveti za sajenje in na splošno za naš 
eko vrt., lepoti in kozmetiki s pomočjo naravnih sestavin, rastlin, ki so prisotne na vrtovih ..., 
nasveti o zdravilnih rastlinah, ter nabiranju teh ... Bodi eko je izdal tudi svojo revijo, ki je tudi 
prva slovenska eko revija. Partnerji in podporniki projekta so različna podjetja in 
posamezniki, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 
Ustvarili so tudi spletno stran www.kupujmodomace.si. Spletna stran Kupujmo domače je 
namenjena slovenskim kmetom in ostalim, ki želijo predstaviti svojo dejavnost ter pridelke in 
izdelke potrošnikom po vsej Sloveniji. Podporniki spletne strani so Kmetijsko - gospodarska 
zbornica Slovenije, Združenje Turističnih kmetij Slovenije ter nakupovalna središče 
domačavas.si. Pomoč za vzdrževanje spletne strani pride tudi s pomočjo solidarnega 
prispevka za uporabnike, oglaševalce na spletni strani. Vir http://www.bodieko.si (30.4.2012) 

Projekt partnersko kmetovanje 

S projektom so želeli vzpostaviti neposredno komunikacijo med kmeti in potrošniki ter 
spodbuditi lokalno pridelavo naravne ekološke hrane, ki jo poganja trajnostno naravnano 
etično potrošništvo s poudarkom na solidarnosti do manjših ekoloških kmetij. V Zavodu 
Ekologičen z navdušenjem opazujejo, kako se projekt širi in se postopno o pomenu lokalne 
ekološke pridelave ozavešča vse več potrošnikov kot kmetij. Odkar je s partnerskim 
kmetovanjem v Sloveniji začela ekološka kmetija Studen, ki je v sezoni 2009/2010 oblikovala 
svojo prvo skupino odjemalcev (okoli 30), se je število le-teh v sezoni 2011 povečalo že na 
80. Na spletni strani se kmetije med sabo lahko tudi povezujejo in si izmenjujejo izkušnje 
glede vpeljave samega sistema partnerskega kmetovanja. 
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Podjetje organizira tudi različne delavnice npr. presna delavnica. Na delavnici lahko 
udeleženci kupijo tudi knjigo z recepti za pripravo hrane s popustom. Organizirajo tudi razne 
treninge (Gong treninge) s strokovnjakom na tem področju. Na spletni strani imajo objavljene 
tudi različne recepte, predvsem sezonske hrane. Vir http://www.partnerskokmetijstvo.si 
(29.4.2012) 

Blagovna znamka BIODAR  

Blagovna znamka BIODAR je znak jamstva za slovenska živila iz nadzorovane ekološke 
pridelave. Vir http://www.zveza-ekokmet.si/ (29.4.2012) 

Zavod Rodna Zemlja 

Zavod Rodna Zemlja je pravna oseba, ustanovljena v pomoč uresničevanju rodovnih posestev 
in Rodovne šole v Sloveniji. Ta zavod sodeluje z različnimi strokovnimi in ustvarjalnimi 
skupinami. Zavod se financira z nepremičninskim posredovanjem, kar je eden izmed virov 
sredstev za zagotavljanje delovanja in širjenja Rodovne šole Slovenije, financira se tudi s 
trgovino. Deluje tako, da prodajajo kvalitetne izdelke za določen delež od prodaje, ki je od 
10-100%. Vir http://www.rodnazemlja.si/page.php?15 (29.4.2012) 

Zavod EkoVas 

Namen Zavoda Ekovas in spletne strani ekovas.si je spodbujanje ekovasi oziroma 
trajnostnega razvoja in načina sobivanja skozi povezovanje in spodbujanje različnih iniciativ, 
pripravo izobraževanj in delavnic, ozaveščanje širšega prostora. V načrtu imajo posest pri 
Podčetrtku postopoma preobraziti v izkustveni prostor oddiha namenjen spodbujanju 
trajnostnega načina življenja. Vir http://www.ekovas.si/index.php/projekti-slo/128-posestvo 
(26.4.2012) 

Spletna stran ekoslovenija.si 

Ta spletna stran omogoča iskanje ekoloških pridelovalcev, kmetij, zeliščarjev, trgovin, 
turističnih kmetij ipd. Na spletni strani imajo tudi različne članke in novice, ter nasvete za 
zdravo življenje. Aktiven je tudi forum za izmenjavanje mnenj. Imajo facebook stran. Stran je 
komercialno usmerjena. Vir http://www.ekoslovenija.si/ (28.4.2012) 

ERICO 

ERICO je okoljevarstveno storitveno podjetje, ki svojim naročnikom že več kot 15 let 
uspešno pripravlja rešitve okoljskih problemov. S tem podjetjem sodelujejo različna društva, 
kmetije ipd. Podjetje izvaja različna izobraževanja za mlade na temo ekologije. Podpira tudi 
različne projekte in društva, povezana z ekologijo in izvaja različne raziskave. Vir 
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http://www.erico.si, http://www.erico.si/raznovrstnost-podezelja/jevsnik-pr-anzeju 
(28.4.2012) 

Eko vas Blatuša, Hrvaška 

Vas je ustanovil podjetnik Robert Shenk, ki je vložil začetni kapital. V vasi je okoli 20 ljudi 
različnih strok, ki prispevajo vsak s svojim znanjem k skupnosti. Naredijo si svoje hiše in 
živijo v harmoniji ter sožitju med seboj ter z naravo. Preživljajo se s turizmom ter prodajo 
hrane in izdelkov bližnjim prebivalcem. Vir: http://www.udruga-kameleon.hr/tekst/2429/ 
(3.5.2012) 

Global Ecovillage Network (GEN) 

Eko vas je nastal pred desetimi leti. Usmerjena je ekološko vendar tudi tržno. Preživlja se s 
prodajo izdelkov in predvsem izobraževanjem. Takih vasi je v tujini kar nekaj. Ta je posebna, 
saj skozi dodelan portal povezuje ekološke vasi širom sveta. Vir: 
Http://gen.ecovillage.org/about-gen/aboutgen.html (4.3.2012) 
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Terminski načrt 

 

leto / mesec aktivnosti (pričakovani) rezultati 

2010 februar 
- razvoj ideje  - preizkus ideje 

2010 april 
- nabiranje in sušenje 

samoniklih zelišč, 
zdravilnih rastlin 

- ideja je začela zoreti 

2010 maj 
- izdelovanje tinktur 
- poskusno biološko 

kmetovanje na več 
načinov (barjanska 
zemlja) 

- postavljanje tez glede različnih 
načinov kmetovanja in 
zastavljanje pričakovanih 
rezultatov 

2010 avgust 
- nabiranje zelišč, 

predelava 
- kmetovanje 
- razvoj ideje  
- izobraževanje 
- iskanje posesti 

- 82 vrst čajev, 30 vrst tinktur 
- 1 ponesrečeno mazilo 
- delo na celostni grafični podobi 
- pridobitev statusa kmeta, nakup 

različne strokovne literature, 
obiskovanje strokovnih delavnic 
(zeliščarstvo, divja hrana, 
kmetovanje) 

2011  
- ustanovitev zavoda 
- iskanje posesti 
- iskanje investitorjev, 

donatorjev … 
- izobraževanje 

- zavod ustanovljen 
- najeta zemlja na Ljubljanskem 

barju 
- javili so se prvi investitorji 
- poskusi sodelovanja z drugimi 

kmetijami 
- pridobljene nove veščine in 

znanja ter formalni certifikati 

2012 
- izdelava spletne strani 
- poizkušanje na najeti 

zemlji tretje leto 
- zaposlitev pomočnika 
- iskanje lastne lokacija 
- izvajanje delavnic 

- še v izdelavi 
- zapisovanje različnih rezultatov in 

odkritij 
- delo na trženju in marketingu 
- poskusna selitev na lokacijo na 

Severno primorsko - najeta zemlja 

2013 
- izvajanje delavnic in 

usposabljanj 
- vzpostavitev stikov 
- pridobitev lastne zemlje 

- izvedba delavnic ekološkega 
kmetovanja 

- izvedba delavnic šole preživetja 
- poletni kampi in delavnice za 
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leto / mesec aktivnosti (pričakovani) rezultati 
- navezava stikov s tujino otroke 

- prvi študentje na praksi na posesti 
- povezava z ekološkimi, 

turističnimi kmetijami zaradi 
izmenjave blaga in storitev 

- pomladni festival semen in sadik 
ter izmenjave znanja in izkušenj 

- jesenski festival plodov in 
izdelkov ter izmenjave znanja in 
izkušenj 

2014 - 2015 
- vse dosedanje aktivnosti 
- izgradnja lastnih 

prostorov 
- lastna šola in vrtec 

- lastno financiranje 
- samooskrbnost 

 



 

 

Izračun prihodkov, odhodkov in dobička 

 
mesec Št. 

delav. 
prih. 
delav. 

Št. 
posa. 

prih. 
posl. 

prihodki fiksni 
str. 

sprem. 
stro. 

delav. 

sprem. 
stroški 
posa. 

odhod
ki 

dobiček v 
EUR 

jul.12 1 400 0 0 400 2000 35 0 2035 -1.635,00 

avg.12 2 800 0 0 800 2000 70 0 2070 -1.270,00 

sep.12 5 2000 1 300 2300 2000 175 70 2245 55,00 

okt.12 7 2800 2 600 3400 2000 245 140 2385 1.015,00 

nov.12 5 2000 2 600 2600 2000 175 140 2315 285,00 

dec.12 1 400 2 600 1000 2000 35 140 2175 -1.175,00 

jan.13 1 400 3 900 1300 2000 35 210 2245 -945,00 

feb.13 2 800 3 900 1700 2000 70 210 2280 -580,00 

mar.13 7 2800 3 900 3700 2000 245 210 2455 1.245,00 

apr.13 10 4000 4 1200 5200 2000 350 280 2630 2.570,00 

maj.13 8 3200 4 1200 4400 2000 280 280 2560 1.840,00 

jun.13 8 3200 3 900 4100 2000 280 210 2490 1.610,00 

jul.13 3 1200 3 900 2100 2000 105 210 2315 -215,00 

avg.13 3 1200 3 900 2100 2000 105 210 2315 -215,00 

sep.13 4 1600 4 1200 2800 2000 140 280 2420 380,00 

okt.13 8 3200 5 1500 4700 2000 280 350 2630 2.070,00 

nov.13 3 1200 6 1800 3000 2000 105 420 2525 475,00 

dec.13 1 400 6 1800 2200 2000 35 420 2455 -255,00 

jan.14 2 800 7 2100 2900 2000 70 490 2560 340,00 

feb.14 3 1200 7 2100 3300 2000 105 490 2595 705,00 

mar.14 10 4000 7 2100 6100 2000 350 490 2840 3.260,00 

apr.14 10 4000 7 2100 6100 2000 350 490 2840 3.260,00 

maj.14 15 6000 7 2100 8100 2000 525 490 3015 5.085,00 

jun.14 7 2800 7 2100 4900 2000 245 490 2735 2.165,00 

Skupaj 20.070 
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