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POVZETEK 

Na področju Občine Kanal ob Soči sta brezposelnost in izumiranje podeželja narekovali 

antropološko raziskavo obstoječih in preteklih samooskrbnih modelov, ki nudijo možnosti 

zelenih delovnih mest na podeželju in s tem ekonomskega, socialnega in kulturnega napredka. 

Raziskava kaže, da je potrebno trajnostno samooskrben kmetijski model povezati s 

človekovimi potrebami in okoljskimi pogoji ter jih ponovno definirati. Z raziskavo 

ugotavljamo, da naj si ljudje sami pridobijo kakovostno znanje, se odločijo za zadovoljevanje 

vseh osnovnih potreb, tudi zanemarjenih in opustijo nepotrebne. Sami naj ustvarijo zaposlitve, 

ki jih ekosistem in samooskrbni model na območju raziskave nudita. 

Ključne besede: samooskrba, trajnost, kmetijski model, okolje, podeželje, delovna mesta. 

SUMMARY 

Within the district of the Muncipality of Kanal at Soča unemployment and extinction of rural 

areas required anthropological research of the current and the past self-sufficiency models, 

which provide opportunities for creating green jobs in rural areas and thus economic, social 

and cultural progress. Research shows that self-sufficiency agriculture model should be 

connected to human needs and environmental condition, and to redefine them. It should be 

noted through the research that people should themselves acquire quality knowledge, decide 

to satisfy all their basic needs, also the neglected, and abandon those that are unnecessary. 

They should create their own green jobs which ecosystem and model in the area of research 

offers. 

Key words: self-sufficiency, sustainability, agriculture model, rural areas, employment. 

UDK: 331.5:502/504(043.2) 
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1 UVOD  

Človek je v preteklosti spoštoval in ohranjal naravne pogoje za preživetje in zadovoljevanje 

svojih potreb. Sčasoma se je znanje o tem, kaj v resnici človek potrebuje in kateri pogoji to 

zadovoljujejo, zabrisalo. Propadle so družine, kmetije, vasi so se izpraznile. Je mogoče to 

povrniti? Večina nas je doživljala, da nas je mati v otroštvu vprašala: »Si lačen? Si žejen? Te 

zebe? Si v redu? Zakaj jokaš?« in nas stisnila k sebi brez očitkov in pričakovanj. Nudila nam 

je toplino, zavetje in ljubezen. Nismo se spraševali, od kje stvari prihajajo. Preprosto nam je 

bilo dano. Ko smo zadovoljili osnovne potrebe, smo svobodni in srečni oddirjali v okolje, 

izpolnjevali svoj smisel, ki je bilo učenje skozi igro in raziskovanje, osebna rast in razvoj. 

Naše (avtoričino) okolje je bilo idilično, naravno, polno rastlin in živali. Procesi v naravi so se 

odvijali samodejno in v ciklih. Bili so predvidljivi. Danes tega ni več. Okolje se je povsod 

spremenilo. Spremenilo bi se tudi brez človekovega posega vanj. Verjetno pa ne na enak 

način. Kako okolje deluje, vemo. Kako sodobna civilizacija in tehnologija vplivata na 

naravno okolje, meni Sapolski (2016), še ne vemo, saj vanj na ta način posegamo zadnjih 

dvesto let, od kar se je začela industrijska revolucija. Kaj je prav in kaj narobe? Če citiramo 

Fukuoka »Človeštvo ne ve ničesar.« (Fukuoka in Korn 2012). Preteklo je premalo časa, da bi 

imeli izkušnje in bi lahko predvideli posledice (Kajfež Bogataj in Lunaček 2014). Naravnemu 

okolju bi se morali prilagoditi in ne obratno. Spremenili smo se mi, ki smo spremenili okolje, 

katero poskuša nazaj vzpostaviti naravno ravnovesje, tudi na boleč in silovit način. Narava 

ima dovolj časa, da se popravi. Kaj pa človek? Bo preživel lasten način življenja in 

razmišljanja? Je prišel čas, da trajnostno oživimo samooskrbno podeželje? 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Samooskrba kot teoretični konstrukt v Sloveniji ni opredeljena. Stroka ni enotna, kaj 

samooskrba je (Bavec in Bavec b. l.). Pri raziskavi literature smo naleteli na specializirane 

definicije samooskrbe, kot so prehranska samooskrba, samooskrba z vodo, samooskrba z 

energijo, samooskrba bolnika in zdravstvena samooskrba (Statistični urad RS 2016; Kladnik 

in Kos 1997; Vrišer in Fridl 2002). Iskali smo celostno samooskrbo, kot jo razumemo v 

smislu oskrbovanja sebe z vsem, kar človek potrebuje za samostojno, neodvisno, zdravo, 

polnovredno, trajnostno življenje. Ni vseeno, s kakšno vrsto hrane se prehranjujemo, kakšno 

vodo uporabljamo, kakšen zrak dihamo, ali smo v miru ali stresu, smo zadovoljni ali ne s tem, 

kar delamo, saj to ločuje zdravje in dolgo življenje človeka od bolezni in smrti. Iz pregledane 

literature lahko sklepamo, da tako strokovnjaki kot politika in ljudje na splošno ne vedo, kaj 

celostna samooskrba pomeni, kaj v resnici to je in kako deluje v smislu ohranitve lastnega 

zdravja, preskrbe s kakovostno hrano in vodo, obnovljivo energijo, skrbjo za čist zrak in 

ohranjanje okolja. Vse našteto je nujen predpogoj za življenje na Zemlji in za življenja ljudi 

(Likar 1979, 15–17; Dermastia idr. 2014, 15). Dejansko delujemo, tako laiki kot stroka, 

preveč ozko in specializirano, da bi videli celotno sliko delovanja naravnega ekosistema 

(Vovk Korže 2015a; Vovk Korže in Prah 2015; Seminar kmetijstvo, ki ohranja biološko 
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raznovrstnost 1996; Tarman idr. 2011; Tome idr. 2012). Če združimo vse vrste in načine 

samooskrbe, ki jih danes poznamo, ali so jih poznali v preteklosti, pred industrijsko 

revolucijo, je še premalo za trajnostno, celostno samooskrbo človeka v danem naravnem 

okolju. V nalogi torej najprej skušamo konceptualno opredeliti pojem celostne samooskrbe. S 

pomočjo te opredelitve iščemo pot do trajnostne samooskrbnosti na podeželju, ki ohranjala 

človekovo zdravje, vitalnost in naravno okolje. To je lahko način življenja, s katerim se bo 

ohranilo in oživilo podeželje v oddaljenih vaseh, naseljih in zaselkih, kot so področja 

Kanalskega, Liškega in Kambreškega podeželja. Ti kraji so sedaj ekonomsko revni. 

Brezposelnost je velika in narašča, umrljivost mladih je v Očini Kanal ob Soči nadpovprečno 

velika (Statistični urad RS 2016). Kriza v Italiji, kjer je bilo zaposlenih veliko ljudi iz teh 

krajev, je ljudi prisilila k izsekavanju gozdov in prodaji lesa. Tako rešujejo trenutno socialno 

krizo, kar je zgolj začasna, neekološka in netrajnostna rešitev (Devetak idr. 2013; Sedmak, 

Bajt in Sedmak 2006).  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge  

Glavni namen magistrske naloge je prepoznati in opredeliti trajnostne kmetijske samooskrbne 

modele, ki bodo prebivalcem podeželja v občini Kanal ob Soči omogočali: nova trajnostna 

zelena delovna mesta ter ekonomsko stabilnost; varovanje in skrb za okolje ter podnebne 

spremembe; varovanje zdravja ljudi in ohranjanje pogojev za zdravo življenje; trajnostno 

zagotavljanje varne hrane in ohranjanje kulturne dediščine ter pokrajine.  

Znanje, kako biti samooskrben in trajnosten, črpamo iz popisovanja in opazovanja 

samooskrbnih kmetijskih sistemov, ki so v Občini Kanal ob Soči že bili (Klemenčič in 

Zupančič 1992) ali morebiti še obstajajo. To storimo na podlagi kriterijev (Dixon idr. 2001) 

samooskrbnosti (Pruitt 1984), ki jih v skladu s stroko, znanostjo in uradnimi predpisi 

prepoznamo in opredelimo. Popis pomeni popolno opazovanje (Kutin Slatnar idr. 2012). 

Popis oz. opazovanje samooskrbnih kmetijskih sistemov je pomemben za prepoznavanje 

možnosti vzpostavitve zelenih delovnih mest (Dolenc 2015) na podeželju v izbranem 

področju občine Kanal ob Soči (TIC Kanal ob Soči 2016). Znanje in možnosti, ki bodo 

odkrite s pomočjo prepoznanja in opredelitve trajnostnih samooskrbnih kmetijskih modelov, 

bodo še posebej mladim omogočale, da prepoznajo nove, trajnostne možnosti – rešitve 

(samo)zaposlitve v različnih podeželskih panogah, kot so: kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, 

okoljevarstvo, energetika inovatorstvo, stare obrti in rokodelstvo. Le tako bodo lahko ustvarili 

nova, trajnostna zelena delovna mesta v domačem okolju, zapuščenih vaseh, zaselkih in 

domačijah. 
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1.3 Raziskovalni cilji 

Na poti naše raziskave nas vodijo trije raziskovalni cilji. Naš prvi cilj je opredeliti in 

prepoznati trajnostno kmetijstvo, kot tudi celostno samooskrbo, ki jo lahko poimenujemo tudi 

samozadostnost. 

Naslednji cilj, ki ga zasledujemo, je povezan z opredelitvijo kriterijev, ki določajo 

samooskrbnost in trajnost kmetijskih modelov. Pri zasledovanju tega cilja izhajamo iz 

zadovoljevanja človekovih potreb. 

Nenazadnje pa preko analize pridobljenih podatkov ugotovimo, kateri samooskrbni kmetijski 

sistemi so v preteklosti zagotavljali trajnostno samooskrbnost in jo morebiti zagotavljajo tudi 

v sedanjosti. Hkrati pa narekujejo in ohranjajo zelena delovna mesta na območjih Kanala, 

Liga in Kambreškega. S tem skušamo reševati problem brezposelnosti na izbranem območju.  

1.4 Metodologija in vsebinska struktura naloge 

Naloga obsega teoretični in empirični del, ki sta razdeljena v štiri sklope. Najprej pregledamo 

strokovno literaturo s področja človekovih potreb. Opredeljene osnovne človeške potrebe, ki 

jih človek v nekem vrstnem redu mora zadovoljiti, da živi, vodijo do opredelitve osnovnih 

kriterijev za samooskrbo. Pogoj, da je človek lahko samooskrben in živ pa je okolje, v 

katerem so ustvarjeni točno določeni naravni pogoji, na katere je vezana človeška genetika, ki 

je že od začetka obstoja človeka prilagojena na naravno okolje. Okolje deluje po določenih 

naravnih zakonitostih, ki so nujne. Da bi si človek lahko zagotovil samooskrbo, mora imeti 

dovolj pravilnega znanja o delovanju okolja, da ga ohrani kot osnovni pogoj za zdravo 

življenje. Nadalje predstavimo nekatere značilne in posebne kmetijske modele,1 saj so 

kmetijski sistemi najbližje samooskrbi. Predstavimo nekaj primerov dobrih praks, ki so 

samooskrbni, trajnostno ohranjajo okolje ter hkrati zagotavljajo zelena delovna mesta na 

podeželju. V naslednjem sklopu opredelimo raziskovalna vprašanja, izberemo metodologijo 

in kriterije za določanje trajnostne samooskrbnosti. 

Zadnji sklop predstavlja empirični del raziskave. Podatki so pridobljeni z metodo etnološke 

raziskave. Za namen zbiranja kvalitativnih podatkov uporabimo intervjuje, dnevnike in 

opazovanje. Z analizo kvalitativnih podatkov ugotavljamo, kateri trajnostno samooskrbni 

modeli so bili ali obstajajo v Občini Kanal ob Soči in lahko zagotovijo trajnostna zelena 

delovna mesta. Za analizo kvalitativnih podatkov uporabimo metodo analize vsebine (angl. 

content analysis). Na koncu empiričega sklopa naloge podamo ugotovitve analize. Hkrati 

predstavljamo naše kriterije in stališče do trajnostno samooskrbnih kmetijskih modelov. V 

zaključku naloge na podlagi ugotovitev oblikujemo priporočila za stroko in politiko za 

                                                 

1 Pojma kmetijski model in kmetijski sistem, podobnosti in razlike, opredelimo v poglavju 2.2. 
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opredelitev trajnostno samooskrbnih kmetijskih modelov, ki zagotavljajo zelena delovna 

mesta in rešujejo problem brezposelnosti na podeželju. 

1.5 Primerjava preteklosti in današnjega stanja  

Izbrana Občina Kanal ob Soči je v srednji Soški dolini in meji z Italijo, natančneje Furlanijo-

Julijsko Krajino. Na meji teče reka Idrija. Ozemlje je razdeljeno na tri dele: osrednji del z 

dolino reke Soče, hribovit svet Kanalskega Kolovrata na zahodu in na Banjško planoto na 

vzhodu. Naravni viri so glede na ostalo Slovenijo precej ohranjeni. Klima v Občini Kanal ob 

Soči je različna. Vzhodni del ima tako ravnice, nižine kot visoko hribovje. Visoko pa zapade 

sneg in je lahko precej mrzlo, veliko toče, padavin in tudi poplav. Ob Soči je najnižje in toplo 

do Ročinja. Ročinj in Kambreško sta meji, do koder še vidno seže morski vpliv iz padske 

nižine zato na zahodnem delu občine rastejo fige in kakiji. Na rastline zelo ugodno vplivata 

tako morski kot gorski vpliv iz Alp, zato je rastje bujno ter raznovrstno (TIC Kanal ob Soči 

2016; Jerončič idr. 2013; Vuk in Marušič 2014; Goljevšček 2007).  

V letu 1910 je na Kolovratu, ki ga raziskujemo, živelo več kot tisoč petsto ljudi v 

triinsedemdesetih vaseh. Veliko se jih je do danes povsem izpraznilo. Leta 1966 je bilo na 

tem območju samo še okoli štiristopetdeset ljudi. Domačini so se nekoč preživljali z 

različnimi obrtmi, prodajo lesa, gostinstvom, kmetijstvom in živinorejo. Z začetkom 

industrije, pa so nekateri najprej peš in nato z avtobusom hodili na delo v dolino. Zaradi 

težkih razmer, predvsem nenehne menjave oblasti, premikanja mej in bojev za ozemlje, so se 

ljudje odseljevali v dolino reke Soče, v mesta in tujino. Najbolje je bilo pod avstrijsko 

vladavino, ko se je začel razvoj in so se odpirale šole ter se je podpiralo kmetijstvo. Kar nekaj 

domačij so kasneje uničili različni državni sistemi z različnimi visokimi davki (Jerončič idr. 

2013). Vse domačije so bile do prve svetovne vojne večinoma samooskrbne, deloma še do 

druge, po tem se je samooskrbnost močno zmanjševala. Njihovo kulturno udejstvovanje je 

bilo živo in bogato. Imeli so lastne vire vode (Goljevšček 2007). 

Danes je slika drugačna. Primerjava med letoma 2005 in 2015 kaže, da se je število delovno 

aktivnega prebivalstva od leta 2000 do 2015 zmanjšalo za 246 oseb; število zaposlenih za 

665, samozaposlenih za 17 in samozaposlenih kmetov s 117 na 32 (Statistični urad RS 2016). 

Iz popisa je razvidno, da se je od leta 2000 do leta 2010 v Občini Kanal ob Soči prebivalstvo 

vseh starostnih skupin zmanjšalo za 576 oseb. Polnovredne delovne moči na kmetijsko 

gospodarstvo so se od leta 2000 do 2010 tudi zmanjšale. Delež kmetijskih gospodarstev, na 

katerih je predviden naslednik, se je zmanjšal kar za polovico (Statistični urad RS 2016). 

Ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev v letu 2010 je znašala 12.200 EUR. V letu 2010 

je od 192 kmetijskih gospodarstev izključno za lastno uporabo pridelovalo 124 kmetij, 

pretežno za lastno uporabo 13, za neposredno prodajo potrošnikom 26 in za prodajo preko 

posrednika 29 kmetij (Statistični urad RS 2016). 
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2 TRAJNOSTNA SAMOOSKRBNOST IN ZELENA DELOVNA MESTA 

Po pregledu domače in tuje literature, smo ugotovili, da ni mogoče najti enotnih definicij 

samooskrbnosti in trajnosti. Izraza trajnostni in sonaravni razvoj, tako laična kot strokovna 

javnost, razumeta in interpretirata različno (Posvetovanje o prehrani domačih živali 2006, 17). 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (2014a) meni, da tudi opredelitev pojma 

zelenega delovnega mesta v svetu ni poenotena. Zato se v tem poglavju lotevamo različnih 

definicij in opredelitev pojmov, ki so pomembni za natančno razumevanje vsebine celotne 

naloge. Opredelitev pojmov je pomembna tudi z vidika določanja kriterijev za prepoznavanje 

trajnostne samooskrbnosti ter možnosti zelenih delovnih mest na podeželju. 

Najprej opredeljujemo pojem trajnost. Strokovna javnost ga še ni poenotila, saj najdemo več 

definicij, ki jih med seboj soočimo in se opredelimo za najbolj smiselno, glede na lastne 

izkušnje z ravnanjem z okoljem ter samooskrbo. Različne definicije podajamo in soočamo v 

drugem delu tega poglavja. Opredelitev zelenih delovnih mest je za našo raziskavo 

pomembna, da lahko razumemo, kaj je tisto, kar lahko na območju raziskave pripomore k 

trajnemu ohranjanju delovnih mest na podeželju in trajno odpravlja brezposelnost. Iz 

preteklosti imajo domačini izkušnje, da njihovo podeželje postaja vedno bolj revno, 

zapuščeno in da je vedno manj možnosti za zaposlitev ter preživetje. Menimo, da možnosti 

so, vendar jih je potrebno ponovno odkriti, redefinirati, prilagoditi okolju in novi dobi. 

2.1 Opredelitev trajnosti 

Trajnost v Sloveniji je v kmetijstvu opredeljena kot zagotavljanje zadostne preskrbe z varno 

hrano in s tem zadovoljevanje ene od osnovnih potreb človeštva. Kmetijstvo hkrati zagotavlja 

neblagovne dobrine. Okoljska funkcija kmetijstva je opredeljena z njegovim odločilnim 

prispevkom h kakovosti voda, tal, zraka in biotski raznovrstnosti. Kmetijstvo tudi pomembno 

vpliva na podobo kulturne krajine in njene estetske in naravne vrednosti. Nesporna je vloga 

hrane in proizvodnih postopkov pri zagotavljanju zdravja ljudi. S svojo gospodarsko in 

socialno vlogo kmetijstvo pomembno prispeva k vitalnosti in poseljenosti podeželja. To 

široko vlogo kmetijstva najbolje povzema pojem trajnostnega kmetijstva. Evropska in 

slovenska javnost sprejemata to večnamensko vlogo kmetijstva (Resolucija o strateških 

usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano 

za jutri« ReSURSKŽ, Uradni list RS, št. 25/2011). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ b. l.c) trajnost opredeljuje kot značilnost česa 

glede na to, koliko časa lahko obstaja in je uporabno, je obstojno. V slovenščini izraz 

trajnostnost pomensko ustreza angleškemu izrazu »sustainability«. Večkrat se uporablja 

pomensko širši izraz trajnostni razvoj. Laughtonova, Jesenovec Petrović in Petrović 

Jesenovec (2013) dodatno in inovativno trajnost opredeljujejo kot delo, ki ga opravljamo z 

lahkoto in veseljem. Menijo, da se trajnost kmetij lahko meri tudi po tem, da obstajajo dvajset 
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in več let. Pri tem pa ljudje nimajo težav z medsebojnim razumevanjem, zdravjem, smislom 

in srečo ter ekonomijo – preživetjem. 

Wikipedija (2016a) trajnostnost široko opredeljuje kot sposobnost vzdrževanja ravnotežja 

določenih sistemov ali stanj v nekem procesu, najpogosteje v zvezi z biološkimi in človeškimi 

sistemi. V ekološkem smislu trajnostnost definira kot način, po katerem se ohranjajo biološki 

sistemi tako, da so venomer raznoliki in produktivni. Za ljudi trajnostnost pomeni, da imajo 

potencial za dolgoročno vzdrževanje blaginje, ki je odvisna od naravnega okolja in odgovorne 

uporabe naravnih virov. Meni, da danes obstaja več znanstvenih dokazov, kako človeštvo živi 

na nevzdržen način.  

Definicija Združenih narodov ni univerzalno sprejeta in je različno interpretirana, saj pušča 

odprta vprašanja, kaj je trajnostnost, kateri cilji bi morali obstajati ter kako te cilje uresničiti. 

Menijo, da je trajnostni razvoj opredeljen na različne načine. Njihova najbolj pogosto citirana 

definicija je znana kot poročilo Brundtlandove: »Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje 

potrebe sedanjosti, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje 

potrebe. Vsebuje dva ključna koncepta: koncept potreb, zlasti bistvenih potreb revnih v svetu, 

ki jim je treba dati glavno prednost; in idejo o omejitvah, ki jih narekujejo tehnologija ter 

družbene organizacije, ki vplivajo na sposobnost okolja, da bi izpolnjevalo sedanje in 

prihodnje potrebe (IISD 2016; Scientists' Institute for Public Information 1969).« 

Predstavljene definicije trajnosti temeljijo na tem, da nekaj traja in se obnavlja. Trajnost je 

povezana z ekosistemi in je neločljiva od naravnih virov. Sprejeli bomo na nam najbližjo 

Wikipedijino (2016a) definicijo, ki pojasnjuje, da je trajnostnost sposobnost vzdrževanja 

ravnotežja določenih sistemov ali stanj v nekem procesu, najpogosteje v zvezi z biološkimi in 

človeškimi sistemi, kar okolju in ljudem zagotavlja dolgotrajno, obnovljivo uporabo in 

delovanje. Menimo, da bi se moral vsak človek, ko nekaj vzame iz naravnega okolja, ali gre 

nekaj iskat v trgovino, obravnavati kot uporabnik in ne potrošnik. Uporabnik bi se moral 

vedno vprašati po svojih potrebah: »Ali to, kar bom zdaj vzel, nujno in resnično potrebujem? 

Koliko tega potrebujem za zadovoljitev nujne potrebe za življenje?« Potrošnik se o tem ne 

sprašuje, zato prekomerno zadovoljuje osnovne potrebe, ki se venomer povečujejo ter 

postanejo odvisnost (Lisle idr. 2014; Campbell idr. 2014). Hkrati izpolnjuje še dodatne, 

naučene nepotrebne potrebe, ki jih s pomočjo medijev vsiljuje potrošnja, kar škoduje tako 

človeku (zdravje, smisel) kot tudi okolju (odpadki, onesnaževanje …) (Kajfež Bogataj in 

Lunaček 2014; Tarman idr. 2011; Tome idr. 2012; Timbrell idr. 2008; Likar 1998). Zaradi 

pomanjkanja pravilnega znanja o zadovoljevanju lastnih potreb in ravnanju z okoljem, 

potrošnik ne razume, zakaj bi na določen pravilen način zadovoljeval vse svoje potrebe, ki 

izhajajo iz genetike. Skratka vsa pravila in pravilno znanje, ki bi jih človek moral upoštevati 

za zdravo življenje narekuje človeški genetski zapis. Vse, kar je v nasprotju s tem, ni pravilno 

(Boeree 2016; Trstenjak 1974; Trstenjak 1971; Trstenjak 1957; Frankl 2006). Zaradi 

pomanjkanja pravilnega znanja potrošnik enako ne razume, zakaj bi ohranjal okolje. 
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Posledično se mu pravilno zadovoljevanje potreb in ohranjanja okolja ne zdi smiselno. To bi 

lahko bil vzrok propadanja podeželja. Medtem, ko se porabnik o vsem zgoraj predstavljenem 

kritično in odgovorno sprašuje. Zato je v poglavju 2.4 posebna pozornost namenjena 

osnovnim in višjim potrebam človeka, ki jih narekuje človekov gen, ki je prilagojen na 

naravno okolje, v katerem živimo. Menimo, da moramo potrebe nujno osvetliti in redefinirati 

za razumevanje samooskrbnosti, saj je povezana z vsem prej opisanim. Okolje pa potrebuje 

določene pogoje za svoje delovanje (Vovk Korže 2015a; Vovk Korže in Prah 2015; Vovk 

Korže, Prah in Globovnik 2015; Krišković, Hanuš in Zgonec 1989; Tome idr. 2012; Kladnik 

in Kos 1997; Wikipedia 2016e; Holzer idr. 2010; Fukuoka 1978; Kajfež Bogataj in Lunaček 

2014; Likar 1979; Dermastia idr. 2014). Ko pogoje poznamo, lahko razumemo, kako sploh 

trajnostno ohranjati okolje, ki samodejno poskrbi za človekov trajnostni obstoj, s čimer smo 

samooskrbnosti dodali še trajnost. Tako bo naš predlog kmetijskega modela postal trajnostno 

samooskrben in bo podprl zelena delovna mesta za vse generacije ljudi. 

2.2 Opredelitev zelenih delovnih mest 

V tem poglavju poenotimo in opredelimo pojem zelena delovna mesta. Če izhajamo iz besede 

zelena, je logično, da so povezana z naravo in naravnim okoljem, kjer prevladuje zelena 

barva. Kot predstavljamo v nadaljevanju, so pojmovanja povezanosti delovnih mest z naravo 

zelo različna in se dostikrat niti ne vežejo na zeleno barvo. Nobena ni prav natančno 

opredeljena, zato jih lahko razumemo preveč široko. Če pogledamo primere dobrih praks, ki 

jih priporoča Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (2014b), ponekod zeleno 

delovno mesto pomeni tudi delo v zaprtih stavbah, tovarnah z umetno tehnologijo, pri tem pa 

je pomembno, da naj bi se človek počutil dobro. Da bi se počutil dobro, naj bi bil za to dobro 

plačan in tretiran kot človeško bitje, kar pa lahko pelje v napačno zadovoljevanje človekovih 

potreb ter lažen občutke ugodja, kar predstavljamo v nadaljevanju naloge. 

Definicija Evropske unije je, da so zelena delovna mesta v sektorju blaga in storitev. Razume 

jih kot vsa delovna mesta, ki so odvisna od okolja, ali pa so ustvarjena, nadomeščena ali na 

novo opredeljena v smislu delovnih veščin, delovnih metod in okolju prijaznejših delovnih 

profilov v procesu prehoda na bolj zeleno gospodarstvo (Vovk Korže 2015b). Mednarodna 

organizacija dela ILO (2016) opredeljuje zelena delovna mesta kot tista, ki so dostojna za 

ljudi in prispevajo k ohranjanju ali ponovni vzpostavitvi trajnostnega okolja, bodisi v 

tradicionalnih sektorjih (predelovalna in gradbena industrija …), ali v novo nastajajočih 

zelenih sektorjih (obnovljivi viri energije …). Zelena delovna mesta pripomorejo k 

izboljšanju energetske in surovinske učinkovitosti, omejevanju toplogrednih emisij, 

zmanjšanju odpadkov in onesnaževanja, varovanju in obnovi ekosistemov in prilagoditve na 

posledice podnebnih sprememb.  

V Sloveniji so v projektu Spodbujamo zelena delovna mesta definirana kot dostojna delovna 

mesta v zelenem gospodarstvu, predvsem v sektorju okoljskega blaga in storitev ter v 
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ozelenjevanju procesov v drugih sektorjih, kjer čistejše alternative ne obstajajo (Umanotera, 

slovenska fundacija za trajnostni razvoj 2014a).  

Vovk-Korže (2015b) in Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj (2014b) 

definirata zelena delovna mesta zelo široko, saj menita, da za zelena delovna mesta 

potrebujemo zeleno gospodarstvo in razumevanje vlade in so korak k trajnostnemu razvoju, 

da je potrebno prepoznati priložnosti, vključiti strokovna znanja, prilagoditev na tehnološke 

spremembe z novimi oblikami organizacije dela in inovativnost. Za prepoznavo zelenih 

delovnih mest pa morajo biti vključeni tako okoljski, kot gospodarski in socialni vidiki, saj 

pripomorejo k osebni rasti zaposlenih ter temeljijo na sodelovanju, regionalnem in lokalnem 

pristopu. Menita, da se je potrebno začeti zavedati lastnih bogastev in poenostaviti birokracijo 

ter aktivirati javni sektor, ki bi moral biti odgovoren in učinkovit. Zelena delovna mesta so 

najbolj prepoznana v različnih ekovaseh ter mestih v državah Severne Evrope saj njihove 

izkušnje kažejo, da je potrebno vključevati in povezovati okolje, družbo in ekonomijo ter so 

nova priložnost za veliko brezposelnih izobraženih mladih ljudi. Menita, da bi v Sloveniji na 

zelenih delovnih mestih lahko delalo več tisoč zaposlenih v sektorjih, kot so trajnostna veriga 

lesa, trajnostni turizem, ekološko kmetijstvo, ravnanje z odpadki, energijska učinkovitost ter 

obnovljivi viri energije in socialno podjetništvo. Vse bolj pa se kaže potreba po razvoju 

lastnega delovnega mesta. Nudijo zanimive zaposlitve v samooskrbi, kmetijstvu, atraktivnih 

gojenjih živali in rastlin, različnih izobraževanjih, turizmu in hkrati ponujajo mesta za mlade 

raziskovalce ter praktično delo v gospodarstvu.  

Vse predstavljene definicije zelenih delovnih mest vsebujejo naslednje skupne elemente: 

okolje, skrb za okolje in socialni vidik. Najbolj široko opredeljeno, pojasnjeno in 

argumentirano definicijo sta podala Vovk-Korže (2015b) in Umanotera, slovenska fundacija 

za trajnostni razvoj (2014b), ki sta v definiciji predstavila tudi pogoje, primere in načine 

vzpostavitve zelenih delovnih mest. Takšna bi morala biti zelena delovna mesta v Občini 

Kanal ob Soči na podeželju, zato se v nadaljevanju raziskave sklicujemo na to definicijo. 

Trajnostna samooskrbnost in zelena delovna mesta so v Občini Kanal ob Soči možna na 

kmetijskih površinah in kmetijah, ne glede na njihovo velikost in umeščenost v naravni 

prostor, saj so naravni viri dani in ohranjeni. Občina je nerazvita, zato ima velik potencial, ki 

ni izkoriščen. Zelena delovna mesta bi morala biti povezana z ohranjanjem okolja, naravnim 

krogotokom, izobraževanjem, zdravjem ljudi, živali in rastlin, trajnostjo; naj bodo ljudem 

všečna in ljudi dostojna.  

Vendar v predstavljenih definicijah ni zaslediti nekaterih osnovnih človekovih potreb, ki so 

vezane na človekovo genetiko ter naravne pogoje. Zato menimo, da bi to definicijo morali 

razširiti ter natančneje opredeliti. Zeleno delovno mesto bi torej moralo biti umeščeno 

izključno v naravnem okolju. Podpirati bi moralo osnovne in višje človeške potrebe in 

ohranjati naravne pogoje ekosistema, da bi bilo tudi trajnostno. Idealno zeleno delovno mesto 

bi bilo v naravnem ekosistemu, s kakovostno vodo, hrano, toploto, naravno svetlobo, 
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gibanjem, dovolj počitka ob pravem času, učenja skozi zabavo, v prisotnosti družine (otrok in 

starostnikov), da človek čuti smisel in je srečen. Tako zeleno delovno mesto povezujemo s 

človekovimi potrebami, ki jih opredeljujemo v poglavju 2.4. 

Primeri dobrih praks zelenih delovnih mest 

Za izbrano področje raziskave menimo, da so najbolj primerne učne regije. Podajamo nekaj 

uspešnih primerov, ki vsebujejo zanimiva in primerna zelena delovna mesta. Potrebni so 

spreminjanje zakonov, posluh strokovnjakov in ozaveščenost ljudi, medsebojno sodelovanje 

ter sodelovanje z naravo s pomočjo opazovanja njenih procesov.  

Vovk Koržetova (2015b) ugotavlja, da je Slovenija primerna za uvajanje učnih regij na 

področju ekologije, učilnic v naravi, učnih poti, učnih poligonov za samooskrbo, trajnostni 

razvoj, študentsko prakso, učilnice za spremljanje in raziskovanje podnebnih sprememb, 

ravnanja z naravnimi viri, izmenjavo znanj med generacijami in razne inovacije. V Sloveniji 

so: Učna regija dravinjska dolina, Učni poligon za samooskrbo, permakulturo in 

ekoremediacije Dole, Regijski Kozjanski park, Učni center za biodinamiko pri dvorcu 

Bukovec in različni zametki ekovasi v Sloveniji. Primer trajnostnega turizma je Eko kamp 

Korita pri vasi Soča, ki je prvi ekološki kamp v Sloveniji, zgrajen iz naravnih materialov; 

sonce je vir energije, voda služi kot hladilnik (Vovk-Korže 2015b). V Avstriji je projekt 

Vulkanland (2016) primer dobre prakse oživitve vasi, razvoja turizma, ohranjanja narave in 

biotske raznovrstnosti, vzpostavitve delovnih mest za prebivalce, ki so si prej delo iskali izven 

regije. Povezali so kmetije in vzpostavili trajnostni turizem, se tesno povezali z naravo in med 

seboj ter proizvajajo biološke proizvode. Tudi avstrijsko podjetje Sonnentor (2016) je po 

vsem svetu zaslovelo s prodajo ekološko pridelanih zelišč. Podjetje zaposluje veliko ljudi, je 

ekonomsko uspešno in vlaga v lokalno skupnost. Na posesti se turisti lahko poučijo o 

ekološkem kmetovanju. Noetova barka (Arche Noah 2016) v avstrijska neprofitna 

organizacija, združenje kmetov in sadjarjev, ki sadje in zelenjavo gojijo sonaravno, kot je bilo 

to v navadi včasih. Ne uporabljajo gensko spremenjenih organizmov in spodbujajo biotsko 

raznovrstnost starih sort. Zaposlujejo več ljudi, izdajajo poučne publikacije in izobražujejo na 

vrtu. Njihova praksa kaže, da je zelo pomembno prenašati znanje med generacijami (Vovk 

Korže 2015b; Laughton, Jesenovec Petrović in Petrović Jesenovec 2013). Ballons des Voges 

(Wikipedia 2016d) v Franciji je projekt, ki želi ljudem približati naravno in kulturno 

dediščino. Lastnika naravnega hotela svojim gostom prenašata njuno zanimanje za botaniko 

in tradicionalno kuhinjo. Rhön (Wikipedia 2016b) je biosferni rezervat in območje Natura 

2000 v Nemčiji. Kmetje so skupaj z oblastjo našli rešitve za njihove probleme tako, da so 

lahko brez birokracije in stroškov med seboj zamenjali zemljo in tako razdrobljene kmetije 

spremenili v bolj celovite. Ohranili so avtohtone vrste domačih živali in izboljšali ekonomsko 

stanje kmetij. Začeli so se zavedati narave in njenih vrednot saj brez sodelovanja lokalnega 

prebivalstva in kmetov ne bi bilo mogoče dolgotrajno ohranjanje habitata. Projekt Rečna delta 

reke Skjern (Wikipedia 2016c) na danskem je nastal, ker se je vlada odločila, da kanalizirani 
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reki, ki je utrpela veliko ekološko škodo, skupaj z ljudmi in kakovostnim vodnim virom, 

povrne naravno stanje, ki ga je intenzivno kmetijstvo spremenilo. Z vključitvijo stroke, 

znanstvenikov, lokalnega prebivalstva in spremembo zakonodaje je skozi daljši proces to 

področje postalo naravni rezervat za živali in izobraževalno rekreacijsko območje za 

prebivalce ter turiste. The Wadden Sea (Llobet-Brossa, Rosselló-Mora in Amann 1998) je na 

nizozemskem največji in najbolj ohranjen rezervat, saj okolje nudi veliko možnosti za vodne 

športe, oddih in počitek. Turizem je najpomembnejši vir zaslužka. Območje je zaščiteno z 

zakoni in predpisi.  

Menimo, da naj se zeleno delovno mesto izvaja v naravnem okolju, kot je samooskrbni 

kmetijski sistem. Da bi lahko umestili trajnostno zeleno delovno mesto na kmetijo, moramo 

vedeti, kaj kmetijski sistem pomeni. V naslednjem poglavju primerjamo nekaj definicij in 

izberemo tiste elemente, ki sodijo v koncept trajnostnega ohranjanja okolja, kulturnih virov 

ter trajnostnih zelenih delovnih mest na podeželju v izbranem območju raziskave. 

2.3 Kmetijski sistem in kmetijski model 

Beseda sistem izhaja iz latinske besede »systēma« (Bradač 1996), ki temelji na grški besedi 

»σύστημα (systema)« (Grško-slovenski slovar Lingea b. l.) in pomeni nek urejen red, načrt ali 

urejeno celoto, ki je del okolja in deluje ali je delovala v praksi. Po SSKJ (b. l.b) je sistem 

skupina po naravnih zakonih povezanih, soodvisnih teles, enot, ki sestavljajo zaključeno 

celoto. Pri kmetijskem modelu pa gre za teoretičen konstrukt, ki bi lahko v praksi postal 

delujoč sistem. Kmetijski model je lahko katero koli okolje, način življenja in delovanja, ki ga 

človek uporablja kot sistem za samooskrbo v realnem okolju. Hkrati je zaznan, določen in 

opisan z določenimi kriteriji, kot posnetek in približek resničnosti. Kmetija je izraz za obliko 

gospodarstva, kot jo opredeljuje uradna definicija in je zapisana v četrtem členu Zakona o 

kmetijstvu (ZKme-1, Uradni list RS, št. 45/08), ki opredeljuje kmetijo kot obliko kmetijskega 

gospodarstva, kjer se nosilec in člani ali članice kmetije ter zaposleni ukvarjajo s kmetijsko 

dejavnostjo. V tretjem členu je pojasnjena kmetijska dejavnost, ki je gospodarska panoga, 

katera obsega pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo ter storitve za rastlinsko 

pridelavo oz. živinorejo, razen veterinarskih storitev. Kmetijsko gospodarstvo pa je 

organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki obsega eno ali več proizvodnih 

enot in se ukvarja s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, ima enotno vodstvo, 

naslov ali sedež, ime ali firmo. Organizirano je lahko kot pravna oseba, samostojni podjetnik 

posameznik, čebelar (ki ni podjetnik), kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik ali – planina. 

Definicija Dixona in drugih (2001) opredeljuje, da kmetje običajno gledajo na svoje kmetije, 

kot majhne samooskrbne enote ali velike korporacijske sisteme, do katerih imajo pravico. 

Vsaka posamezna kmetija ima svoje posebnosti, ki izhajajo iz razlik v danosti virov in 

družinskih razmer. Gospodinjstvo, lastni viri in tokovi virov ter interakcija na ravni 

posamezne kmetije, skupaj tvorijo kmetijski sistem. Pogosto ga sestavljajo soodvisne 

proizvodnje in procesi. Na kmetijski sistem močno vplivajo okolje, zunanji vplivi, politika 
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institucije, trg in informacijske povezave. Kakšen je kmetijski model, določajo različni 

kriteriji, kot so: naravni viri (voda, zemlja, pašniki, travniki, gozd, podnebje, višina, naklon, 

krajina, velikost kmetije, način vodenja), prevladujoči vzorec kmetijskih dejavnosti in 

gospodinjsko preživetje (poljščine, živali, drevesa, ribogojstvo, lov in zbiranje, obdelava in 

izven-kmetijske dejavnosti); ključna je tehnologija, ki se uporablja in določa intenzivnost 

proizvodnje ter povezovanja pridelkov, živine in drugih dejavnosti.  

Iz uradne ter definicije Dixona in drugih (2001) izhaja, da so kmetije nosilci določenih 

kmetijskih dejavnosti, ki jih ljudje opravljajo na določeni površini, pod določenimi pogoji. 

Definicija Dixona in drugih (2001) natančneje opredeljuje, da na kmetijski sistem močno 

vplivajo okolje, zunanji vplivi, politika institucije, trg in informacijske povezave. Določajo pa 

ga različni kriteriji, pogoji in dejavnosti. Obe definiciji ustrezata dejanskemu stanju na terenu, 

zato ju bomo uporabili v nalogi. Da pa bi ugotovili, kateri kmetijski model je trajnostno 

samooskrben, moramo izhajati iz opredeljene samooskrbnosti, ki temelji na osnovnih 

človekovih potrebah, pogojih in trajnosti, s čimer razširjamo do sedaj podane definicije. 

2.4 Opredelitev samooskrbnosti 

Glede na namen naloge samooskrba ni namenjena oskrbovanju mest s hrano in izdelki, ampak 

poskušamo predstaviti možnosti ohranitve podeželja ter reševanja problema brezposelnosti na 

podeželju. Lokalna samooskrba je gotovo korak naprej do nacionalne samooskrbe, ki pa je 

drugo področje in v naši nalogi ni obravnavana. Začeti moramo z malim, z osnovami, kot je 

samooskrba, šele nato lahko razmišljamo naprej.  

V preteklosti nam Pruitt (1984) v svoji definiciji samooskrbnih kmetijskih modelov v 

osemnajstem in devetnajstem stoletju pojasni, da so bile takratne kmetije v Evropi 

samooskrbne. Njegovi kriteriji samooskrbe so: pridelovanje vse hrane doma in izdelovanje 

vseh izdelkov, ki so jih ljudje potrebovali za domačo uporabo in življenje na kmetiji. K 

samooskrbi je ljudi sililo zadovoljevanje potreb v izoliranosti, ki pa je bila koristna, saj jim je 

nudila varnost in neodvisnost. Manjše kmetije (manj kot 10 hektarov) so bile revnejše in niso 

bile povsem samooskrbne, saj so imele veliko ljudi, ki vseh niso mogle prehraniti, zato so jih 

zaposlovale večje kmetije (nad 30 hektarov). Pojem sámooskŕba je, podobno kot ga je 

opredelil Pruitt (1984), v SSKJ (b. l.a) opredeljen kot oskrba samega sebe in samooskrba s 

kmetijskimi pridelki. Pojavlja se tudi pojem sámozadôsten, ki pomeni, da je zadosten samemu 

sebi: to je samozadosten človek/ samozadostna družba/ samozadostno gospodarjenje. V 

Cambridge Dictionary (b. l.) je samooskrba (angl. self-sufficient) podobno in še bolj natančno 

opredeljena kot oskrbovanje sebe, brez tuje pomoči in samo-oskrbovanje lastnih potreb. 

Predhodne definicije se nanašajo na posameznika in družino. Nasprotno Caffrey in Veal 

(2013, 1–13) na nacionalni ravni ugotavljata, da polna nacionalna samozadostnost splošno ni 

mogoča, niti zaželena. 
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Iz podanih definicij izhaja, da gre pri samooskrbi za način življenja in sicer tako, da je človek 

samozadosten, da se oskrbuje z vsem, kar potrebuje sam, brez tuje pomoči in s tem zadovolji 

vse svoje potrebe. Glede na Caffrey in Vealovo (2013, 1–13) definicijo, da polna nacionalna 

samozadostnost ni mogoča, predvidevamo, da popolne samooskrbe ni, saj je človek vedno 

vpet v nek sistem, ki je naravno podan ali ga umetno ustvari sam. Zato samooskrba v mestu, 

kjer ni ekosistema, ni mogoča. Bolj, kot je sistem, v katerem človek biva, naraven, bolj je 

človek lahko samooskrben, saj ima na razpolago več naravnih obnovljivih virov, ki trajajo in 

jih lahko uporablja ves čas. Menimo, da je v skladu z definicijo v Cambridge Dictionary (b. l.) 

samooskrben človek tisti, ki zadovoljuje lastne potrebe sam, brez tuje pomoči in ga golega 

umestimo v naravno okolje brez vsega ter zmore tam preživeti. Za to pa človek potrebuje 

veliko znanja. Ta tema je preobširna za našo nalogo in ni v skladu s kmetijskim modelom, 

zato se bomo omejili zgolj na samooskrbo v kmetijskem modelu. V nadaljevanju predstavimo 

in združimo podane definicije, razen Caffrey in Vealovo (2013, 1–13) in jo še dodatno 

razširjamo. 

Popolni samooskrbni kmetijski sistem je torej tisti, ki je umeščen v naravno okolje in povsem 

sodeluje z ekosistemom, v celoti trajnostno izkorišča zgolj naravne obnovljive vire, ima lastno 

vodo, hrano in vse ostalo, kar ljudje potrebujejo za zadovoljevanje svojih potreb, ter nima 

nobenih drugih obveznosti ali potreb, ki bi ga silile v služenje denarja in delo za druge. 

Samooskrben človek je tisti, ki ima dovolj vsestranskega znanja, veščin in sposobnosti, da 

sam zadovolji vse svoje potrebe v skladu s človeško genetiko ter trajnostno ohranja naravne 

pogoje okolja za zadovoljevanje lastnih potreb za vse generacije.  

2.4.1 Opredelitev kriterijev trajnostnega samooskrbnega kmetijstva 

Kriteriji za samooskrbne kmetijske modele so v literaturi opredeljeni različno in ne zadostijo 

naši, v prejšnjem poglavju predstavljeni in na novo opredeljeni definiciji samooskrbnega 

kmetijskega modela. Zato v tem poglavju skušamo s pomočjo definicij poznane kriterije 

razvrstiti tako, da podpirajo trajnostno ohranjanje okolja, kmetije in obstoja ljudi na dolgi rok. 

Že pri definiciji samooskrbnega kmetijskega modela lahko ugotovimo, da samooskrbnost ne 

podpira specializacije ter ozko umerjenost poklicev, kar je v poglavju 2.5.1 s pomočjo 

primera tudi prikazano. Združimo kriterije podanih definicij in jih po potrebi razširimo tako, 

da podpirajo definicijo trajnostno samooskrbnega kmetijskega modela. Kriteriji bi logično 

morali biti povezani s človekovimi osnovnimi in višjimi potrebami po zadostni količini hrane, 

vode, toplote, materiala za gradnjo bivališč, virov energije, družino, zadovoljstvom, zdravjem, 

zmernim delom – gibanjem in počitkom. Opredelimo jih v naslednjem poglavju 2.4.2. V tem 

poglavju pa nadalje predstavljamo kriterije nekaterih avtorjev in institucij z namenom, da jih 

primerjamo, združimo ter v skladu s človekovimi potrebami izhajajoč iz genetike, dopolnimo. 

Pruittovi (1984) kriteriji samooskrbnosti v devetnajstem stoletju zajemajo: velikost kmetije, 

število ljudi na kmetiji, velikost obdelovalne površine, količino proizvedene vse hrane in 
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opreme za svoje potrebe ter vprašanje, v kolikšni meri je kmetija odvisna od zunanje 

ekonomije? Ti kriteriji se do danes niso spremenili, saj so človekove potrebe in pogoji za 

zadovoljevanje potreb vedno enaki.  

Laughtonova, Jesenovec Petrović in Petrović Jesenovec (2013) opredeljujejo kriterije 

samooskrbnih trajnostnih kmetijskih modelov še bolj obširno ter celostno glede na človekove 

potrebe opredeljene v poglavju 2.4.2 in sicer: kot trajnostni razvoj (uporaba naravnih virov); 

kakovost življenja (družina, zdravje, neodvisnost, prijetno okolje, zadovoljstvo); ekonomsko 

uspešnost (ali dejavnost ustvarja presežke in se finančno pokriva); dolgoživost projekta in 

zanimanje naslednikov za nadaljevanje kmetije.  

Združeni narodi (Food and Agriculture organization of Unatied Nations 2016) v svojih 

raziskavah za Vzhodno Evropo uporabljajo naslednje kriterije: umeščenost kmetije v okolje 

(naravni viri in dane možnosti), velikost kmetije, število ljudi v gospodinjstvu, količino 

pridelane hrane in druge opreme (zelenjava, sadje, žita, meso, jajca, mleko, volna, …), lov in 

ribolov, površino gozda, vodo in namakalni sistem. Ti kriteriji so vezani predvsem na 

konvencionalno kmetovanje. Osredotočajo pa se na odpravljanje revščine in pomanjkanja 

hrane v državah in regijah. Ukvarjajo se tudi s posameznimi kmetijami, saj drugače kriterijev 

niso mogli določiti, kot da so opazovali posamezne enote. 

V Sloveniji popis samooskrbe na kmetijah pripravlja Statistični urad RS (2016) (SURS), 

vendar le na nacionalni ravni in sicer samo za posamezne skupine kmetijskih proizvodov 

(meso, jajca, žita, krompir, zelenjava, sladkor, riž). Podatke pridobimo z izborom želenega 

naslova tabele na spletnih straneh SURS-a in označitvijo želenih spremenljivk v vsakem 

pogovornem oknu posebej. Bilance se pripravljajo po Eurostatovih metodoloških priporočilih. 

Stopnje samooskrbnosti kmetij oz. posestev SURS ne spremlja. Obstajajo pa podatki 

kmetijskih statistik o številu kmetijskih gospodarstev, pridelkih na kmetijskih gospodarstvih, 

hektarskem pridelku, pa tudi o prodaji na tržnicah in odkupu pridelkov. Iz podatkov 

kmetijskih statistik pa ni razvidno, ali se na kmetijskih gospodarstvih potroši več, kot se 

pridela, kar za državne institucije pomeni samooskrbo (prirejeno po Špela Gale in Darja 

Mlakar – SURS, 21. september 2015, dostopno pri S. P., silva.pozlep@gmail.com. 

Pomembno je tudi, da v ta popis niso vštete kmetije, ki niso vpisane v register.  

Vsem predstavljenim kriterijem je skupno, da mora biti kmetija umeščena v naravni prostor, 

kateri določa pogoje, ki jih mora kmetovalec upoštevati in se prilagoditi danemu okolju, če 

želi kmetovati trajnostno in oskrbeti vse svoje potrebe. Pomembni kriteriji so še: število 

članov in velikost kmetije, saj je količina pridelane hrane odvisna od števila članov ter tudi 

drugih kriterijev, navad, prepričanj in podobno. Laughtonova, Jesenovec Petrović in Petrović 

Jesenovec (2013) podajajo še nekatere pomembne kriterije, ki so: skrb za telesno in duševno 

zdravje, trajnost projekta in skrb za okolje, lastne obnovljive vire energije, pravilno znanje in 

skrb za družino. Podrobnejše razlage pa so podane v številnih strokovnih virih s področja 

biologije, fizike, kemije, ekologije, medicine, farmacije, psihologije in drugih znanosti. V 
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nadaljevanju bomo najnujnejše za razumevanje tudi predstavili. Vsekakor izhajamo iz 

pravilne opredelitve človekovih in okolijskih potreb, ki so ključnega pomena za določitev 

kriterijev samooskrbnih trajnostnih kmetijskih modelov, kar je predstavljeno v naslednjem 

poglavju 2.4.2. Tako pridobimo vpogled v to, kateri so ustrezni kriteriji in kateri nam še 

morebiti manjkajo za empirični del naloge, kjer je razviden končni rezultat določitve kriterijev 

za opredelitev trajnostno samooskrbnega kmetijskega modela.  

2.4.2 Človekove potrebe so kriteriji samooskrbe 

Kmetija ima takšno obliko, kakršne potrebe imajo človek, družina ali skupnost, ki tam živi. 

Ugotovili smo, da samooskrba pomeni zadovoljevanje lastnih potreb brez tuje pomoči. Danes 

so se osnovne človekove potrebe zaradi potrošništva, oglaševanja, tehnologije in naučenih 

dolžnosti, zabrisale. Zaradi zadovoljevanja napačnih potreb ali odvisnosti (Lisle idr. 2014) se 

človek lahko napačno prehranjuje, uporablja napačne tekočine, napačno živi in razmišlja ali 

sploh ne razmišlja, se ne giblje in je v stresu … Napačno pomeni, da ni v skladu s človeško 

naravno dano genetiko (Glasser in Urbančič 1994), kar vodi v slabo počutje in bolezni. Tema 

človekovih potreb je preobširna za to nalogo, zato jo predstavljamo le v tolikšni meri, da 

pojasnimo povezavo človekovih potreb s kriteriji za model trajnostno samooskrbne kmetije. S 

predstavitvijo pravilnega ravnanja in uporabe virov za zadovoljevanje človekovih potreb, bi 

presegli obseg naloge, vendar pa je razumevanje potreb, ki določajo kriterije za 

samooskrbnost in trajnost, zelo pomembno, saj so na podlagi teh kriterijev sestavljena 

vprašanja za intervjuje in opazovanje.  

Ko smo pregledovali literaturo, smo ugotovili, da so si strokovnjaki o človekovih potrebah 

več ali manj enotni. Razlikujejo se glede na to, katere potrebe so osnovne in katere višje ali 

nižje po hierarhiji zadovoljevanja potreb. Začnemo z najbolj uveljavljeno in razširjeno ter 

najstarejšo Maslowo (1970) hierarhijo človekovih potreb. Maslow (1970) in Boeree (2016) 

menita, da so najosnovnejše potrebe, ki jih moramo najprej zadovoljiti, fiziološke potrebe po 

kisiku, vodi, beljakovinah, mineralih in vitaminih. Ohranjati moramo telesno temperaturo. 

Moramo biti aktivni, kot tudi počivati in spati. Z izdihavanjem CO2, znojem, urinom in 

blatom, se moramo znebiti odpadkov, da bi se izognili bolečinam. Potreba po C vitaminu na, 

primer, povzroči specifično lakoto. Osnovna potreba je tudi spolnost. Ko so osnovne potrebe 

prvega nivoja izpolnjene, pridejo na vrsto potrebe drugega nivoja, ki so varnost, stabilnost in 

zaščita. Po izpolnitvi teh potreb, se pojavijo potrebe po ljubezni in pripadnosti (partner, 

družina, skupnost). Četrti nivo v hierarhiji potreb zasedajo potrebe po ugledu in spoštovanju, 

kar pomeni, da si človek od drugih želi pozornosti, spoštovanja in pomembnosti. Sledijo 

kognitivne potrebe po znanju, razumevanju, raziskovanju in radovednosti. Na šestem nivoju 

so estetske potrebe po lepoti, simetriji in umetnosti. Šele ko so vse prejšnje potrebe 

izpolnjene, se pojavi potreba po samoaktualizaciji, ki je potreba po uresničitvi potencialov in 

človek naj bi postal to, kar lahko postane. Potrebe na nižji ravni morajo biti praviloma 

zadovoljene, preden začutimo potrebe na naslednji, višji stopnji, kar pomeni, da dokler ne 
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zadovoljimo fizioloških potreb, ne čutimo nobenih drugih potreb. Osnovne potrebe, usmerjajo 

naše vedenje, saj so dejavne samo tako dolgo, dokler ne zadovoljimo potrebe. S tem, ko jo 

zadovoljimo, se motiviranost za zadovoljitev te potrebe konča. Na ta način zadovoljimo 

predvsem fiziološke potrebe. Ko so zadovoljene fiziološke potrebe, se lahko uresničujejo 

psihološke. Ko posameznik napreduje po piramidi potreb, se prioriteta potreb prilagaja glede 

na trenutni nivo potreb. V primeru, da kasneje katera od potreb na nižjem nivoju ni 

zadovoljena, se človek začasno osredotoči na nezadovoljeno potrebo in ji določi prioriteto 

vendar pri tem ne pade na nižji nivo potreb. 

Glasser (1994, 5–18) je razvil novejšo teorijo. V naše gene, ki so jedro našega obstoja, je 

vgrajena skupina osnovnih potreb, ki jih moramo nenehno zadovoljevati. Glasser (1994, 5–

18) meni, da nas žene pet temeljnih potreb, ki jih čutimo vsako posebej ali več njih hkrati in 

jih moramo zadovoljiti. Potreba po preživetju in razmnoževanju domuje na vrhu hrbtenjače v 

»starih možganih«. Ta najstarejši del možganov vzdržuje delovanje mehanizma telesa in 

ohranja zdravje. Dihanje, prebavljanje, potenje in uravnavanje krvnega pritiska so nekatere 

vitalne funkcije, ki jih »stari možgani« kontrolirajo. Če nam preti nevarnost, so jo »stari 

možgani« sposobni takoj prepoznati, kot na primer pomanjkanje vode zaznajo kot grožnjo za 

preživetje. »Novim možganom« pošljejo informacijo, da nam aktivirajo žejo. Potem začnemo 

zavestno iskati vodo, da bi potešili to potrebo, kot smo se naučili v življenju. Postopek je enak 

v zvezi s hrano, toploto, zrakom in spolnostjo. Glasser (1994, 5–18) je pojasnil, da je tudi 

potreba po pripadnosti – deljenju, ljubezni in sodelovanju tako močna, kot potreba po 

življenju ali včasih še močnejša od prve. Če slednja prevlada in ni zadovoljena, si lahko 

človek življenje vzame. Potreba po moči izraža potrebo po tem, da bi bili opaženi, spoštovani, 

cenjeni. Predzadnja je potreba po svobodi, s katero je povezano gibanje, premikanje. Kot 

zadnja je potreba po zabavi, učenju skozi igro na zabaven način in razvedrilo, da človeku vse, 

kar dela, predstavlja lahkotnost in ga zabava. Vse naštete potrebe so vgrajene v naše gene in 

so nujne za naše preživetje ter so bile nakazane že pri opredelitvah samooskrbnih kmetijskih 

modelov v prejšnjih poglavjih naloge. 

Človekovo obnašanje v civilizaciji je spremenjeno. Eno novejših in zanimivih teorij 

zadovoljevanja človekovih potreb praktično preučuje Sapolsky (2004) tako, da v naravnem 

okolju desetletja opazuje obnašanje šimpanzov (primatov), ki so po njegovem mnenju po 

zadovoljevanju potreb in psihi najbližje človeku, predvsem pa, kako se naravna bitja v naravi 

obnašajo. Sapolsky (2004) meni, da človek še ne ve, kako njegova civilizacija na naravo 

sploh vpliva in kakšne bodo dolgoročne posledice, saj s tem nima dovolj izkušenj. Odkril je, 

da je na primer potreba po pripadnosti in ljubezni pri primatih močnejša in bolj osnovna, kot 

je na primer potreba po hrani. S tem dokazuje, da imajo dosedanje teorije še veliko možnosti 

za raziskovanje in niso dokončne.  

Raziskovanja Sapolskyja dokazujejo, da Maslowa teorija potreb sicer drži, s čimer se strinja 

tudi Glasser. Tako Glasser kot Sapolsky pa trdita, da ni nujno, da drži togo zasnovana 
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hierarhija osnovnih in višjih potreb, saj sta oba ugotovila (Sapolsky s pomočjo opazovanja 

primatih v naravi in Glasser z delom z ljudmi v civilizaciji), da je lahko na primer potreba po 

ljubezni in pripadnosti, ko jo zadovoljujeta družina in skupnost, močnejša in višja od potrebe 

po hrani. Zanimivo je, da so podobno odkrili tudi Laughtonova, Jesenovec Petrović in 

Petrović Jesenovec (2013). Pri naši raziskavi se sklicujemo na vse podane teorije, saj se vse 

strinjajo, katere potrebe so za človeka značilne, nujne in v skladu s človeško genetiko. Ko 

povežemo potrebe še s pogoji za zadovoljevanje človekovih potreb, ugotovimo, kaj je 

resnično trajnostno samooskrbna kmetija, ki bo osnovni model za naše preučevanje.  

2.4.3 Pogoji za zadovoljevanje človekovih potreb 

Na teoretični podlagi smo ugotovili, katere so človekove osnovne in višje potrebe, ki se med 

seboj lahko tudi prepletajo. V nadaljevanju jih v tem poglavju izberemo in razporedimo tako, 

da se nadgrajujejo v skladu s teoretično podlago in lastnimi izkušnjami. Če hoče človek 

zadovoljiti osnovne in višje potrebe, mora za to imeti pogoje, ki jih nudi ekosistem, kot 

naravni servis storitev, v katerega je umeščena trajnostno samooskrbna kmetija, se pravi 

kmetijski sistem, na katerem temelji predlagan samooskrbni kmetijski model.  

Naravni ekosistem zadovoljuje osnovne potrebe po čistem zraku, vodi, toploti, hrani, gibanju 

in počitku, razmnoževanju (družina, pripadnost, smisel), varnosti, zavetju. Zadovoljuje tudi 

višje potrebe po samoaktualizaciji, sreči, kulturi, socialnih potrebah in duhovnosti. Te 

potrebe, glede na prej opredeljeno definicijo, opredeljujejo samooskrbnost. Višje potrebe pa 

predstavljajo kakovostno življenje, saj človek brez njih nekaj časa lahko živi, dlje časa pa ne, 

zato te potrebe skupaj z osnovnimi, opredeljujejo trajnost in jih lahko povezujemo z razlogom 

za izumiranje podeželja. Predpostavljamo pa, da so ključni dejavniki, da zna človek pravilno 

zadovoljevati svoje potrebe in ohranjati servis storitev, ki je ekosistem: znanje, pravilne 

informacije in prenašanje le-tega, kot tradicije, na mlade rodove. Pri pregledu literature smo 

namreč ugotovili, da so informacije lahko podane različno, tudi nepravilno ali zavajajoče, zato 

mora človek sam praktično preveriti in preizkusiti podane informacije. Iz lastnih izkušenj pa 

vemo, da se med laičnimi ljudmi informacije prenašajo v obliki izročil pripovedk, vere in 

kulturnih dejavnosti, kar pomeni, da se lahko spremenijo, izrodijo ali postanejo napačne. Za 

naše preučevano območje Kanala, Liga in Kambreškega, je po Jerončiču idr. (2013) značilno, 

da se je pravo znanje izgubilo zaradi politike in prejšnjih sistemov, ki so namerno samooskrbo 

spreminjali v agrikulturo in nato kmete v tovarniške delavce. Zato je pravilno znanje in 

prenašanje informacij med generacijami ključnega pomena za trajnost podeželja, kar tudi v 

intervjujih upoštevamo kot enakovredne kriterije samooskrbne trajnosti. Izhajajoč iz osnovnih 

in višjih potreb, znanja in pogojev, katere predstavljamo v nadaljevanju, kreiramo vprašanja 

za intervjuje. Na podlagi odgovorov pojasnimo, ali so pretekli in sedanji kmetijski modeli 

samooskrbni in trajnostni. Hkrati ugotavljamo, ali je naša domneva – da nezadovoljevanje 

nekaterih človekovih potreb, kot sta na primer potreba po ljubezni (pripadnost) in počitku, 
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pripelje do izumiranja podeželja – pravilna. Našteti pogoji bodo vsebovani v vprašanjih za 

intervjuje in v opazovanju ter jih predstavljamo v nadaljevanju. 

Ekosistem je naravni teritorij, ki je nujen pogoj in kriterij za delovanje trajnostno 

samooskrbne kmetije. Da bi ugotovili, ali jo določen ekosistem primeren podporni servis 

storitev za delovanje trajnostno samooskrbnega kmetijskega modela, moramo vedeti, kaj 

mora ekosistem nujno vsebovati. To so naravni viri: zdrava zemlja, voda, zrak, svetloba, ki 

pogojujejo rast rastlin, vsebnost mikroorganizmov in živali, ki sestavljajo ekosistemski 

krogotok. V nadaljevanju poglavja predstavljamo osnovne pogoje v ekosistemu. Z 

rastlinstvom, mikroorganizmi in živalstvom pa se ne ukvarjamo, saj je ta tema za našo nalogo 

preobsežna. Ekosistem predstavlja vse organizme na določenem območju, njihove 

medsebojne interakcije ter interakcije z neživim okoljem (Vovk Korže 2015a, 15). Ekosistemi 

so osnova za vse človekovo življenje in dejavnosti. Dobrine in storitve, ki jih zagotavljajo, so 

bistvene za našo blaginjo, kot so hrana, pitna voda, les in čiščenje zraka, nastajanje rodovitnih 

tal ali opraševanje (Kajfež Bogataj in Lunaček 2014; Erjavec idr. 2001, 75). Entropogene 

ekološke posledice zaradi industrije in prevelikega onesnaževanja ter človekovih posegov in 

ekonomskih potreb puščajo v vodi, zemlji in podnebnih spremembah ter celotnem 

ekosistemu, resne posledice. Dolgo časa so bile naravne dobrine dostopne vsem in tudi niso 

bile niti tekmujoče niti izključujoče. Nekaterih ekosistemskih storitev, kot so na primer 

ozonska zaščita pred sevanjem, vdihavanje zraka, sončna svetloba in toplota, ni mogoče 

lastniniti. Storitve so dostopne in na voljo vsem in se ne izključujejo. Vse, kar je živo, lahko 

živi le na ta način, da koristi okolje in naravo, v kateri živi. Varovanje narave vključuje 

varovanje njene biotske pestrosti, saj brez nje ni lokalne in globalne ekološke stabilnosti, ki jo 

Slovenija še ima (Kirn, Jogan in Plut 2012). Zato nas v intervjujih zanima, katere pogoje so in 

še izpolnjujejo kmetijski modeli v Občini Kanal ob Soči. Če hoče človek živeti na trajnostno 

samooskrbni kmetiji, mora poskrbeti za zdravo in čisto okolje (Vovk Korže in Prah 2015; 

Vovk Korže, Prah in Globovnik 2015; Fukuoka in Metreaud 1987; Združenje za razvoj 

miroljubnega kmetijstva 2016; Tarman in Kos 1964; Kajfež Bogataj in Lunaček 2014), kar 

lahko tudi v raziskavi opazujemo. Zdravje je že od nekdaj veljalo kot osnovni pogoj za dobro 

življenje. Herofilus zdravnik Aleksandra Velikega je zapisal: »Če ni zdravja, razum ne more 

odkriti samega sebe, znanje ne more priti do izraza, moč se ne more boriti, bogastvo postane 

neuporabno in inteligence ni mogoče uporabiti.« (Belan in Brajnik 1986, 20), s tem se iz 

lastnih (avtoričinih) izkušenj lahko strinjamo. To pomeni, da zdrav človek lahko razumno 

razmišlja, opazuje in ohranja okolje – ekosistem v zdravi kondiciji, ki človeku nudi zdrave 

trajnostne pogoje za življenje. Zdravje in čisto okolje sta vključena kot kriterija v vprašanja za 

intervjuje in opazovanje. 

Voda prinaša življenje vsem živim bitjem, zato je naslednji kriterij za trajnostno samooskrbno 

kmetijo, ki bo upoštevan v vprašanjih za intervjuje. Raziskujemo, kako je bilo z vodo nekoč v 

primerjavi z danes, saj je kakovost življenja neposredno odvisna od kakovosti vode. 

Prehranjevalna veriga – odnosi med organizmi, bi brez vode zastali. Kmetijstvo brez vode ni 
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mogoče in je v svetovnem smislu njen glavni porabnik čeprav največ vodnih virov onesnaži 

človek s svojimi dejavnostmi. Voda je ključna za pridobivanje vseh energentov za potrebe 

človeštva (les, nafta, plin, premog, uranova ruda, biogoriva), hkrati pa je hidroenergija 

obnovljiv in čist vir energije (Vovk Korže, Prah in Globovnik 2015; Timbrell idr. 2008; Likar 

1998; Kajfež Bogataj in Lunaček 2014). Kmetija je bolj samooskrbna, če lahko s pomočjo 

vode zažene določene naprave, na primer za mlin, ali proizvaja elektriko. Če ima kmetija 

lastno vodo, ki jo pridobiva iz izvirov, podtalnice, deževnice, naravnih rastlinskih čistilnih 

naprav, je to del samooskrbnosti. Če zna ravnati z vodo tako, da je obnovljiva in večnamenska 

(Vovk Korže, Prah in Globovnik 2015), je kmetija trajnostna. V kolikor v celoti ali delno 

uporablja sistemsko vodo, ni več samooskrbna, saj je odvisna od zunanjega sistema in 

denarja. Manj kot je kmetija odvisna, bolj je samooskrbna in trajnostna (Požlep 2012). 

Vreme je posledica vsebnosti vode v ozračju in kroženja vode na planetu (Kajfež Bogataj in 

Lunaček 2014). Vpliva na klimo v pokrajini, saj ugodna klima in predvidljive vremenske 

razmere močno vplivajo na človekovo ravnanje glede pridelave hrane in pridobivanja lesa za 

gradnjo in ogrevanje. Z vprašanjem po klimi in vremenu preverjamo tako pomembnost tega 

dejavnika kot morebitne spremembe do danes.  

Toplota, svetloba in energija spadajo med pogoje, ki opredeljujejo kriterije za zadovoljevanje 

osnovnih človekovih potreb. Ljudje so že od začetka civilizacije opazovali vpliv sončnih 

žarkov ali zimskega mraza in kasneje ognja na različne snovi, saj sončna svetloba daje tako 

toploto kot tudi pogoj za rast. Toplota je posebna oblika notranje energije snovi, ki se pretaka 

skozi snov. Živo bitje jo izgublja skozi površino kože, saj se sproža z izgorevanjem hrane v 

celicah skoraj enakomerno po vsem telesu (Kladnik in Kos 1997). Če ni toplote, človeka zebe 

ali rastoče rastline zmrznejo in ni hrane. Človek jo potrebuje za ogrevanje bivališč v času, ko 

sončne toplote primanjkuje. Dobi jo lahko iz naravnih virov, kot sta les in samooskrbna 

elektrika2 ter tudi s pomočjo obleke, ki jo lahko v celoti izdelamo na kmetiji. Med kriterije 

lahko vštejemo tudi načine, kako do toplote za ogrevanje in obleke pridemo. Če jih pridobimo 

z obnovljivimi viri iz okolice, je kmetija trajnostna.  

Ko kmetija zadovoljuje zgolj potrebo po hrani, je samooskrbna, če pa zadovolji še potrebo po 

zdravi hrani, je hkrati trajnostna, saj so ljudje zdravi, lahko delajo, so zadovoljni in imajo 

potomce, na katere prenesejo pravilno znanje. Človek za zadovoljevanje osnovne potrebe po 

zdravi hrani (Campbell idr. 2014) za trajnostno življenje potrebuje zdravo hranilno in 

biološko hrano, ki jo je mogoče pridelati samo na naraven način, brez umetnih gnojil in 

kemikalij (Krišković, Hanuš in Zgonec 1989; Fukuoka in Metreaud 1987).  

Zdrav in sit človek se lahko giblje in dela s čimer se ogreva in skrbi za zdravje ter se 

samooskrbuje, zato je gibanje eden od kriterijev trajnostne samooskrbnosti. Močno tudi 

                                                 

2 Najčistejša oblika pridobivanja elektrike sta veter in voda. V tem primeru je kmetija samooskrbna. 

Zaradi strupenega odpada je manj zaželeno pridobivanje s pomočjo sončnih celic. 
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vpliva na psiho in razbremenitev stresa. Ko se človekov organizem utrudi, mora počivati. 

Zato se gibanje in počitek štejeta za osnovni človekovi potrebi in sta v raziskavi upoštevana 

kot kriterija za vprašanja. Laughtonova, Jesenovec Petrović in Petrović Jesenovec (2013) 

ugotavljajo, da se za življenje na kmetiji oz. podeželju večina ljudi odloča, ker želijo imeti 

realen stik z resničnimi stvarmi, ko delajo, ker jih to izpolnjuje, jim daje fizično kondicijo in 

duševno zdravje. Belan in Brajnik (1986) menita, da civiliziran človek živi in opravlja poklice 

sede, kar je v nasprotju z naravnimi zakoni, zato je delo na kmetiji bolj naravno in izpolnjuje 

človekovo osnovno potrebo.  

Strokovnjaki spolnost in razmnoževanje uvrščajo v osnovne človekove potrebe. 

Zadovoljevanje te potrebe ima za posledico družino, ki zajema več generacij ljudi, vključujoč 

otroke in starostnike. Družino zato upoštevamo kot kriterij trajnostno samooskrbne kmetije. 

Samooskrbnost pomeni, da so tako otroci kot starostniki doma, vključeni v dejavnosti kmetije 

in izobraževanje ter medgeneracijsko prenašanje znanja in kulture. Slednje pomeni trajnost in 

že izpolnjuje človekove višje potrebe po varnosti, ljubezni, pripadnosti, sreči in 

samoaktualizaciji. Musek (1995) družino opredeljuje kot človekov glavni dejavnik 

socializacije in osebnostnega oblikovanja. Vsaka družba pojmuje družino kot samoumevno 

socialno in moralno enoto.  

Frankl (2006), Sapolsky (2004), Laughtonova, Jesenovec Petrović in Petrović Jesenovec 

(2013) menijo, da sta smisel in sreča del osnovnih človekovih potreb, Maslow (1970) in 

Trstenjak (1974) jih uvrščata med višje potrebe. Sta posebni vrsti potreb, ki močno vplivata 

na trajnost kmetijskega modela in ju tudi podrobneje obravnavamo, saj menimo, da sta ti 

potrebi kot temelj zadovoljstva ključnega pomena za trajnostno ohranitev kmetij, zato sta kot 

kriterij vsebovani v vprašanjih za intervjuje. Laughtonova, Jesenovec Petrović in Petrović 

Jesenovec (2013) menijo, da če se človek potrudi in ugotovi, kaj ga na globlji ravni motivira 

in se s tem poveže, dobi moč spoprijeti se z vsakodnevnimi zahtevnimi izzivi. Frankl (2006), 

ki je prvi oblikoval teorijo smisla, meni, da je duhovna dimenzija človeka obenem tudi 

najvišja referenca njegovega obstoja. Volja po smislu je človekov temeljni in hkrati 

dominantni motiv. Težnja po smislu je celo nad težnjo po samoaktualizaciji, saj ne 

predpostavlja zadovoljenosti nižjih potreb. Musek in Pečjak (1992, 303–4) navajata, da je 

človek lahko srečen kljub pomanjkanju in ponižanju, če občuti smisel in je lahko nesrečen 

kljub obilju in priznanju, če občuti življenjsko praznoto. Ta občutja se povezujejo z 

izpolnjevanjem življenjskega poslanstva, zlasti z občutji svobode in odgovornosti v odnosu do 

življenja. Trstenjak (1974, 20–24) govori o trenutni sreči, ki jo povzročijo pridobitve 

materialnih stvari, kot so hiša, avto, televizija, kar spada med dodatne potrebe, ki niso 

osnovne za preživetje in samooskrbo. Srečen je tisti, ki ničesar ne pogreša. Sreča je, ali pa je 

ni, saj če jo imamo, ne potrebujemo ničesar več, v nasprotnem primeru nam ne pomaga 

nobena stvar od zunaj. Nesrečnega človeka tudi kopičenje dobrin okoli sebe, hlastaje za užitki 

in stopnjevanje njihovih dražljajev ne more osrečiti (Trstenjak 1974, 86).  
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Izhajajoč iz definicij potreb na začetku tega poglavja lahko trdimo, da ko človek zadovolji 

osnovne potrebe za življenje, lahko nato izpolnjuje višje potrebe, ki so povezane z 

duhovnostjo, kulturo in socialnimi potrebami. Brez njih lahko človek na samooskrbni kmetiji 

preživi nekaj časa, ker pa so del trajnosti, jih v naši raziskavi upoštevamo kot kriterije za 

trajnostno samooskrbni kmetijski model, saj so ključnega pomena za ohranitev kmetije skozi 

več generacij. 

2.5 Opredelitev trajnostno samooskrbnega kmetijskega modela 

V tem poglavju predstavljamo nekaj značilnih ter posebnih kmetijskih modelov iz katerih 

izhajamo pri opredelitvi pojma samooskrbni model. Za potrebe naše naloge pojem 

predstavimo kot trajnostno samooskrbni kmetijski model. Vse v nadaljevanju predstavljene 

modele povezujemo s kriteriji in izpolnjevanjem človekovih potreb, ki smo jih izbrali za 

opredelitev trajnostne samooskrbnosti. Kriteriji temeljijo na okoljskih in socialnih vidikih. 

Ugotavljamo, ali so kateri kmetijski modeli samooskrbni in trajnostni ter katere lahko 

uporabimo nadalje kot primer, iz katerega lahko izhaja stroka.  

Naleteli smo na zelo različna pojmovanja in razumevanje kmetijskih modelov. Avtorja Bavec 

in Bavec (b. l., 17–34) za izraze kot so trajnostno in sonaravno kmetijstvo, dobra kmetijska 

praksa integrirano pridelovanje, ekološko kmetijstvo, permakultura, miroljubno kmetijstvo, 

itd. menita, da jih pogosto laična kot tudi strokovna javnosti različno interpretirata ter 

razumeta. Sonaravni kmetijski sistemi naj bi dolgoročno zagotavljali človeštvu 

zadovoljevanje osnovnih potreb po hrani, povečevali naj bi kakovost okolja temelječ na 

naravnih virih, povečevali kakovost življenja kmeta ter družbe. Gre za samovzdrževalno 

kmetijstvo, ki je način kmetijske proizvodnje, katera se je sposobna ekološko in gospodarsko 

obdržati skozi desetletja in stoletja tako, da se okolje ohrani za kasnejše generacije. 

2.5.1 Predstavitev in primerjava kmetijskih modelov 

V nadaljevanju najprej predstavljamo modele, ki jih ne moremo povezati z izbranimi kriteriji 

in jih ne moremo označiti kot trajnostno samooskrbne. Ti modeli torej ne omogočajo zelenih 

delovnih mest, saj so le-ta povečini naporna in celo nevarna zdravju.  

Klasično intenzivno kmetijsko je danes najbolj razširjeno in se uporablja na velikih površinah. 

Cilj tega kmetijstva je povečevanje pridelka, donosnosti polj za tržno prodajo in profit, zato 

ga uporabljajo velika podjetja in kmetje na velikih površinah, ki se obdelujejo z velikimi 

stroji. Pridelke se škropi s herbicidi in pesticidi za zatiranje škodljivcev in plevela (Leban 

1984; Žmavc 2002). Je pod nadzorom države, še posebej integrirano kmetijstvo, ki ga 

določajo številni predpisi in uredbe, kmet pa lahko pridobi certifikate, da je tako pridelana 

hrana ekološka. Ekološko kmetijstvo se od klasičnega razlikuje samo v tem, da se obdelujejo 

manjše površine z združenimi stroji, nekateri strupi pa so prepovedani. Država s predpisi 
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zgolj priporoča način kmetovanja in ravnanja z okoljem, pridelave in pakiranja hrane, ki naj 

bi bila bolj kakovostna. Odvisno pa je, kakšne pristope uporabi kmetovalec, kakšne so 

njegove potrebe, znanje in prepričanja ter od znanja in interesov inšpektorja. Tako lahko 

ekološki kmet kmetuje pretežno intenzivno ali pa bolj sonaravno.  

Biodinamika je po Evropi močno razširjena v več oblikah. Lahko se pojavi kot način 

ekološkega kmetovanja pod državnim nadzorom in ekološko znamko Demeter. Načela 

biodinamike so ohranjanje zdrave zemlje in okolja ter pridelava zdrave hrane. Za odpravljanje 

škodljivcev se uporablja lastne, naravne preparate, organsko gnojenje, pretežno se obdeluje 

ročno, vendar uporablja tudi konvencionalne pristope obdelave s stroji. Nasprotno od 

klasičnega kmetijstva uporablja zelišča in samonikle divje rastline ter teži k uporabi lastnih 

semen. Ukvarja se z rejo živali, za katere poskuša poskrbeti na čim bolj naraven in human 

način (Krišković, Hanuš in Zgonec 1989; Sattler idr. 1995; Ponzio 2013). Biodinamika ima 

modernejšo vejo, ki se imenuje miroljubno kmetijstvo. Člani miroljubnega kmetijstva morajo 

biti vegetarijanci, ne uživajo mesa in ne ubijajo nobenih živali (Združenje za razvoj 

miroljubnega kmetijstva 2016).  

Primerjava klasičnega kmetijstva in biodinamike s samooskrbo nimata veliko skupnih 

značilnosti. V klasičnem kmetijstvu se torej obdelujejo velike površine s stroji, zato ta sistem 

ne more biti samooskrben niti primeren za območje našega preučevanja zaradi geografskih 

značilnosti pokrajine, saj so na preučevanem območju Liškega, Kanalskega in Kambreškega 

možne zgolj majhne obdelovalne površine. Cilj trajnostnega samooskrbovanja je 

zadovoljevanje človekovih potreb in ne čim večji dobiček. Klasično kmetovanje onesnažuje 

okolje intenzivno izrablja vire, tudi neobnovljive in uporablja umetno gnojenje. Modele 

klasičnega kmetovanja zato izključimo iz nadaljnje obravnave. Biodinamična kmetija je po 

naravi sicer manjša, bistveno bolj ohranja ekosistem, ponekod uporablja lastne vire energije in 

vodo. Ne poznamo pa primerov dobrih praks glede zelenih delovnih mest po naših izbranih 

kriterijih, saj gre za zaposlitve ali samozaposlitve, kjer ljudje delajo zelo intenzivno, pogosto 

brez odmorov, v sedečem položaju na strojih. Takšne kmetije brez subvencij ali drugih virov 

financiranja (razpisi, projekti, dodatne zaposlitve) ne preživijo, zato ne morejo biti 

samooskrbne in trajnostne. Dejansko čistih sistemov ne poznamo in se načini kmetovanja 

med seboj močno prepletajo. Temu je tako, ker vsa izhajajo iz zadovoljevanja enakih 

človekovih potreb in podobnih okoljskih pogojev, če govorimo o Sloveniji in ne globalno. 

Nadalje predstavljamo sonaravno kmetijstvo, v katero smo uvrstili vse druge kmetijske 

modele, ki vsak na svoj način skušajo biti trajnostno samooskrbni in so zanimivi kot modeli 

za preučevano območje. Sonaravno razumemo kot kmetijstvo, v katerem se prilagaja naravi in 

z njo sodeluje tako, da se je ne spreminja v škodo naravnega okolja, ampak zgolj toliko, da se 

morebiti izboljšajo naravni procesi v prid boljše pridelave hrane, bolj kakovostne vode, 

pridobitve energije iz naravnih obnovljivih virov, bolj kakovostnega zraka in drugih pogojev 

za zadovoljevanje človekovih potreb. Hkrati pa ohranja biotsko raznovrstnost okolja. 
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Primer dobre prakse je začetnik in utemeljitelj naravno znanstveno ne-dejavnega kmetovanja 

in filozofije Masanobu Fukuoka, japonski kmetovalec, filozof in znanstvenik. Zagovarjal je 

opazovanja naravnih procesov in učenja iz njih in je kot mikrobiolog ter kmetijski 

znanstvenik delal na znanstven način. Po nekaj neuspelih poskusih je sčasoma razvil izjemno 

uspešno metodo pridelave hrane in sadja na povsem naraven način z uporabo naravnih 

procesov in obnovljivih virov. Njegov način kmetovanja z zastirkami, pravočasnim sejanjem 

in sajenjem rastlin je nenaporen in ne vzame veliko časa. Na poljih se je samo po sebi 

vzpostavljalo naravno ravnovesje, saj so bili škodljivci iztrebljeni s pomočjo njihovih 

naravnih sovražnikov, rastline pa so zdrave preživele in zelo bogato obrodile. Bistvena razlika 

tega načina kmetovanja od klasičnih sistemov je, da se ne kultivira njiv, se ne gnoji s 

kemičnimi gnojili ali pripravljenim kompostom, se ne uničuje korenin rastlin z oranjem in se 

ne pobere pridelkov s polj prezgodaj (Fukuoka 1978; Fukuoka in Metreaud 1987; Fukuoka in 

Korn 2012). 

Predstavljamo danes delujoč naš (avtoričin) osemletni projekt, kot primer sonaravne 

znanstvene trajnostne samooskrbe, ki temelji na enakih načelih kot Fukuokov in se še razvija. 

Razlikujeta se le po tem, da avtorica nadgrajuje in temelji na znanstveni raziskavi zdravja, 

zdrave pridelave hrane in samooskrbe. Namesto na Japonskem, se raziskuje in preizkuša na 

Ljubljanskem barju, na Severnem Primorskem, v območju naše raziskave in na Gorenjskem. 

Bistvena prednost je v tem, da se za prehrano uporablja tudi divje, samonikle rastline, ki v 

času, ko ni gojenih, nadomestijo pomanjkanje hrane in preprečijo lakoto ter ohranijo zdravje 

oziroma dopolnjujejo prehrano. V tem sistemu se torej divje rastline ne odstranjujejo, ampak 

smiselno integrirajo v kmetovanje. Preizkusi, ki se večkrat ciklično ponovijo in spoznanja, so 

zabeleženi v avtoričinih dnevnikih. Izboljšanje na fizičnem zdravju se meri v sodelovanju z 

uradno priznano medicino. Na začetku je avtoričina prehrana in samooskrba temeljila na 

vsejedski osnovi. Pred petimi leti pa se je zaradi določenih zdravstvenih rezultatov 

preusmerila v izključno rastlinsko prehrano, kar je torej bistvena razlika med prejšnjim in tem 

modelom. V samooskrbo živali niso vključene, kar pomeni, da je tudi bistveno manj dela, 

stroškov in veliko več svobode (Požlep 2012). Sprejmejo se tiste divje živali, ki se zaradi 

naravnega krogotoka in uravnavanja naravnega ravnotežja same naselijo na vrtove in njive. 

Cilj projekta je samooskrbno, dolgo, polnovredno, zdravo, srečno, zadovoljno življenje, 

ohranjanje okolja in kulturne dediščine. Avtorica meni, da je za popolno samooskrbo 

potrebno strokovno znanje na vseh področjih, kot tudi da mora biti človek široko izobražen in 

pripravljen lotiti se vsakega fizičnega in umskega dela. Za svoje duševno in telesno zdravje 

mora vsak odrasel človek poskrbeti sam. Kako se prehranjuje in živi, je njegova lastna 

odločitev. Avtorica meni, da ni enotnega recepta za vse ljudi in da mora vsak posameznik 

najti svojo pot do zdravja in osebne sreče ter izbrati svoj model glede na zadovoljevanje 

lastnih potreb (Požlep 2011; Požlep 1995; Požlep 1999a; Požlep 1999b).  

Analiza Fukuokinega in avtoričinega modela kaže, da le-ta vsebuje vse kriterije 

samooskrbnosti in trajnosti, ki smo jih izbrali. Zadovoljuje vse človekove potrebe, tako 
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osnovne kot višje, zagotavlja zelena delovna mesta na podeželju, trajnostno ohranja okolje in 

naravne vire. Model je na območju našega raziskovanja možno uvesti in je primeren. Največja 

slabost je, da je uvajanje dolgotrajno, vsaj deset do petnajst let je potrebno vlaganja, 

raziskovanja in potrpežljivega dela, da posameznik ali družina postane samooskrbna in 

kmetija trajnostna. To še posebej velja, ker je območje našega raziskovanja močno zaraščeno 

in so vasi opustele ter stavbe večinoma niso vseljive. Torej je model primeren za tiste, ki zares 

vedo kaj hočejo, imajo jasne cilje in ne pričakujejo rezultatov v prvem letu ter so pripravljeni 

na razna odrekanja in kompromise na začetku. Ta sistem bi najbolje deloval v avtohtonem 

ekosistemu, kjer ni odvisnosti od zunanjega sistema (kot davki), zato ga upoštevamo kot 

potencialni kmetijski model. 

Zadnji kmetijski model, ki ga predstavimo s pomočjo primerov dobrih praks v Sloveniji ter 

tujini uspešno deluje, temelji na načelih permakulture. Ima podobna načela kot Fukuokov 

model in se razlikuje v tem, da se kmetija skuša integrirati v sedanji civilizacijski sistem ter 

da se lahko uporablja tudi neobnovljive vire, umetne materiale, odpadke in smeti. Bill 

Mollison, ustanovitelj permakulture, je živel v ribiški vasici Stanley na Tasmaniji, kjer so bili 

povsem samooskrbni. Vse, kar so potrebovali za življenje na tem področju, so naredili, 

pridelali ali ulovili sami in s tem zadovoljili vse svoje potrebe. Nihče ni opravljal samo enega 

dela, ki bi ga lahko imenovali poklic, ampak je vsak delal več stvari, kar pomeni, da niso bili 

specializirani. Mollison in Slay (1994) menita, da je samozadostnost v preskrbi s hrano 

premalo, če ljudje nimajo dostopa do obdelovalne zemlje, informacij in finančnih virov. 

Gibanje za permakulturo je uredilo delovanje v pravnem in finančnem smislu tako, da je 

permakultura postala življenjski slog. Preučili in izdelali so načine za pridobitev obdelovalne 

zemlje, oblikovali načine etičnega poslovanja in lokalnega sofinanciranja. Spodbujajo zelena 

delovna mesta, kot so pridelava in prodaja hrane, vzgoja sadik, surovine za izdelavo 

predmetov, naravna sredstva za odganjanje škodljivcev in mrčesa, zeliščarstvo, oddaja 

prostorov v najem, turizem, izobraževanje in čebelarstvo. Priporočajo lokalni sistem 

menjalnega trgovanja, ki deluje znotraj določene skupnosti. Vsak, ki je vključen v ta sistem, 

mora biti pripravljen trgovati z lokalnim »zelenim« denarjem, ki se ga zasluži s prodajo 

dobrin in storitev drugim ter se ga porabi s kupovanjem dobrin in storitev drugih. Zeleni denar 

ni plačilno sredstvo, ampak le podatek o menjavi. Z zunanjim svetom skupnost trguje z 

uradno valuto. Lahko ustanovijo ali uporabijo obstoječe neprofitne sklade za posojila. Davki 

niso obveza, ampak odgovornost vsakega posameznika. 

Holzerjeva permakultura je naslednji avstrijski primer, ki ravno tako temelji na biološkem in 

permakulturnem kmetovanju. Holzer je t. i. uporniški kmet, ki uporablja lastna raziskovanja 

in učenje na napakah kljub klasični kmetijski izobrazbi. Njegova kmetija je visoko v 

Avstrijskih Alpah, pa vendar pridela vso hrano za samooskrbo. Poudariti je potrebno, da je 

kmetija velika. Ima svoj vodni vir, elektriko in les. Izkorišča dane naravne vire, kot so 

skalnate stene in površine jezer za ogrevanje gredic. Potomca sta ostala na kmetiji in privabila 

še partnerje. Znanje je v družini cenjeno, saj so visoko izobraženi. Kmetija ima iz naslova 
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izobraževanj in turizma velik del dohodka (Holzer idr. 2010). Analiza Holzerjevega 

kmetijskega modela pokaže, da je v teoriji, kar se tiče skladnosti z našimi izbranimi kriteriji 

trajnostne samooskrbnosti, skladen, saj pokriva vse človekove potrebe in hkrati skrbi za 

varovanje okolja ter biotsko raznovrstnost ekosistema. Takšen sistem je možen tudi na 

območju našega poučevanja. Slabost sistema je, da potrebuje za zagon finančna sredstva, ki 

jih mladi in začetniki običajno nimajo.  

V Sloveniji ne beležimo takega kmetijskega modela, po katerem bi se res lahko zgledovali. 

Lahko pa kot primer dobre prakse modela, ki uporablja načela biodinamike, permakulture in 

lastnega ekoremediacijskega (ERM) znanstvenega sistema predlagamo učni poligon Dole 

(Vovk Korže in Prah 2015; Vovk Korže 2015a; Vovk Korže in Kogoj 2015; Vovk Korže, 

Prah in Globovnik 2015). Analiza le-tega v teoriji in naravi, glede na naše kriterije pokaže, da 

je delno samooskrben, saj uporablja obnovljive lastne vire energije in vode ter za zemljo skrbi 

trajnostno. Na poligonu je zeleno delovno mesto s področja izobraževanja. Gre za uspešen 

projekt, ki je delno financiran iz državnih institucij in evropskih sredstev. Takšen projekt je v 

izbrani občini preučevanja možen in je primeren za izobražen kader, ki je sposoben pridobiti 

sofinancerje in donatorje.  

2.5.2 Trajnostno samooskrbni kmetijski model 

Pri opredelitvi trajnostno samooskrbnega kmetijskega modela izhajamo iz trajnosti, 

človekovih potreb, okoljskih pogojev in opredelitve zelenih delovnih mest. Trajnost je 

opredeljena v poglavju 2.1 in pomeni, da nekaj traja, se obnavlja. Povezana je z ekosistemi ter 

naravnimi viri, ki so del kmetijskega sistema. Trajnostni kmetijski model mora biti sposoben 

vzdrževanja ravnotežja določenih sistemov ali stanj v nekem procesu. V našem primeru v 

zvezi z biološkimi in človeškimi sistemi, kar okolju in ljudem zagotavlja dolgotrajno, 

obnovljivo in uporabno delovanje. Lahko ga opredelimo kot sonaravni kmetijski model, ki 

vzpostavlja pogoje za zadovoljevanje vseh človekovih osnovnih in višjih potreb, pri čemer 

trajnostno ohranja naravne vire in ekosistem v njihovi izvorni obliki.  

Zeleno delovno mesto temelji na človekovih potrebah opredeljenih v poglavju 2.4.2. Takšna 

zaposlitev poteka izključno v naravnem okolju in hkrati podpira osnovne ter višje človeške 

potrebe, ki so: čist zrak, čisto okolje, kakovostna voda, hrana, toplota, naravna svetloba, 

gibanje, dovolj počitka, učenje skozi zabavo, prisotnost družine (otrok in starostnikov), da 

človek ob vsem čuti smisel in je srečen. Te potrebe so hkrati kriteriji, ki opredeljujejo 

trajnostno samooskrbni kmetijski model, saj mora biti zastavljen tako, da jih v celoti 

zadovoljuje. Na podlagi opredeljenih pojmov in kriterijev lahko izvedemo primarno etnološko 

raziskavo v nadaljevanju. Iščemo trajnostno samooskrbni kmetijski model, ki podpira zelena 

delovna mesta na območju Kanala, Liga in Kambreškega. 
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3 ETNOLOŠKA RAZISKAVA 

Našo raziskavo, v kateri obravnavamo dva raziskovalna problema, izpeljemo s pomočjo 

etnološke raziskave (Bryman 2012). Če izhajamo iz najbolj vidnih problemov, sta to 

brezposelnost in izseljevanje ljudi s podeželja na območju raziskave. Glede na geografske 

značilnosti pokrajine, ki je hribovita, neravna, zelo raznolika, oddaljena od centrov, mest in 

tovarn … je ena od rešitev brezposelnosti oživitev samooskrbno trajnostnih kmetij, ki bi 

nudile samooskrbo družin ter zelena delovna mesta. Na tem mestu se soočamo z drugim 

problemom in sicer samooskrbnost kot konstrukt pri nas in v tujini ni opredeljena, niti 

merjena (Bavec in Bavec b. l.). Zato smo ga opredelili v teoretičnem delu in ga praktično 

prikažemo v tem empiričnem delu naloge, izhajajoč iz opredeljenih človekovih potreb in 

kriterijev, ki so vezani na potrebe ter določajo samooskrbnost.  

3.1 Raziskovalna vprašanja 

Samooskrbna trajnostna kmetija je neglede na velikost lahko vir trajnostne samooskrbne 

zaposlenosti ljudi na podeželju, vir njihovega preživetja, zadovoljevanja potreb in hkrati 

trajnostno ohranja okolje. Iz tega namena našega raziskovanja izpeljujemo naslednje 

raziskovalno vprašanje: kateri trajnostno samooskrbni kmetijski modeli so bili v preteklosti in 

še obstajajo v sedanjosti, na območju Kanala, Liga in Kambreškega ter so skladni z izbranimi 

kriteriji in hkrati omogočajo zelena delovna mesta? 

Glavno raziskovalno vprašanje smo delno osvetlili v teoretičnem delu naloge, ko smo 

opredelili samooskrbnost in trajnost glede na človekove potrebe ter določili kriterije. V 

poglavju 2.5.1 smo predstavili in pojasnili možne samooskrbne kmetijske modele, ki jih lahko 

uporabimo na območju raziskave. Glede na teoretična spoznanja, lahko dejansko stanje iz 

preteklosti in sedanjosti ter pripravljenost ljudi na oživitev podeželja, s pomočjo etnološke 

raziskave, preverimo na terenu. Teoretične možnosti zelenih delovnih mest smo opredelili v 

poglavju Opredelitev trajnostnih zelenih delovnih mest, kjer smo podali možne primere.  

3.2 Izbor metodologije 

Etnološka raziskava lahko vsebuje več pristopov raziskovanja v daljšem časovnem obdobju, 

ki so zaželena, saj le tako dajo kredibilnost. Etnološka raziskava je po naravi metodologija, ki 

raziskovalcu dopušča široke možnosti raziskovanja, da z inovativnostjo lahko osvetli problem 

tako, da razišče ozadje, zakaj in kako se nekaj dogaja, kako to deluje? V naši etnološki 

raziskavi uporabljamo tri pristope, ki se med seboj prepletajo: etnometodologija, vizualna 

etnologija in udeležba (zapisi izkušenj iz avtoričinih dnevnikov) (Bryman 2012). 

Etnometodologija in vizualna etnologija sta uporabljeni pri intervjujih. Dnevnike smo 

uporabili v teoretičnem in empiričnem delu naloge. V njih so zapisane avtoričine izkušnje 

glede zadovoljevanja človekovih potreb in opazovanje antropogenega vpliva na okolje v 
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izbranem območju preučevanja, kar analiziramo v nadaljevanju. Avtorica je tako aktiven kot 

pasiven opazovalec sebe, ljudi in okolja. 

3.2.1 Etnometodologija 

S pomočjo etnometodologije poskušamo razumeti, kako ljudje delujejo v svetu tako, da 

izpostavimo pravila in interakcije v vsakdanjem življenju. To običajno vključuje podrobno 

analizo družbenih praks, pogosto z uporabo video posnetkov posameznih organizacijskih 

okolij (University of Cambridge 2016). Glede na naravo raziskave smo se odločili za metodo 

etnografske študije (Bryman 2012, 431–467). Drugi razlog je, da naša raziskava na 

opazovalno – izkustveni in etnografski način poteka že nekaj let in je avtoričin način 

življenja. Etnografska študija je raziskava z opazovanjem in udeležbo raziskovalca, ki je 

lahko aktiven ali pasiven opazovalec. Opazovalec in etnograf se nekaj časa pogrezata v 

opazovano skupino in opazujeta navade, izrečeno, pogovore med ljudmi, zastavljata 

vprašanja, zbirata podatke s pomočjo intervjujev in dokumentov – uporabita širok spekter 

zbiranja podatkov in virov. Izraz etnografija se pogosto nanaša na obe raziskovalni metodi: na 

izpostavljeno v prejšnjem stavku in na pisni raziskovalni produkt. Etnografska raziskava sloni 

tako na raziskovalnem procesu, kot na pisnem rezultatu raziskave (Bryman 2012, 432–433).  

Najprej za namenske vzorce, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju, sestavimo 

nekatera skupna – enaka vprašanja, ki jih uporabimo v intervjujih in pogovorih za namen 

primerjanja, iskanja skupnih delujočih vzorcev in triangulacije (Bryman 2012; Neuman 2006; 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 2016). Podatke pridobimo z 

nestrukturiranimi, polstrukturiranimi intervjuji in opazovanji. Pomagamo si z vnaprej 

pripravljenimi opomniki. Iz zbranih podatkov in na podlagi induktivnega sklepanja 

oblikujemo zaključke, ki predstavljajo odgovor na naše raziskovalno vprašanje. Odgovore 

lahko uporabimo, da razvijemo sekundarna vprašanja. Kakšen vrstni red, katera vprašanja in 

podvprašanja uporabimo, je odvisno od vsake posamezne osebe posebej. Narava 

etnometodologije je, da se prilagodi dani situaciji. Iz odgovorov izluščimo tudi neobičajno, 

kar nas lahko še dodatno napelje na razmišljanja, ki jih do sedaj nismo predvideli. Tako 

pridobimo od respondentov tudi informacije, ki jih zaradi morebitnega pomanjkanja 

informacij, sami ne bi znali ali mogli vprašati. Kljub odprtim vprašanjem, si bomo prizadevali 

za nepristranskost (Easterby-Smith idr. 2005, 111 – 121).  

3.2.2 Vizualna etnologija  

Pri vizualni etnologiji opazujemo telesno govorico ljudi (obnašanje, mimiko, izraze, kretnje, 

ton glasu na opazovani osebi), kar nam pomaga dodatno razumeti, kar oseba ne izreče, vendar 

v resnici misli in živi (Gostečnik, Battelino in Gerjolj 2012). Opažanja zabeležimo in jih 

analiziramo. Z vizualno etnologijo preverjamo resničnost izjav intervjuvancev. Telesna 
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govorica je neke vrste nebesedno sporazumevanje. Običajna govorna hitrost sporazumevanja 

je 100 do 120 besed na minuto. V tem času povprečna oseba misli okoli 800 besed. Govorica 

telesa je kanal za te neizgovorjene besede, misli in občutke. Preko govorice telesa lahko 

razberemo, ali človek pozorno posluša, je zdolgočasen, previden, sumničav, odprt, kakšne je 

volje, kakšen je njegov karakter in podobno. Ko se z nekom pogovarjamo, naj je to 

neformalni pogovor, intervju ali poslovni sestanek, je potrebno upoštevati območja in cone, 

kje stojimo in kako se dotikamo ali ne sogovornika/ov. Pomembni so pozdravi in stiski roke 

(Clayton in Drev 2004). Telo vedno govori resnico, saj se v njem z vso silovitostjo in 

resničnostjo prebujajo senzorična občutja, ki so postala osrednji del posameznikove psihične 

strukture (Gostečnik, Battelino in Gerjolj 2012, 113).  

Na začetku pogovora ne uporabljamo beležke niti snemanja, da intervjuvanci odkrito 

sproščeno govorijo. Snemanju se izognemo, ker imajo do snemanja ljudje viden odpor. V 

opazovanem območju so ljudje previdni in stežka zaupajo, zato je najprimernejši način 

komunikacije nestrukturiran intervju. Izjema so strokovnjaki. Opazovanje telesne govorice 

intervjuvancev, obrazne mimike, hoje, gibanja, tona glasu, kretenj, barve las in koža 

sporočajo tudi zdravstveno stanje osebe, saj je zdravje eden od kriterijev trajnostne 

samooskrbnosti, ki ga preverjamo. 

Poleg opazovanja oseb uporabimo še metodo terenskega opazovanja, s katero zbiramo 

naslednje informacije: opazovanje okolja (pregled terena), na katerih področjih je v skladu s 

teoretičnimi koncepti očitno videti, da gre za zdravo okolje, ekološko pridelavo hrane, 

ravnanje z odpadki, vodami, čistim zrakom, uporabo naravnih virov energije … in na podlagi 

opaženega sestavimo specifična vprašanja za lastnika opazovanega okolja. Odgovori in 

opažanja bodo razkrili, ali je kmetijski model trajnostno samooskrben in v skladu s kriteriji. 

Pri tem uporabimo nekajletne izkušnje in opazovanja izbranega območja, ki temeljijo na 

avtoričinih zapisih in dnevnikih. 

3.3 Viri podatkov 

Za namene etnološke raziskave uporabimo naslednje vire podatkov:  

 strokovno in laično literaturo, zapise, fotografije, pričevanja;  

 sekundarne podatke Statističnega urada Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo in 

gozdarstvo;  

 primarne podatke, ki so: opazovanje krajine in obdelovalnih površin, delovanja ljudi, 

intervjuji in udeležba pri dejavnostih in aktivnostih s člani izbrane ciljne skupine, 

avtoričine dnevnike, ki obravnavajo področja zdravja, samooskrbe, pridelave hrane, 

intervjuje s strokovnjaki in znanstveniki, zapiske pogovorov z ljudmi po vsej Sloveniji in 

v tujini ter različne preizkuse. 
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3.4 Namenski vzorci 

Zaradi narave raziskovalnega problema raziskava zahteva pridobivanje podatkov od dveh 

različnih skupin respondentov, ki so strokovnjaki in laiki. Namen pa je primerjanje odgovorov 

in triangulacija. Predvidoma imajo strokovnjaki bolj strokovne, poglobljene odgovore in uvid 

v ozadje delovanja naravnega sistema ter človekovih potreb. Laiki pa so skozi izkušnje 

ugotovili, da nekaj za njih deluje in to prakso uporabljajo, lahko že nekaj generacij, ne da bi 

točno vedeli, zakaj. Običajno iz tega nastane mit, določena »slepa vera«, brez podlage znanja, 

ki se lahko izrodi ali pozabi, saj sčasoma izgubi pomen in smisel. Strokovnjak neko pravilno 

delovanje z razumevanjem in znanjem lahko osmisli. Laike pa nadalje delimo na starejše 

osebe in srednjeletnike zato, da pokrijemo različna časovna obdobja, jih primerjamo med 

seboj, zaznamo spremembe in najdemo morebitne rešitve.  

Opis izbranih namenskih vzorcev: 

 pet starejših domačinov laikov iz območja Kanala ob Soči, ki so stari nad sedemdeset let, 

letom primerno vitalni, imajo dober spomin, so aktivni in o trajnostni samooskrbi največ 

vedo iz lastnih izkušenj; 

 pet domačinov laikov srednjeletnikov iz izbranega območja Kanala ob Soči, ki so stari 

med petdeset in sedemdeset let; 

 pet strokovnjakov iz Kanala ob Soči, Kambreškega in Liškega območja, ki o izbrani 

tematiki največ vedo. Namen je pridobiti strokovne informacije o trajnostni samooskrbi in 

zelenih delovnih mestih, ki jih s pomočjo sekundarnih in drugih virov ni mogoče dobiti. 

Naše izbrane kriterije trajnostne samooskrbnosti preverjamo z njihovimi odgovori. Iščemo 

konkretne strokovne rešitve za naš raziskovalni problem. Ker so strokovnjaki 

specializirani in lahko odgovorijo le na del vprašanj, ki nas zanimajo, so namenoma z 

različnih področij. Da bi lahko izvedeli o ravnanju z ekosistemov, trajnostni samooskrbi in 

človekovih potrebah, sprašujemo biologa. Intervjuvamo strokovnjaka s področja 

pedologije, domačina, ki območje dobro pozna, tako okolje, kot ljudi. Našli smo 

strokovnjaka s področja samooskrbe, ki je samozaposlen in živi v občini, pozna ekosistem 

ter potrebe ljudi. Smiselno je intervjuvati strokovnjaka s področja sociale in dela z ljudmi, 

ki nam lahko dosti pove o potrebah ljudi v občini Kanal ob Soči ter poda možnosti zelenih 

delovnih mest. Intervjuvamo strokovnjake z institucije, ki se ukvarja z zaposlovanjem na 

izbranem območju in nam lahko poda informacije s področja zaposlovanja ter potreb ljudi. 

3.5 Teoretični okvir za intervjuje in opazovanja 

V teoretičnem delu naloge smo opredelili, da so človekove potrebe kriteriji trajnostne 

samooskrbe. Da bi lahko zadovoljili človekove potrebe, potrebujemo določene pogoje, ki jih 

nudi naravni ekosistem, v katerega je umeščen kmetijski sistem. Ekosistem je servis, ki 

zadovoljuje osnovne človekove potrebe po zraku, vodi, toploti, hrani (pridelava hrane je 

odvisna od vremena, klime, lokacije, velikosti kmetije in števila članov), gibanju in počitku, 
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razmnoževanju (družina, pripadnost, smisel), varnosti, zavetju, energiji; in tudi višje potrebe 

po samoaktualizaciji, sreči, kulturi, socialnih stikih in duhovnosti. Za trajnostno vzdrževanje 

naravnega ekosistema in zadovoljevanje človekovih potreb so potrebni: znanje, pravilne 

informacije in prenašanje le-teh kot tradicije, ki so tudi del trajnostne samooskrbnosti. Ti 

kriteriji in pogoji za ekosistem so hkrati tudi podlaga za zbiranje podatkov. Opomnike za 

intervju in opazovanja razvijemo na podlagi teoretičnih konceptov, raziskovalnih vprašanj in 

lastnih izkušenj ter dnevnikov (Bryman 2012; Neuman 2006; Kvale 1996; Food and 

Agriculture Organization of the United Nations 2016). Smiselno je, da izberemo kategorije in 

podkategorije, torej teme glede na raziskovalne cilje oz. raziskovalna vprašanja in kriterije, ki 

smo jih izbrali ter jih povežemo z vprašanji in opornimi točkami. 

Kriterije, ki so podlaga za vprašanja v intervjujih in za opazovanje, podrobneje pojasnimo v 

nadaljevanju. Pomembno je, koliko članov šteje družina oz. skupnost. Za enega človeka je 

potrebno manj hrane in ozemlja ter manjše bivališče, kot za več ljudi, ki živijo skupaj v hiši 

ali več stavbah. Večje, kot je bivališče, več je potrebno energije za ogrevanje. Pomembno je 

tudi, kako in iz katerih materialov je bivališče narejeno ter kje stoji glede na teren in 

podnebje. Kraji, kjer so kratka poletja in dolge ter ostre zime in je revna zemlja, so 

zahtevnejši za samooskrbo, ker je težje pridelati hrano kot v krajih, ki imajo ugodno klimo ter 

več kakovostne zemlje. Potrebna sta znanje in prilagajanje naravnim danostim. Poznati je 

potrebno sestavo tal. Samooskrba je odvisna tudi od tega, kako zna človek izkoristiti oz. 

uporabiti ekosistem, kakšen je njegov pogled na samooskrbnost in trajnost, ali uporablja 

inovativno trajnostno samooskrbno tehnologijo, trajnostno izkorišča naravne vire in kakšni so 

ti viri. Vprašanje je tudi, ali izdeluje sam obleko in obutev ter orodja. Samooskrba je odvisna 

od človekovih potreb, ki smo jih opredelili in o katerih mora sam razmisliti, kaj v resnici 

potrebuje. Če so človekove potrebe večje, kot dejansko potrebuje za življenje in celo odvečne, 

se mnogo težje samooskrbuje, kot tisti, ki izpolnjuje osnovne potrebe. Samooskrbnost se 

zmanjša, če človek potrebuje stroje, računalnik, televizijo, denar in dodatne dobrine, ki niso 

osnovne za preživetje. Lahko pa samooskrbnost poveča z izmenjavo storitev, blaga in denarja. 

To so torej zunanji (okoljski) pogoji, kot osnova za merjenje samooskrbnosti. 

Notranji pogoji pa so povezani z zdravjem in vitalnostjo. Bolj, kot je človek zdrav, bolj lahko 

dela sam, bolj je samooskrben in ne potrebuje zdravstvenih storitev, lahko pa se zanje 

prostovoljno odloči. Trenutno v našem sistemu to ni mogoče, saj je zdravstveno zavarovanje 

obvezno – prisilno. Nenazadnje ali pa najprej se mora človek še vprašati, ali so vse to njegove 

resnične potrebe, je vse to zanj smiselno početi? In če je odgovor pritrdilen, potem dobi 

človek voljo za trajnostno delovanje. Za vse našteto je potrebno imeti dosti znanja in vse to 

znanje lahko s svojim zgledom prenese na druge ljudi ter generacije, če so njegovi potomci 

doma, da ga lahko opazujejo in sodelujejo pri aktivnostih. V kolikor se otroci šolajo drugje in 

so zdoma, so v obdobju, ko bi se lahko največ naučili od svojih prednikov; in ko jih v srednjih 

letih začne zanimati znanje prednikov, le-teh največkrat ni več, zaradi česar se znanje izgubi 
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in ni trajnostno. Torej je v samooskrbo potrebno vključiti tudi to, koliko se družina oz. 

skupnost sama ukvarja s svojim potomstvom. 

Podatke pridobimo z metodo polstrukturiranega (za strokovnjake) in nestrukturiranega (za 

laike) intervjuja, nadalje še z metodama lastnih dnevnikov in opazovanja. Laikom ne glede na 

starost postavljamo enaka vprašanja. Strokovnjakom postavljamo tudi enaka vprašanja, s tem 

da zožimo kategorije in teme, saj niso kompetentni odgovoriti na vsa vprašanja. Za laike 

izberemo večje število vprašanj z razlogom, ker intervjuvamo dve skupini ljudi, starejše in 

mlajše, saj vsi na vsa vprašanja ne morejo odgovoriti, ker nimajo dovolj znanja in izkušenj. 

Drug razlog je, da je tema samooskrbe izjemno široka in je opredeljena s številnimi kriteriji, 

na katera so vezana naša vprašanja. In tretji razlog je, da je naša etnološka raziskava 

dolgotrajna (vsaj eno leto, v nekaterih delih več let) in temelji na opazovanju ter večkratnem 

intervjuvanju istih oseb. Za strokovnjake so predvideni polurni krajši intenzivnejši, 

polstrukturirani intervjuji.  

3.5.1 Demografski podatki 

Najprej zbiramo demografske podatke laikov. Te potrebujemo, da preverimo, ali smo izbrali 

prave osebe za intervju. Na to vprašanje nam odgovori njihova starost. Ko intervjuvamo 

strokovnjake, demografskih podatkov ne zbiramo, ker niso smiselni in jih za potrebe 

raziskave ne potrebujemo. Zapišemo področje dela ali poklic za osnovno orientacijo, zakaj 

oseba na nekatera vprašanja ni odgovorila oz. za katera je dejansko kompetentna.  

Nadalje nas zanima, koliko je bilo (oz. je prebivalcev) na kmetiji ter kako velika je bila (ali še 

vedno je) kmetija. Slednji vprašanji nas pripeljeta do odgovora na to, kakšna je povezava med 

številom ljudi na kmetiji, velikostjo kmetije in samooskrbnostjo.  

3.5.2 Vprašanja za laike 

Najprej predstavljamo kategorije, teme in opise vprašanj s pripadajočimi vprašanji za ciljni 

skupini starejših laikov in srednjeletnih laikov. Kriterije smo razvrstili v pet glavnih kategorij, 

ki si glede na opredeljene potrebe in kriterije trajnostne samooskrbe sledijo po logičnem 

vrstnem redu, od osnovnih do višjih potreb. Vsako kategorijo in podtemo v nadaljevanju 

sistematično pojasnimo s človekovimi potrebami in kriteriji. Vprašanja so zastavljena splošno 

in so odprtega tipa, z namenom pridobiti čim več kakovostnih informacij. Zaradi obširne in 

splošno v družbi nejasne ter različno razumljene teme samooskrbe pri etnološki raziskavi 

vprašanja ne morejo biti postavljena strukturirano, ampak jih izbiramo postopoma glede na 

trenutno situacijo ter potek intervjuja, ki ga imamo z vsakim posameznikom posebej.  
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Kategorija 1: samooskrba 

Kategorijo samooskrbe opredeljujejo še naslednje teme: hrana, voda, ogrevanje, oprema, 

obleka, orodja, izobraževanje, informacije in je najbolj obširna. Vprašanja zastavimo tako, da 

intervjuvancev ne usmerjamo v naš način razumevanja samooskrbe, ampak jih spodbujamo, 

da nam povedo njihovo mnenje in izkušnje. Vsako vprašanje pa vsebuje enega ali več 

kriterijev, ki smo jih izbrali. 

Prvo in drugo vprašanje sta povezani s kriterijem velikosti kmetije glede na število 

prebivalcev in delavcev, katero pridobimo iz demografskih podatkov. Iz odgovorov 

ugotovimo, koliko so lahko pridelali zase na določenih površinah, da so bili samooskrbni, ali 

so imeli domače živali, kako so se prehranjevali in ali so bili samooskrbni z ogrevanjem 

(toplota) ter naravnimi obnovljivimi viri energije in materialom za izdelke, ki so jih 

potrebovali za domačo rabo. Slednje je odvisno tudi od tega, ali so te vire sploh uporabljali, 

kar izvemo iz odgovorov na tretje vprašanje, ki daje odgovor tudi na kategorijo zadovoljstva. 

Trajnostno samooskrbnost kmetijskega modela lahko ugotavljamo s pomočjo četrtega 

vprašanja. Peto vprašanje je namenjeno odložišču, kjer zbiramo zanimive ideje in podatke za 

kasnejšo razpoznavanje novih kategorij in tem, ki jih morebiti sami nismo prepoznali ali 

ugotovili iz dosedanjih teoretičnih in praktičnih izhodišč. Z vprašanji zbiramo podatke o 

pogojih za samooskrbo. Hrana je osnovna potreba in je tudi eden glavnih kriterijev, 

kazalnikov samooskrbe kmetijskega modela. Sedmo, osmo in deveto vprašanje dopolnjujejo 

šesto vprašanje in ga natančneje opredeljujejo. V devetem vprašanju je beseda zakaj 

namenjena odložišču, da izvemo tisto, kar morebiti še nismo odkrili sami in ljudje vedo. 

Deseto vprašanje določa trajnostno samooskrbnost kmetije. Enajsto vprašanje je povezano s 

temo vode, ki je glavna potreba človeka in okolja za življenje. Kakovost vode je povezana s 

kriterijema zdravja in trajnosti. Dvanajsto vprašanje je povezano s kriterijem toplote in 

uporabo naravnih, trajnostnih, obnovljivih virov energije. Vprašanja od trinajst do šestnajst 

pojasnjujejo povezanost s kriterijem znanja. Lahko tudi opredelijo načine samozaposlitve ter 

nakažejo možnosti zelenih delovnih mest na podeželju. V kolikor denar vzamemo kot 

menjalno sredstvo, če so ga zaslužili s svojim delom na kmetiji ali s prodajo pridelkov, 

izdelkov in storitev, potem to lahko štejemo za obliko samooskrbe. Vprašanja nam dajejo tudi 

vpogled v potrebe ljudi v različnih časovnih obdobjih. Beseda kako v vprašanjih opredeljuje 

način zadovoljevanja potreb, ki nam daje vpogled v trajnost kmetijskega modela. Hkrati pa 

lahko dobimo dodatne ideje in smernice za odložišče, ki lahko odprejo nove kategorije in 

teme. V sedemnajstem in osemnajstem vprašanju se ukvarjamo z znanjem in pridobivanjem 

kakovostnih informacij za trajnostno samooskrbo. Devetnajsto in dvajseto vprašanje 

razkrivata vzgojo in izobraževanje otrok.  

1. Kako velika mora biti kmetija, domačija za samooskrbo? 

2. Koliko ste imeli od tega njiv, koliko travnikov in koliko gozda? 
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3. Kaj ste imeli doma, kar ste potrebovali za življenje in kaj ste potrebovali (koliko ste bili s 

tem zadovoljni, kaj je bilo premalo, kaj preveč)? 

4. Kaj ste kupovali? Koliko ste potrebovali denarja? 

5. Katera oseba je bila bolj uspešna pri kmetovanju od drugih v samooskrbi in zakaj? 

6. Kaj vse ste jedli? 

7. Kaj vse ste pridelovali? 

8. Kaj vse ste kupovali in kje? 

9. Katere domače živali ste imeli in zakaj? 

10. Katero svoje seme in sadike ste imeli? Kako ste jih pridelovali? 

11. Katere vire vode ste uporabljali? Kakšna je bila kakovost glede na danes? 

12. Kako ste se ogrevali (če na drva, kako ste jih pridobili)? 

13. Kako ste izdelovali obleko in čevlje doma? 

14. Kako ste izdelovali pohištvo ter ostale gospodinjske pripomočke doma? 

15. Kako ste izdelovali orodja doma? 

16. Kako ste pridelovali, kaj in koliko ste delali na roke in kaj in koliko s stroji – katerimi? 

17. Kako ste dobili informacije?  

18. Kako ste pridobili znanje? Kako ste pridobili izobrazbo?  

19. Kako so se otroci šolali? 

20. Kako ste vzgajali otroke (so bili doma)? 

Kategorija 2: zadovoljstvo 

Kategorija zadovoljstvo vsebuje še teme: sreča, smisel in zdravje. Ta kategorija je ključnega 

pomena za razumevanje kriterijev trajnostne samooskrbnosti in ga raziskuje vprašanje 

enaindvajset. Sreča je poseben kriterij, vsebovan v dvaindvajsetem vprašanju, ki je kazalnik 

zadovoljstva in trajnosti človeškega početja. Prvi del vprašanja je namenoma zaprtega tipa, da 

pridobimo jasen odgovor. Triindvajseto vprašanje razkriva, če je človekovo življenje in 

delovanje smiselno, prvi del vprašanja pa je tudi zaprtega tipa. V štiriindvajsetem vprašanju 

izvemo, kako zdravi so bili ljudje. Če so bili dobrega zdravja, so dobro skrbeli zase. Na 

kakšen način je to, pa ugotovimo iz naslednjih vprašanj, v katera smo vpletli kriterije zdravja, 

ki so: spanje, razmerje med počitkom in delom, stres, sprostitev, hrana, voda, zrak in gibanje.  

21. Kakšno je bilo delo doma na kmetiji (prijetno, veselo, lahko, težko, naporno, ste radi 

delali, niste marali tega dela, ste kaj peli pri delu ...)? 

22. Ste bili srečni? Kaj vas je osrečevalo? Kaj vas ni osrečevalo? 

23. Je bilo življenje za vas smiselno? Zakaj? Kaj je za vas smisel? 

24. Kakšno je bilo zdravstveno stanje članov družine? 

25. Koliko in kdaj ste počivali; koliko ste spali; koliko ste delali? 

26. Katere skrbi, stres in obremenitve ste imeli? 

27. Kako ste se razvedrili, sprostili? 
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28. Kako ste skrbeli za svoje zdravje? Na kakšen način so bili zdravje, zdrava hrana, voda, 

zrak, gibanje za vas pomembni? 

Kategorija 3: okolje  

Kategorija okolje vsebuje še temi klima in spremembe. Zanima nas primerjava osnovnih 

pogojev – kriterijev, ki pojasnjujejo zadovoljevanje potreb okolja, ki so: zrak, klimatske 

spremembe in druge spremembe v okolju na podeželju. Spremembe do danes nam lahko 

pokažejo, ali gre človek v pravo smer ali ne, ali je njegovo delovanje trajnostno ali ne, kar 

sprašujemo s pomočjo spodnjih vprašanj.  

29. Kakšen je bil zrak v primerjavi z danes? 

30. Katere so razlike v klimi, vremenu včasih in danes? 

31. Kakšni so bili škodljivci in kako ste z njimi ravnali? 

32. Katere so bile divje živali in kako ste z njimi ravnali? 

Kategorija 4: kultura 

Kategorija kultura vsebuje še temi tradicija in navade. Ta kategorija spada v zadovoljevanje 

višjih človekovih potreb, ko so osnovne že zadovoljene. Vprašanji v nadaljevanju odkrivata, 

katere so bile potrebe po druženju, bližini, družini, ljubezni in pripadnosti ter navade, ki so 

sestavljale kulturo ljudi in so izpolnjevale določene potrebe.  

33. Kakšne ste imeli kulturne dejavnosti, druženja z drugimi? 

34. Kako ste se med seboj razumeli v družini, v vasi, v celotnem okolišu? 

Kategorija 5: trajnost  

Kategorija trajnosti vsebuje še temi zaposlitev in ohranjanje tradicije. Že samo življenje na 

kmetiji pomeni stalno zaposlitev v okolju, pridelavo hrane in opravljanje drugih dejavnosti. 

Kmetje brez subvencij in dodatnih zaposlitev danes nimajo dovolj sredstev za zadovoljevanje 

potreb. Zato se marsikdo zaposli ali pa raje živi od drugih zaposlitev. Kako je bilo s tem v 

preteklosti in kaj menijo domačini, da je danes možno ter kaj je tisto, kar motivira naslednike, 

da ostanejo na deželi in nadaljujejo to, kar so starši začeli ali podedovali od prednikov, 

razkrivajo naslednja vprašanja:  

35. Kakšne dodatne zaposlitve ste imeli, kje, zakaj? 

36. Kakšne so možnosti zaposlitve mladih danes na podeželju, kakšni so vaši predlogi? 

37. Koliko in zakaj so bili nasledniki pripravljeni nadaljevati družinsko tradicijo? 
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3.5.3 Vprašanja za strokovnjake 

V drugem delu predstavljamo kategorije, teme in pripadajoča vprašanja za ciljno skupino 

strokovnjakov. Kategorije in teme so večinoma enake kot v prvem delu za prejšnji ciljni 

skupini, razlikujejo se v tem, da so ožje in bolj združene glede na bolj ozka, specializirana 

področja, ki jih pokrivajo strokovnjaki. Z vizualno etnologijo pa lahko opazujemo zgolj 

strokovnjaka, ki se s samooskrbo dejansko v naravi ukvarjata. 

Kategorija 1: samooskrba 

Kategorija samooskrba vsebuje naslednje teme: hrana, voda, ogrevanje, oprema, obleka, 

orodja in informacije. Od strokovnjakov pričakujemo, da pojem samooskrba poznajo širše in 

poglobljeno, zato smo pod to kategorijo združili človekove osnovne potrebe, ki so kriteriji za 

samooskrbo. Odgovori na vprašanja nam pomagajo razumeti in dopolniti odgovore laikov, kje 

in kako lahko dobijo informacije in ali se lahko še kako dodatno informirajo. 

1. Kako bi se lahko ljudje na podeželju samooskrbovali? 

2. Kaj po vašem mnenju samooskrba pomeni? 

3. Opišite kakšen dober zgled, primer? 

4. Kaj ljudje in mladi potrebujejo, kaj so njihove potrebe? 

5. Katere so potrebe ljudi? 

6. Kje in kako dobijo ljudje informacije? 

Kategorija 2: zadovoljstvo 

Kategorija zadovoljstvo vsebuje teme: sreča, smisel in zdravje. Vprašanja so namenjena 

določenim strokovnjakom s področja socialnega varstva in tistim, ki se s samooskrbnostjo 

ukvarjajo. Preverjamo višje potrebe in kriterije. Osmo vprašanje je namenjeno 

strokovnjakom, ki o temi največ vedo in tistim, ki so smisel našli oz. vedo, kako do njega 

priti. Deveto in deseto vprašanje sta namenjeni strokovnjakoma, ki samooskrbnost živita oz. 

jo raziskujeta. Pri enajstem vprašanju uporabimo vizualno etnologijo, saj je mogoče 

prepoznati človeka, ki je zdrav in vitalen po izgledu in načinu gibanja. 

7. Katere so stiske ljudi v občini, njihove omejitve, slabe lastnosti, ki bi jih lahko spremenili 

in kako? 

8. Kako ste zadovoljni s svojim življenjem? Kaj bi še lahko izboljšali? 

9. Kako bi ljudje bili srečni? (Kako ste našli srečo?) 

10. Kako bi ljudje našli smisel? (Kako ste našli smisel?) 

11. Na kakšen način skrbite za svoje zdravje? 
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Kategorija 5: trajnost 

Tema trajnost vsebuje teme: (samo)zaposlitev, zelena delovna mesta, potenciali ljudi – okolja. 

Vprašanja so namenjena vsem izbranim strokovnjakom, povezana pa so s temo zelenih 

delovnih mest na podeželju, torej s tistim delom samooskrbe, kjer lahko ljudje zaslužijo z 

različnimi zaposlitvami ter si tako omogočijo oskrbo z dobrinami, ki jih sami nimajo. Želimo 

dobiti odgovore, katere potrebe bi lahko ljudje na podeželju, ki trpijo brezposelnost, 

izpolnjevali in jih ponovno prepoznali kot osnovne ter zopet našli smisel v samooskrbi. 

12. Kakšne so po vašem mnenju (samo)zaposlitvene možnosti za ljudi na podeželju v Občini 

Kanal ob Soči? Kaj bi mladi in drugi lahko delali na podeželju? 

13. Kaj je po vašem zeleno delovno mesto? Kako si ga predstavljate? 

14. Kakšne so možnosti zelenih delovnih mest v občini Kanal ob Soči? 

15. Katere so dobre lastnosti in potenciali ljudi v občini Kanal ob Soči? 

16. Zakaj se po vašem mnenju ljudje iz občine Kanal ob Soči odseljujejo? 

17. Kaj bi mlade lahko zadržalo na podeželju v občini Kanal ob Soči? 

3.6 Metoda analize podatkov 

Najprej analiziramo povzetke intervjujev, lastnih dnevnikov in izsledkov opazovanj. 

Upoštevajoč vse tri vire podatkov bodo oblikovani analitični podatki (Mayring 2000; 

Silverman 1993; Neuman 2006). Zbrane podatke najprej kodiramo, s čimer razdelimo zapise 

v bolj obvladljive ter smiselne vsebinske segmente. Z razvrščanjem informacij zagotovimo 

nadzor nad vsebinskimi podatki, pri čemer uporabimo konstruktivistični pristop. Kategorije in 

teme smo že identificirali v prejšnjem poglavju, opisali pa smo jih v teoretičnem delu, ko smo 

določili kriterije in opredelili pojme samooskrbe ter zelenih delovnih mest. Naredimo 

povzetek tem in zaključimo z interpretacijo podatkov. Povzetke združimo in jih kombiniramo 

z izsledki ustrezne teorije. Na ta način preučimo pomembne teme, zasnove, vzorce in 

strukture, ki se pojavijo v besedilu (Roblek 2009). Analiza predvidoma pripelje do 

oblikovanja konceptov in eksplanacij, to je, do teoretičnih formulacij.  

3.7 Zagotavljanja veljavnosti empiričnega raziskovanja 

Prvi način zagotavljanja veljavnosti sta dosledna konceptualizacija in operacionalizacija. 

Drugi način zagotavljanja veljavnosti je triangulacija, kar pomeni, da uporabimo več vrst 

podatkov in/ali več kot eno metodo preučevanja (Bryman 2012, 392). V nalogi uporabimo 

triangulacijo virov podatkov in še triangulacijo metod raziskovanja. Med seboj primerjamo 

odgovore starejših in mlajših laikov ter strokovnjakov, tako lahko primerjamo odgovore treh 

različnih skupin deležnikov. Odgovore pridobimo z intervjuji. Metodo intervjuja 

kombiniramo še z opazovanjem ljudi ter okolja in oboje primerjamo s sekundarnimi podatki 

(Easterby-Smith idr. 2005). 
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Tretji način zagotavljanja veljavnosti je dolgotrajno opazovanje, kar raziskavi daje večjo 

verodostojnost. Zajem podatkov se opravi v več časovnih točkah (Bryman 2012), in sicer od 

enega do več let. Opazujemo okolje, ljudi in navade, pri čemer uporabimo večkratno, 

dolgotrajno intervjuvanje ljudi ter iščemo vzorce, podobnosti in odstopanja. 

3.8 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Pomembna omejitev raziskave je kakovost namenskega vzorca, ker je lahko ta številčno 

premajhen ali so uporabljeni neustrezni kriteriji izbora v vzorec, zato je to lahko eden glavnih 

razlogov za nizko veljavnost raziskovalnih izsledkov. 

Etnografska raziskava je obsežna in dolgotrajna raziskava. Zaradi časovne omejenosti smo se 

osredotočili na manjši vzorec, na majhno geografsko področje, zaradi česar ne moremo 

rezultatov posplošiti na celotno populacijo. Posplošitev predvidoma ne bo možna tudi zaradi 

specifičnih geografskih, kulturnih in ekonomskih pogojev posameznega okolja, ki je za vsako 

okolje v Sloveniji specifično. Izbrali smo področja Kanala ob Soči, Liga in Kambreškega, saj 

je to področje geografsko, ekonomsko in kulturno podobno ter po obsegu še obvladljivo za 

raziskavo (Bryman 2012). 

Ena od omejitev je upoštevanje avtorskih pravic glede avdio, video posnetkov intervjujev in 

fotografij (Bryman 2012, 461; Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah ZASP, Uradni list RS, 

št. 16/07). Za vsako avtorsko delo moramo v času raziskave za objavo pridobiti pisna 

dovoljenja avtorjev. Zaradi upoštevanja avtorskih pravic nekaterih virov ne moremo 

uporabiti, v kolikor avtorji objave ne dovolijo. 

Izhajajoč iz teoretičnega dela, upoštevajoč znane definicije, opredelitve in zakone ter 

predpise, našo raziskavo omejujemo na posamezne kmetije in skupnosti, kajti trajnostna 

samooskrba v intenzivnem kmetijstvu ni možna, zato je izključeno iz raziskave.  
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4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA INTERVJUJEV, DNEVNIKOV TER 

OPAZOVANJ LJUDI / OKOLJA 

Analiza vsebine je pozitivističen pristop in je metoda s katero na strokoven način 

strukturiramo kvalitativne podatke. Analize in interpretacije ni mogoče ločiti. Na podlagi že 

določenih kategorij in tem, iz prepisov intervjujev v Prilogi 1, prepoznamo bistvene dele 

besedila, ki jih v raziskavi analitično upoštevamo (Neuman 2006). Nato predstavimo njihovo 

analizo, soočanje izjav, ki jih osebe povedo na določeno temo in izvedemo interpretacijo. Pri 

proučevanju upoštevamo mnenja, občutenja in vrednotenja ljudi, vključenih v dogajanje. 

Vključimo tudi analizo avtoričinih dnevnikov ter opazovanja ljudi in okolice. Avtoričine 

dnevnike smo v skladu s kriteriji, kategorijami in temami kodirali v Prilogi 2.  

4.1 Demografski podatki 

Podatke črpamo iz odgovorov na vprašanja o starosti, številu družinskih članov in velikosti 

kmetije (Priloga 1, kategorija 1). Najnižja starost starejših opazovanih oseb je sedemdeset let. 

Najstarejše tri osebe so stare triindevetdeset in štiriindevetdeset let. Največ odgovorov je, da 

je bilo v družini sedem članov in štiri do šest otrok. Velikost kmetij je bila od enajst do 

štirideset hektarov (ha). Največ kmetij je imelo med enajst in petnajst hektarov. Opazovani 

srednjeletniki pa so stari med petdeset in sedemdeset let. Največ odgovorov o številu 

družinskih članov je bilo sedem. Večina ne ve, kako velika je bila nekoč njihova kmetija. 

4.2 Kategorija 1: samooskrba 

V tem poglavju predstavljamo povzetke odgovorov, saj soočamo odgovore starejših 

opazovanih oseb, srednjeletnikov ter strokovnjakov in izsledke dnevnikov ter opazovanj iz 

Priloge 1. V kategoriji samooskrbe se ukvarjamo s hrano, vodo, ogrevanjem, orodjem, 

opremo, obleko, izobraževanjem in informacijami. Največ ljudi si samooskrbo predstavlja kot 

pridelavo dovolj hrane za sebe. Tako v preteklosti, kot še danes, so ljudje še samooskrbni z 

ogrevanjem, z vodo pa ne več. Ostalo, kar so potrebovali, so kupovali. Izobraževali so se 

klasično in informacije pridobivali z ustnim izročilom ter iz časopisov, kasneje pa so se 

pojavili drugi mediji, kot sta radio in literatura.  

4.2.1 Samooskrba – intervjuji 

Starejše osebe na vprašanje o povezavi med pridelano količino hrane ter velikostjo kmetije in 

družine povedo: pri osebi AL 27 hektarov (ha) zemlje, pašnikov in gozda zadostuje za 7-

člansko družino in delavce; pri BL 10 ha za 7 članov; pri CL 19 ha za 7 članov; pri EL 5 ha za 

9 članov. Oseba DL meni, da je za 8- do 10-člansko družino bila dovolj 10 do 12 hektarov 

velika kmetija. Odvisno pa je od lokacije kmetije, saj je bilo v dolini lažje živeti, kot na višjih 
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legah. Kjer so imeli majhno kmetijo in veliko otrok, so bili lačni, zato so morali imeti dodatne 

zaposlitve. Pri osebah CL, DL, EL so plačevali davke in kasneje elektriko, kupovali so sol, 

sladkor in olje. Osebe AL, BL, CL, DL in FL izjavijo, da so imeli svoje ogrevanje na drva in 

ga še uporabljajo. Pri osebah AL, CL in EL so izdelali orodja doma, prodali blago in kupili, 

kar so rabili, predvsem obleko, čevlje in sol. Pri osebah BL in EL so najeli mojstre in jih 

plačali. Medtem, ko so pri osebi DL orodja in obleko kupovali. Pri starejših osebah BL, CL, 

DL, EL so imeli lasten studenec, posodo z vodo pa so ženske nosile na glavi. Pri BL so vodo 

v sodih vozili z voli iz doline, ko je studenec presahnil. Pri osebah AL, BL, CL, DL, EL so 

imeli svoja drva – ogrevanje – odprto ognjišče. Pri osebi AL in DL so imeli znanje doma, 

opazovali so starše in se šolali (trgovina), znanje so cenili, dobre informacije so prenašali iz 

roda v rod in med vaščani. Oseba AL pove, da slabe informacije lahko pridejo od politike in 

cerkve. Pri osebah BL, CL in EL so se klasično šolali in sami prenašali znanje na mlade. BL 

pove, da se znanje v dveh generacijah izgubi in ga danes ni več. Oseba EL je informacije 

pridobivala še iz knjig in v cerkvi.  

Povzamemo, da od pet do sedemindvajset hektarov zemlje, pašnikov in gozda zadostuje za 

samooskrbo za sedem do deset člansko družino. Velikost kmetije je odvisna tudi od njenega 

položaja. V višjih legah z manj ugodno klimo in manj zemlje je težje kmetovati. Včasih so 

bili vsi samooskrbni z vodo in drvmi za ogrevanje. Orodja in obleko so večinoma kupovali ali 

dali delati mojstrom. Informacije so dobili z ustnim izročilom iz generacije v generacijo, 

drugače se znanje izgubi, potem še v šolah, cerkvi in iz knjig. 

Srednjeletniki na vprašanje o povezanosti pridelane količine hrane ter velikostjo kmetije in 

družine povedo: pri osebi GL 13 ha danes ne zadostuje za 3-člansko družino, dva člana sta 

zaposlena drugje. Oseba FL izjavi, da je kmetija imela preko 40 ha zemlje za večjo družino 

ter delavce in je oskrbovala Furlanijo. Pri osebi JL 11 ha zemlje zadostuje v preteklosti za 7 

članov, danes ima zgolj vrt. Pri osebah FL, IL in JL so v preteklosti sami ročno pridelali vso 

hrano, vendar so pri osebi JL bili lačni. Nasprotno oseba GL uporablja stroje, prodaja pridelke 

in dobi subvencije. Oseba HL je včasih pridelala 80 % hrane doma, zdaj zgolj 30 %. Pri 

osebah FL, IL in JL so večino stvari izdelovali sami ali pa kupili. Nasprotno osebi GL in HL 

vse kupita in sta še dodatno zaposleni. Srednjeletniki pa o samooskrbi z vodo povedo: pri 

osebi FL so napeljali svoj vodovod iz izvira; oseba JL je nosila vodo iz izvira, danes pa 

uporablja sistemsko. V nasprotju osebe GL, HL, IL uporabljajo sistemsko vodo. Pri osebah 

FL, GL, HL, IL in JL so imeli in še imajo lastna drva – ogrevanje. FL in JL pravita, da so 

informacije dobili večinoma z ustnim izročilom in v šolah. Oseba GL informacije dobi na 

internetu, v časopisih in pogovorih z domačini. Oseba HL je včasih imela radio in kakšen 

časopis, če ga je kdo prinesel iz doline, kasneje je bila še televizija, danes je tudi internet. 

Oseba IL je izmenjevala informacije in sprejemala odločitve v gostilni.  

Povzamemo, da osebe GL, FL, IL kupujejo ali izmenjajo hrano, v celoti orodja in opremo. V 

preteklosti je za sedem-člansko družino zadostovalo od enajst hektarov in več, danes za tri-
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člansko družino brez zaposlitve in subvencij ne gre. Naslednja generacija je že uporabljala 

sistemsko vodo in jo uporablja še danes. Informacije so pridobili v šolah, časopisih, z ustnim 

izročilom, danes pa preko sodobnih medijev. 

Strokovnjaki so glede samooskrbnosti povedali: oseba AS meni, da ljudje potrebujejo 

ozaveščenost, da bo v mestu še slabše in brez elektrike ne morejo biti. Mladi vse gledajo skozi 

prizmo telefona in rabijo nekoga, ki bi jih preusmeril. Potrebe ljudi izhajajo iz neuresničenih 

želja. Samooskrba je problem samouresničitve in je samozadostnost z osnovnimi 

potrebščinami in socialno mrežo. Ljudje bi rabili nek dober zgled, saj besede kot edini medij 

niso v redu, kajti samooskrba lahko zgleda, kot da smo se vrnili v jame. Samooskrba je stvar 

spremembe miselnega vzorca, saj to že delamo, če nam kaj zmanjka, si sposodimo, menjamo, 

si pomagamo … Za osebo CS samooskrba pomeni zagotavljanje zadostne količine 

kakovostne hrane v domačem okolju. Oseba DS omenja potrebe, da če človek ve, koliko ima 

dovolj, ni reven in meni, da je samooskrba vse, kar je povezano z naravo, da si človek pridela 

sam za lastno življenje, ki ga ima tako v lastnih rokah. Ni treba garati in delati s stroji, saj se 

na lažje načine lahko pride do hrane. Oseba ES meni, da gredo domačini rajši v tujino kot 

hlapci delat za denar, kakor da bi skrbeli za lastne domačije, kar pomeni nazadovanje. 

Samooskrba je pridelava vse hrane zase in dovolj zaslužka, da se zadovolji vse lastne potrebe, 

ki so odvisne od človeka, eden je namreč zadovoljen, da je sit in ima streho nad glavo, drugi 

potrebuje bogastvo. Vse, kar je dodatno, več od osnovnega, le črpa energijo. Strokovnjaki so 

o temi pridobivanja informacij in izobraževanja povedali: oseba AS meni, da je bolj 

pomembno, kakšne kakovosti informacije ljudje dobijo, kot kje jih dobijo. Komunikacija med 

starši in otroki ni več pristna in direktna. Predstavnik institucije BS meni, da se ključne 

informacije dobijo na občini in raznih institucijah, ki lahko ljudem pomagajo, ko se odločijo, 

kaj bodo v življenju počeli in s čim se bodo ukvarjali. Oseba CS informacije dobi na radiu, 

TV, internetu, časopisih in pri različnih službah. Oseba DS meni, da ko se človek vrne k 

naravi, se znanje samo od sebe povrne. Oseba ES se izobražuje na tečajih in se informira na 

Posoškem razvojnem centru LAS (2016) v Tolminu. Na občini pa ni kadra, ki bi bil sposoben 

razviti in speljati razvoj podeželja.  

Povzamemo, da strokovnjaki samooskrbnost vidijo kot način življenja, ki ga vsak deloma že 

živi in da morajo ljudje zgolj spremeniti sodobne miselne vzorce. Elektrika samooskrbo 

zmanjšuje in naredi ljudi odvisne od tehnologije. Potrebe ljudi pa izhajajo iz neuresničenih 

želja. Pri samooskrbi se je potrebno vprašati, koliko res potrebujemo in je povezana z naravo, 

z oskrbovanjem sebe z zadostno količino kakovostne hrane ter z vsem, kar človek potrebuje 

za življenje, s čimer ima svoje življenje v lastnih rokah. Če človek zadovoljuje potrebe, ki 

niso osnovne, ga to izčrpava. Oseba DS pove, da je samooskrba s hrano možna na lažje 

načine in ni treba garati. Delo za druge pomeni nazadovanje, saj domačije zato propadejo. 

Strokovnjaki ugotavljajo, da so pomembne kakovostne informacije in ne način, kako jih 

pridobimo. Informacije in izobraževanje nudijo občina, različne službe in institucije, vendar 

se morajo ljudje najprej pri sebi odločiti, kaj sploh hočejo ter nato poiskati pomoč. 
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Informacije dobijo v tiskanih in elektronskih medijih. Oseba ES iz izkušenj pove, da občina 

Kanal ob Soči nima usposobljenega kadra za razvoj podeželja in se ne odziva.  

4.2.2 Samooskrba – dnevniki  

Hrana se v avtoričinem projektu pridela večinoma na zemlji, ki se jo vzdržuje namesto 

lastnikov. Zaradi različnih klim se prideluje na različnih lokacijah v Sloveniji. Iz zdravstvenih 

razlogov se uporablja izključno rastlinska hrana. Od kar ni več domačih živali, je dela veliko 

manj in za ljudi ostane več hrane, več je svobode in manj skrbi. Uporablja se tudi samoniklo, 

divjo hrano, ki izboljša zdravje in lahko prehrani ljudi ob pomanjkanju druge hrane. Nujno je 

strokovno znanje. Del hrane (žitarice) se izmenja z ekološkimi kmetijami ali se od njih 

odkupi. Deset ha velika kmetija zadostuje za pet-člansko družino za pridelavo hrane in 

ogrevanje ter pridobivanje naravnih materialov za gradnjo, orodja. Bolje pa je, da je kmetija 

večja. Če se jo vzdržuje sonaravno, narava sama poskrbi za krogotok. Manj kot je posegov v 

naravo, manj je dela in težav ter škodljivcev. Voda se uporablja večinoma iz izvira in tudi 

nekaj sistemske. Opremo, obleko in orodja se pridobi z donatorstvom in izmenjavo za dobrine 

ter storitve. Uporablja se sistemska elektrika in se teži k lastni. Kupujejo se že narejena, 

strojno posušena drva, saj bo za lastna drva trajalo dve do tri leta, da se posušijo. 

Izobraževanje in informacije se pridobiva na formalen način in samostojno s pomočjo 

strokovne literature ter sodelovanja strokovnjakov. Veliko prispeva tudi stalna etnološka 

raziskava delovanja ljudi v preteklosti in sedanjosti. Največ znanja se pridobi s pomočjo 

preizkušanja, zapisovanja v dnevnike in analiziranja rezultatov ter s ponovitvami 

eksperimentov.  

4.2.3 Samooskrba – opazovanja ljudi in okolja  

Pri vseh starejših osebah je očitno, da niso več samooskrbne, saj ne pridelajo lastne hrane, niti 

ne uporabljajo več lastne vode. Opaziti je, da so pri osebah, ki so v življenju delale z 

veseljem, potomci precej bolj uspešni in optimistični. Vse osebe so pokazale velik interes za 

intervju in ohranjanje tradicije opazovanih krajev. 

Podajamo še podrobnejše opise opazovanja starejših oseb in okolja. Oseba AL ima 

ekonomsko uspešno družino, saj je podjetna in zelo delovna in potomci se dobro znajdejo. 

Med njimi vlada prepričanje, da je vse mogoče. Pomagajo si med sabo in so spoštljivi ter 

prijateljski drug do drugega ter ohranjajo tradicije, kot so praznovanja. Vrt je ekološki, 

odlično vse raste, hrano pa večinoma kupujejo in uporabljajo sistemsko vodo. Videti je veliko 

iskrenosti in veselja. Tudi oseba BL je iskrena, odprta, razgledana, bistra in glede na leta 

ohranja dobro zdravje, zaradi prebolene hude bolezni pazi na prehrano in uživa zgolj ekološka 

živila. V njeni okolici vse odlično raste, vrt je bogat, zdrav, dosti je divjih rastlin in zelišč in 

sadnih dreves. Uporablja pa sistemsko vodo. Od vseh opazovanih oseb je najbolj ekološko 
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usmerjena. Informacije o kmetovanju in zdravju pridobiva iz strokovnih knjig in od 

strokovnjakov. Oseba CL je iskrena in odprta. V okolju je kar nekaj rastlin, tudi sadovnjak in 

ima lasten vodovod iz izvira. Ohranjajo stare predmete, s pojasnili o uporabi za potomce. DL 

je oseba visoke starosti in dobrega zdravja. Zanima jo zgodovina, umetnost, ohranjanje 

podeželja in slovenstva. Želi si zanimanja mladih za te kraje. Je zelo iskrena in živahna. 

Potomec je ostal doma, vendar ga nadaljevanje ekološkega kmetovanja ne zanima. DL kljub 

visoki starosti precej hrane pridela doma. Tudi EL je oseba visoke starosti. Potomec je ostal 

doma in nadaljuje klasično kmetovanje, ki danes ne zadostuje za vse potrebe družine. 

Elektrike niso imeli, danes pa jo uporabljajo. Če povzamemo, je pretekla samooskrbnost 

starejših oseb res preteklost, vendar se vidijo učinki zadovoljevanja zgolj osnovnih potreb, 

delovnega in večinoma zadovoljnega življenja na njihovo dobro zdravje. Zaznati je željo 

starejših po vrnitvi samooskrbe, predvsem v prehrani. 

Vse osebe srednjih let, ki so opazovane, imajo težave z zdravjem. Nobena ni samooskrbna, saj 

ne pridelajo hrane doma, vozijo se v službo, uporabljajo sistemsko vodo, zemljo obdelujejo s 

stroji, kmetije so precej zaraščene. Oseba GL kmetuje klasično in ima dosti škodljivcev, 

uporablja kemikalije, veliko dela in je utrujena. Pri osebi FL je kmetija danes opustela in se 

preživlja s trgovino. Oseba HL skoraj vse kupuje in je zaposlena v mestu. Osebi HL in IL 

nista najbolj zdravi, vrt je hobi, obdelujeta klasično, ročno in strojno, vendar čim bolj 

biološko, nasprotno kot oseba GL. Če povzamemo, srednjeletniki niso nikoli bili samooskrbni 

in niso zdravi. Večina ni zadovoljna s sedanjim načinom življenja. Kmetije niso dobro 

vzdrževane, vendar se nekateri še trudijo pridelati nekaj domače hrane. 

V slednjem opazovanju preučujemo strokovnjaka, ki ju lahko opazujemo, saj se tudi v praksi 

ukvarjata s samooskrbo. Oseba DS dobro pozna naravo in njene procese, zadovoljuje osnovne 

in višje potrebe, večinoma samooskrbno. Znanje pridobiva s pomočjo opazovanja narave. Od 

vseh opazovanih oseb je najbolj zdrava. Je na poti samooskrbe s hrano in vodo, kar 

postopoma izboljšuje. Izumlja lastna orodja in postopke pridelovanja hrane na človeku 

prijazen, celo koristen in lahek način. Z znanjem pomaga ostalim, ki si želijo zdravja, 

samooskrbe in zadovoljstva. Na različne načine, predvsem z izobraževanjem, pridobi zaslužek 

za zadovoljevanje ostalih potreb. Oseba ES večinoma obdeluje ročno in nima škodljivcev na 

vrtu, hrana pa je izjemno okusna in zdrava, opazimo mirno okolje in mirnega gospodarja, ki je 

zadovoljen in srečen. Hiša je vzdrževana ter ima lastno vodo. Čebelarstvo, kot dejavnost, ji 

daje dovolj zaslužka za ugodno, a skromno življenje, saj zadovoljuje osnovne potrebe, za 

ostalo civilizacijsko »navlako« pa ne kaže zanimanja. Če povzamemo, se obe osebi sami 

oskrbujeta z vsem, kar potrebujeta na različne načine, tudi z dodatnim delom in izmenjavo. 

Zato lahko rečemo, da imata zeleni delovni mesti, ki sta v naravi. 
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4.2.4 Samooskrba – skupna analiza podatkov 

Iz podatkov, upoštevajoč teoretično podlago intervjuje, dnevnike in opazovanja, sklepamo, da 

se je pretekla samooskrbnost na opazovanem območju izgubila v novodobnih potrebah in 

sistemskih rešitvah oskrbovanja domačij; vendar se vrača s pomočjo izobraženih 

strokovnjakov. Pri tem samooskrbnost merimo s kriteriji, ki so določeni v teoretičnem delu 

naloge in so vezani na zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb po čistem okolju, hrani, 

vodi in toploti. Večina opazovanih oseb ni samooskrbna v skladu z opredeljenimi kriteriji. 

Izjema je uspešen strokovnjak, ki se samooskrbuje s hrano, vodo in z dejavnostjo dovolj 

zasluži, da pokrije ostale potrebe. Opazovane osebe samooskrbnost v praksi in teoriji še 

poznajo, je pa ne živijo več, saj se jim zdi težja od sedanjih rešitev. Včasih so vse delali 

ročno, sedaj pa s stroji, razen izjem, ki se trudijo pridelati biološko hrano, vključno z avtorico. 

V zadnjem času je vedno bolj opaziti kmete s prekomerno težo, ki težko delajo. Nekateri, tudi 

avtorica, svojo prehrano dopolnjujejo z divjimi, samoniklimi rastlinami, kar izboljšuje zdravje 

in pomaga pri samooskrbi s hrano, če je pomanjkanje domačih rastlin. Prepoznamo lahko, da 

v preteklosti ni bilo povsem samooskrbnih kmetijskih sistemov. Največji problem, ki so ga 

imeli ljudje v preteklosti, so bili davki in dajatve. Oseba DL izjavi, da so jih sistemi na ta 

način uničevali tudi namerno. Razlika v samooskrbnosti med generacijama je očitna in jasno 

je vidno, kako hitro se je samooskrbnost izgubila. Zgolj v dveh generacijah se je izgubilo tudi 

znanje. Družine so večinoma štele sedem članov, danes jih je manj. Starejše osebe večinoma 

same živijo na kmetijah, kamor potomci prihajajo na vikend iz mest. Območje je močno 

zaraščeno in ima zgolj potencial za samooskrbnost.  

4.3 Kategorija 2: zadovoljstvo 

V preteklosti sta bili sreča in zadovoljstvo na kmetijah pogost pojav. Ljudje niso ničesar 

pogrešali, dokler niso spoznali, da obstaja še več. Če povzamem besede osebe DL, so ljudje v 

tujini videli lažje življenje in odšli, potem so pa pogosto jokali, saj so prišli »z dežja pod 

kap«.3 Nekoč so ljudje poznali smisel in so bili zdravi. V to kategorijo namreč uvrščamo 

srečo, smisel in zdravje, ki so kriteriji zadovoljstva ter trajnosti samooskrbnega modela.  

4.3.1 Zadovoljstvo – intervjuji  

Starejše osebe AL, BL, DL in EL na vprašanje, če so bili srečni, odgovorijo pritrdilno in 

pojasnijo, da včasih niso ničesar pogrešali, čeprav je bilo težko. Delali so od zore do mraka, 

zato so bili zelo utrujeni. Nasprotno oseba CL ni bila srečna, saj je prišla iz urbanega 

mestnega okolja v razcvetu na podeželje, kjer ni bila sprejeta.  

                                                 

3 Pogost slovenski izrek, ki v prenesenem pomenu pomeni, da ljudem v tujini ni bilo bolje kot doma. 

Včasih lahko še slabše, saj je biti pod kapjo lahko bolj neprijetno, kot stati v dežju. 
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Srednjeletniki o sreči menijo podobno, pa vendar malo drugače. Oseba FL pove, da so veliko 

delali, a so imeli usodo v svojih rokah, dokler jih ni pregnala in onemogočila politika. Pri 

osebi HL so bili zadovoljni. Včasih so manj pričakovali, saj so bili nižji standardi. Oseba GL 

je kljub veliko dela na kmetiji bolj zadovoljna, kot da bi bila zaposlena drugje. Oseba IL 

meni, da so predniki bili bolj srečni, saj je danes vse bolj nujno in stresno. Oseba JL ni ničesar 

pogrešala, razen ljubezni staršev. Če pa se danes ozre v preteklost, potem bi pogrešala. 

Na temo sreče so odgovorili vsi strokovnjaki. Oseba AS meni, da bi bila mesija, če bi vedela 

odgovor. Institucija BS meni, da je sreča zaposlitev in je odvisna od vsakega posameznika. Za 

osebo CS so sreča srčnost, solidarnost, medsebojna pomoč, da so ljudje plačani za svoje delo 

in lahko s svojim delom preživijo. Oseba DS in ES mirno življenje na podeželju dojemata kot 

srečo, saj imata mir in lastno življenje v svojih rokah.  

Če povzamemo, so bili vsi laiki v preteklosti srečni, razen izjeme, ki je prišla iz urbanega 

okolja na podeželje, saj ji ni uspelo prepričati ljudi v napredek. Manj, kot so ljudje pričakovali 

in potrebovali, bolj so bili srečni, saj včasih niso potrebovali veliko. Strokovnjaka DS in ES 

podeželje dojemata kot srečo. Medtem ko dva strokovnjaka menita, da je sreča dostojna 

zaposlitev ter medsebojni odnosi ljudi in le en strokovnjak ne ve odgovora. 

Nadalje se ukvarjamo s smislom in najprej o tem sprašujemo starejše laike, ki s pritrdilnimi 

odgovori ne oklevajo. Osebe AL, BL in EL menijo, da je bil njihov način življenja v 

preteklosti smiseln, saj so od tega živeli. Oseba CL meni, da je smisel samooskrbe v tem, da 

je manj stroškov. Oseba DL dopolnjuje, da je smiselno imeti svojo kmetijo, če gospodar dela 

v tovarni, je družina zaposlena na zemlji in če gospodar izgubi delo, ni celotna družina 

brezposelna in ko bodo propadle tovarne, bo smiselno spet odstranjevati robido na kmetijah. 

Nato o smislu sprašujemo še srednjeletnike, ki podajo manj enotne odgovore. Oseba FL meni, 

da je smisel izginil, ko ljudje niso bili več svobodni in jih je sistem med vojno in po vojni 

omejeval ter preganjal. Oseba GL vidi smisel v delu za družino in da ni več v službi. Oseba 

HL vidi smisel v trpljenju, ki povzroča napredek. Oseba IL meni, da so predniki smisel 

poznali in se niso obremenjevali, danes pa so službe, ki so prisilne in otrok ni doma. Osebi JL 

se garaški način življenja staršev ni zdel smiseln.  

Strokovnjaki o smislu govorijo nekoliko drugače, osvetljeno tudi z drugih zornih kotov. 

Oseba AS se sprašuje zgolj o dolžnostih in ne o smislu. Institucija BS in oseba ES vidita 

smisel v motivaciji in veselju do opravljanja dela. Oseba CS smisel opredeli kot delovno 

mesto, ki spodbuja človekove danosti. Nasprotno meni oseba DS, da smisel že obstaja in ga ni 

smiselno iskati, ker to človeka lahko zavede, saj je človek smisel sam po sebi in če živi v 

naravi, to tudi opazi.   

Če povzamemo odgovore, lahko ugotovimo, da so kmetije ljudem vedno predstavljale smisel, 

ker so se lahko oskrbovali sami, so imeli lastno življenje v lastnih rokah in so bili svobodni ter 
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varni. Imeli so manj stroškov in otroci so bili doma. Ljudje s služenjem drugim niso 

zadovoljni. Strokovnjaki menijo, da je smisel v delu, ki človeka veseli, medtem ko 

strokovnjak DS sporoča, da je človek, ki živi v naravi, že sam po sebi smisel. 

Nenazadnje se v tem poglavju ukvarjamo še z zdravjem. Kdor je zdrav, je lahko tudi srečen in 

zadovoljen, lahko deluje in je njegovo življenje smiselno. Zato smo starejše osebe povprašali, 

kako zdravi so včasih bili ljudje in kako so se zdravili? Pri osebah AL, BL, CL so se zdravili 

sami, saj ni bilo zdravil in so bila draga, zdravnik pa je bil zelo daleč. Zdravstvene težave so 

bile bolj v povezavi s prekomernim delom. V dolini je oseba AL opazila psihične težave ljudi, 

saj so se med seboj poročali kljub sorodstvenim vezem. Enako težavo je oseba BL opazila v 

svoji in okoliških družinah. Pri osebi CL, če je bilo nujno, so šli v Čedad in meni, da so ljudje 

dosegali nižjo starost. Oseba DL omenja, da je dober gospodar znal poskrbeti za zdrave njive, 

zdrave živali in družino. Po vojni je bilo nekaj tuberkuloze. Oseba EL še dodaja, da so bili 

zdravi in ni bilo stresa ter skrbi kot danes. Tudi jedli so manj in se dosti več gibali. 

Odgovori srednjeletnikov se že razlikujejo od odgovorov starejših oseb. Pri osebi FL so se 

zdravili sami z lastnim znanjem in so bili kar zdravi. Oseba HL meni, da je danes preveč 

stresa v primerjavi s preteklostjo. Oseba IL pove, da so nekateri bili zelo zdravi, drugi pa so 

hitro umrli. Oseba JL omeni, da so imeli gliste, k zdravniku pa je oče sestro nesel na hrbtu do 

Gorice in nazaj, ker je imela tur na nogi.  

Trije strokovnjaki so odgovorili na vprašanje o zdravju in sicer osebe CS, DS in ES zeleno 

delovno mesto povezujejo z zdravjem, podeželjem in hrano.  

Če povzamemo odgovore, lahko rečemo, da so bili ljudje v preteklosti zdravi in so se zdravili 

sami. K zdravniku so zaradi oddaljenosti šli zelo redko, če je bilo res nujno. Nekatere osebe 

imajo občutek, da so včasih umirali ljudje bolj zgodaj. Nekaj oseb je opazilo, da so bili 

slabega telesnega in duševnega zdravja tisti, ki so se rojevali staršem, ki so bili v tesnih 

sorodstvenih vezeh. Srednjeletniki opažajo, da se je danes zaradi stresa in obremenitev 

zdravje ljudi poslabšalo. Strokovnjaki pa zelena delovna mesta povezujejo z zdravjem. 

4.3.2 Zadovoljstvo – dnevniki 

V dnevnikih smo iskali zapise na teme sreče, smisla in zdravja, česar je bilo dovolj. Avtorica 

je našla srečo in smisel v sami sebi, svobodi in samooskrbi. Kljub uspešni karieri v službi, 

njeno življenje takrat ni bilo izpolnjeno. Denarja zaradi pomanjkanja časa in volje ni porabila. 

Resna bolezen je pokazala, da so njene prioritete in potrebe napačno razumljene, določene in 

izpolnjevane. Rešitev je prineslo lastno znanje na strokovnem nivoju, znanja starejših ljudi in 

samooskrba. V desetih letih je v dnevnikih opaziti vedno enak vzorec: napačna prehrana, 

stres, onesnažen zrak, preobilica nasilnih nepotrebnih informacij, civiliziran način življenja v 

mestu, delo za denar in druge, ji povzroča slabo počutje, pomanjkanje volje, neredne in obilne 
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menstrualne krvavitve ter krče, sivenje las in neuspehe pri projektih. Ko dobro poskrbi za 

svoje zdravje, je tudi bistveno bolj uspešna na vseh področjih. Z delom in umirjenim 

razmišljanjem so prišla spoznanja glede pravilnega načina dela in razvoja orodij, ki je ne 

obremenijo, ampak ji dajo zadovoljstvo, jo razgibajo in krepijo.  

4.3.3 Zadovoljstvo – opazovanje ljudi in okolja 

Že v prejšnjem poglavju smo podali izsledke na temo opazovanja zdravja ljudi, zato v tem 

poglavju prejšnje izsledke še dopolnjujemo. Starejša oseba AL je kljub visoki starosti zelo 

bistra, zadovoljna, tudi dokaj zdrava. Oseba si vzame dosti časa za pogovor in je bila že 

pripravljena ob našem prihodu. Pri osebah BL in CL ni bilo videti posebne radosti, čutiti je 

bilo odsotnost volje in veselja. Oseba DL je visoke starosti in izjemno čila, aktivna v društvih 

ter bistroumna. Oseba EL je bila zelo zdrava in je visoke starosti. Vse osebe govorijo iskreno. 

Opazovanje srednjeletnikov nam pove, da oseba FL govori iskreno in ni najbolj zdrava. Pri 

osebi GL je opaziti utrujenost, večkrat menjavo slabe in dobre volje, težko dela in poškodbe 

ter neiskrenost. Oseba HL je na bolniškem dopustu zaradi resnejših zdravstvenih težav, 

opaziti je utrujenost. Oseba IL je videti dokaj zdrava in malce nervozna. Oseba JL ima nekaj 

resnejših težav z zdravjem, izgleda utrujeno in je zelo aktivna. Te osebe so bile iskrene. 

Glede zdravja in okolja je smiselno opazovati zgolj dva strokovnjaka, ki dejansko skušata 

živeti v naravi samooskrbno. Oseba DS živi mirno, srečno in zdravo na podeželju in je na poti 

k samooskrbnosti. Oseba ES je videti srečna, zadovoljna in zdrava. Opazovanje njiv, 

sadovnjaka in gozda pokaže, da nima škodljivcev, ima dober pridelek, dela večinoma ročno in 

naravno. Ima zdrave čebelje družine, kar jo dodatno preživlja. Njuna prehranska navada je 

usmerjena v rastlinsko prehrano. Obe osebi dejansko kmetujeta sonaravno. 

Če povzamemo, danes skoraj ni zdravih ljudi, če izvzamemo strokovnjaka DS, ki se posveča 

zdravju in prenaša svoje znanje na druge. Tudi strokovnjak ES je med bolj zdravimi osebami, 

hkrati pa s sonaravnim načinom dejansko skrbi za zdravo okolje, zato ima manj škodljivcev in 

bolj zdrave rastline ter živali kot druge osebe. Obe osebi zdravje povezujeta s 

samooskrbnostjo, hrano, vodo in mirnim delom v naravi.  

4.3.4 Zadovoljstvo – skupna analiza podatkov 

Starejše osebe, razen ene, ki je prišla iz urbanega okolja, so bile na kmetijah srečne, čeprav so 

trdo delali. Tudi srednjeletniki so bili prej bolj srečni, kot so danes in opazili so, da so bili 

predniki bolj srečni od njih, kljub težkemu delu. Trdo delo na kmetiji se je vsem starejšim 

zdelo smiselno, ker so delali za sebe, mlajšim pa se to ni zdelo preveč smiselno in so si želeli 

sprememb. Pri srednjeletnikih je opaziti prisotnost bolezni pri vseh, kar potrjujejo njihove 

izjave, ki jih namerno zaradi varovanja osebnih podatkov nismo točno zapisali. Avtorica 
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pritrjuje starejšim, da je sreča v izpolnjevanju lastnih osnovnih potreb, v delu za sebe, vendar 

se hkrati strinja z mlajšimi generacijami, da ni smisel v garanju in prekomernem delu, ampak 

v zmernem, sproščujočem delu za izpolnjevanje lastnih potreb. Strokovnjaki srečo in smisel 

povezujejo bolj s samooskrbo, zadovoljstvom pri delu, skromnostjo, zadovoljevanjem 

osnovnih človekovih potreb, življenjem v miru v naravi in nadzorom nad lastnim življenjem.  

4.4 Kategorija 3: okolje 

V kategorijo okolja smo uvrstili klimo in spremembe z namenom, da preverimo, ali morebiti 

vplivata na opuščanje samooskrbe na podeželju. Opažajo se namreč spremembe v klimi, 

vremenu, porastu škodljivcev in druge spremembe, ki jih opazovane osebe tudi zaznavajo v 

svojem okolju. 

4.4.1 Okolje – intervjuji  

Najprej starejše osebe odgovarjajo na vprašanje o klimi. Oseba AL opazi razliko v klimi že 

med kmetijo v hribih na 700 metrih višine in dolino, kjer je topleje in vse boljše raste. Opaža 

spremembe v vremenu, saj so se letni časi pomešali, zato ne ve, kdaj kaj narediti. Enako 

ugotavljata osebi CL in BL, ki še dodajata, da je bilo prej več vetra, ker ni bilo dreves. Oseba 

DL pove, da je bilo natanko pred 80 leti tako deževno leto kot letos, da niti trave ni bilo 

mogoče posušiti. Zime so bile dosti bolj stroge. Enako opaža oseba EL, da so bili prehodi 

med letnimi časi bolj opazni, normalni, lahko so napovedali vreme, če so opazovali naravo in 

dodaja, da se zaradi spremembe klime tudi slabše počuti. 

Enako vprašanje smo zastavili srednjeletnikom, ki opažajo podobno. Oseba FL pove, da se je 

veliko spremenilo in je vreme drugačno, saj sta vpliv morja in gora ostala, a sta bolj 

nepredvidljiva. Tudi osebe GL, HL, IL in JL opažajo, da se vreme iz leta v leto spreminja in 

se ga težko napove, ni tako stabilno, ni jasnih prehodov med letnimi časi, več je dežja, toplote 

ter megle, zrak pa je bil včasih bistveno bolj čist. 

Strokovnjaki na to vprašanje ne odgovarjajo, odgovore pa lahko najdemo v strokovni 

literaturi, ki smo jo pregledali. Kajfež Bogatajeva in Lunaček (2014), Vovk Koržetova 

(2015a), Tarman idr. (2011) opažajo podnebne spremembe, kot so več padavin, otoplitve, 

spremembe vremena, zabrisane meje letnih časov ter posledično dolgotrajne suše in poplave. 

Če povzamemo, vse opazovane osebe in strokovnjaki enako opažajo spremembe vremena, 

zabrisane ali zelo ostre prehode med letnimi časi, več padavin, milejše zime in otoplitve ter 

slabše počutje zaradi tega, hkrati pa ne morejo napovedati vremena z opazovanjem in se 

vnaprej pripraviti na letne čase, kar je lahko problem zaradi sajenja in sejanja ter pobiranja 

pridelkov. Nekateri opažajo, da je zaradi zaraščenosti manj vetra, kot ga je bilo nekoč. 

Opažajo tudi razliko v čistosti zraka, saj je danes bolj onesnažen. 
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Da dobimo še bolj natančne odgovore in morebiti izvemo še kaj dodatnega, povprašamo 

starejše osebe še po drugih spremembah. Vse osebe opazijo, da včasih ni bilo smeti. Oseba 

AL opaža, da je zaradi gradnje ceste presahnil izvir vode. Oseba BL pove, da ni bilo 

škodljivcev in divjih živali, ki danes vse pojedo, ker je malo obdelanega. Umetno gnojenje in 

škropljenje je uničilo zemljo za nekaj let, zato so s tem takoj prenehali. Da pa so včasih znali 

z murvami, sajenimi okoli sadovnjakov, zaščititi sadovnjake, da živali niso pojedle sadja, 

vendar danes murv ni več. Enako oseba CL ugotavlja, da so živali manj pojedle, ker je bilo 

več obdelanega in sadovnjakov; zdaj je zaraščeno, hiše so ruševine in ni bilo smeti. Oseba DL 

pove, da je pred 180 leti prišla divjad, v šestdesetih letih divje svinje, pred dvema letoma pa 

fazani. Bile so senožeti, njive, veliko hiš, dvanajst mlinov. Območje se je zaraslo kot pred 

šesto leti. Z intenzivnim kmetovanjem, škropljenjem in gnojenjem z umetnimi gnojili je bila 

zemlja uničena, zato kmetuje samo še biološko. Ni več sevke4 in sortnih kostanjev. Oseba EL 

opaža veliko več bolezni in škodljivcev.  

Enako vprašanje smo postavili še srednjeletnikom, ki na temo sprememb povedo naslednje: 

oseba FL je opazila, da včasih zaradi ribolova ni bilo rib in rakov. Okolje je povsem 

zaraščeno, ker je malo ljudi, ki bi delali na zemlji. Vse osebe opažajo, da divje živali in ptiči 

vse pojedo in da je bolj zaraščeno ter več škodljivcev; ni bilo smeti, saj je embalaža bila 

vračljiva. Oseba JL še dodaja, da je včasih bilo več koloradskega hrošča, ki so ga z rokami 

pobirali z njiv. Bistveno več so morali pridelati in obdelati, ker so imeli živali, ki so jih morali 

prehraniti. 

Nobeden od strokovnjakov na to vprašanje ni bil kompetenten odgovoriti, niti nismo našli 

smiselnih odgovorov za področje naše raziskave v znani literaturi. 

Če povzamemo, lahko rečemo, da so vse osebe opazile spremembe glede večje zaraščenosti 

pokrajine in povečanja števila divjadi, škodljivcev ter ptic. Ker je manj obdelanega, se opazi 

večja škoda na pridelkih. Pokrajina je tako avtohtona, kot je bila pred šeststo leti. Hkrati 

starejša oseba BL ugotavlja, da so se nekoč znali bolje prilagoditi naravi in zaščititi pridelke 

na naraven način. Udeleženci raziskave so tudi ugotovili, da z umetnim gnojenjem ter 

škropljenjem zemljo uničijo za nekaj let, zato so konvencionalni način kmetovanja takoj 

opustili in se vrnili k naravnemu, tradicionalnemu. Čeprav so iztrebili rake in ribe v reki, so se 

vrnili. Včasih ni bilo smeti, kot jih poznamo danes. 

4.4.2 Okolje – dnevniki 

V dnevnikih najdemo podatke, da se klima spreminja, bolj toplo je, več dežja, zrak je manj 

čist, kar je še posebej opaziti na rastlinah na barju, ki so pikaste, tudi sadje ne obrodi več. 

Dihanje je oteženo, megla ni več bela, ampak siva in polna umazanih delcev. Avtorica opaža, 

                                                 

4 Stara sortna jablana, ki je obstojna, odlična za hranjenje preko zime, dobro rodi in je okusna. 
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da je okolje bolj čisto, če ni prisotnosti živali. Umetni materiali in embalaža se ločujejo ter 

odlagajo na za to primerna mesta. Teži se k temu, da se ne proizvaja nobenih smeti. Uporablja 

se kompostiranje. Od kar se prilagaja naravi in uporablja samo naravne materiale ter vire, ni 

škodljivcev. Lažje se je tudi prilagoditi klimatskim spremembam, kot so dolgotrajne suše ali 

deževja, zato se kljub neugodni klimi (poplave, deževje, suše) pridela dovolj hrane. 

4.4.3 Okolje – opazovanje okolja 

Vse osebe imajo lepo urejeno okolje. Nekaj je tudi zaraščenega. Zrak je v primerjavi z mesti 

in dolino bistveno boljši. Smeti ni videti, razen, kar turisti odvržejo ob cestah in robovih 

gozdov. Povsod na vrtovih je opaziti kompostnike. Še vedno opažamo terasaste ostanke njiv 

in senožeti, porušene hiše, trte in stare sadovnjake po vsem območju. Obdelani vrtovi dobro 

obrodijo. Gnoji se s hlevskim gnojem, pokošeno travo ali sploh ne. Mlada sadna drevesa in 

vrtovi morajo biti zaradi divjadi ograjeni, kot tudi kokoši, ki jih napadajo ptice ujede, lisice in 

podlasice ter lovski psi. 

4.4.4 Okolje – skupna analiza podatkov 

Prav vse osebe, tako starejše, kot srednjih let in avtorica opažajo spremembe v klimi, nejasne 

prehode med letnimi časi, več padavin in otoplitve, milejše zime in težko napovedovanje 

vremena. Letni časi se ne menjajo več v rednih ciklih. Opaziti je spremembe v kakovosti 

zraka, kar vpliva na slabše počutje ljudi. Vse osebe obeh generacij opazijo danes več divjadi, 

škodljivcev in ptičev. Zanimiv je podatek, da so včasih sadovnjake z opazovanjem okolja, na 

primer sajenjem murv okoli sadovnjakov, zaščitili pred živalmi. Danes ni videti, da bi 

tovrstne pretekle izkušnje še uporabljali, ampak se ograjujejo vrtovi. Včasih je bilo vse 

obdelano, bile so senožeti in njive. Sedaj je območje zaraščeno, kot pred šesto leti.  

4.5 Kategorija 4: kultura 

Kultura zajema tradicijo in navade, zato z vprašanji raziskujemo ti dve temi, ki se med seboj 

tesno prepletata in ju obravnavamo skupaj. Neke vzorce, navade je v opazovanem okolju 

opaziti, vendar je videti, da gre za novejšo tradicijo in prepričanja. Odgovori intervjuvancev 

to opažanje podprejo.  

4.5.1 Kultura – intervjuji  

Starejše osebe nam na temo tradicije podajo zanimive odgovore. Pri osebi AL so pekli kruh in 

ohranjali cerkvene praznike. Otrok je starša moral ubogati in ni smel ugovarjati. Imeli so 

veselice, sejme in srečanja. Pogovarjali so se v gostilni ter reševali zadeve, enako kot pri osebi 

BL. Osebi CL je žal, da gospodarji niso delali, zato ne more nobenega znanja in tradicije 
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predati naprej. Oseba DL pojasnjuje, da dokler ni bilo vojn in tovarn, so ljudje delali doma, za 

sebe. Kdor je znal dobro gospodariti, ob pravem času kositi in žeti, je imel debelo živino in je 

lahko nadaljeval kmetovanje. Kdor ni znal gospodariti, je bila družina lačna in je propadel. Pri 

osebi EL so romali v svete kraje ter praznovali pusta, tudi tri dni skupaj. 

Tradicijo in navade je težko ločiti, zato smo starejšim osebam postavili tudi vprašanje glede 

navad. Oseba AL sporoča, da so si v hribih med seboj nesebično pomagali. V dolini je bila 

prisotna sebičnost in se nikoli ni počutila sprejeto. Starša sta veliko pela, kar je bilo otrokom 

čudno. Oseba BL se spominja, da je bilo veliko prostovoljnega dela, da so si ljudje med seboj 

pomagali, na primer pri ličkanje koruze. Nasprotno oseba CL meni, da so navade, tudi slabe, 

tako zakoreninjene, da ljudje napredek zavračajo in zasmehujejo. Če je vztrajala, so jo potem 

posnemali, ko so videli uspeh ter so si prilastili zasluge. Opaža, da so ljudje nevoščljivi. 

Oseba DL opaža, da so ljudje bili enotni do vojn, po drugi vojni so se razdelili in tako je še 

danes, kar je slabo, saj bi si neglede na politično in versko prepričanje, ki nista pomembni, 

lahko med seboj pomagali. Včasih je bilo veliko veselja in druženja, eno cigareto so pokadili 

vsi fantje skupaj in si vse delili. Če je imel kdo dve ženski, je bila to velika sramota. Cerkev je 

držala vse niti v rokah, povsem je vladala ljudem, razumljivo, vsako rojstvo pomeni krst, 

poroko, smrt in za vse je treba plačati. Po kosilu so vedno dve uri spali, kar omenja tudi EL. 

Tudi srednjeletniki na temo tradicije podajo podobne in zanimive odgovore. Oseba FL se 

spomni, da so se ljudje dosti družili. Veliko ljudi je hodilo mimo kmetije, kjer danes ni več 

niti peš poti. Oseba GL izjavi, da če se otrok ne bi zanimal za nadaljevanje kmetovanja, bi 

posest prodala. Pove, da se »vaški veljaki« srečujejo in dogovarjajo v gostilni. Oseba HL 

opaža, da se je tradicija izgubila in jo deloma ohranja še stric (ličkanje koruze). Oseba IL 

pove, da vsako leto v drugi vasi še ohranjajo kresovanje. Takrat se domačini pogovorijo in 

poveselijo. Ostalo se je izgubilo. Oseba JL pove, da se jim je rojstne kmetije zdelo škoda, zato 

so delali raje doma, da so jo ohranili, a danes je zapuščena, kot tudi celotna vas. 

Poglejmo še, kaj srednjeletniki povedo na temo navad. Pri osebi FL so praznovali praznike. 

Oseba GL sporoča, da se udeležuje vaških veselic, sejmov, praznovanj, otvoritev in drugih 

prireditev, da mora biti zraven, čeprav bi bila raje drugje. Oseba HL pravi, da so vsi redno 

vstajali zjutraj in hodili spat zvečer. Po kosilu, ob dvanajstih so vsi šli spat in poskrbeli so, da 

so imeli otroke pri sebi, da niso motili drugih pri počitku. Osebi IL in JL opažata, da so si 

nasprotno od danes včasih med seboj ljudje pomagali, se med seboj družili, kartali, si 

sposojali volove za delo in prevoz ter orodja. Danes je vsak zase. Zelo so se veselili 

praznikov, da so boljše jedli. 

Strokovnjaki na to temo niso kompetentni odgovoriti. Strokovnjak čebelar sicer ohranja 

tradicijo čebelarjenja, vendar ne na način, kot so to počeli predniki. Najdemo pa podatke o 

tradicijah in kulinariki iz preteklosti, ki so jih ljudje na opazovanem območju opustili, v 

literaturi (Jerončič idr. 2013; Vuk in Marušič 2014; Goljevšček 2007; Medvešček idr. 2014; 
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Poljak Istenič idr. 2015). Ni se ohranila niti tradicija obdelave lesa ter kamna, gradnje bivališč 

in ročne pridelave hrane, izdelave orodja in košev, košar, kovaštva ter košnje trave.  

Če povzamemo odgovore in literaturo, ugotovimo, da se tradicija in določene navade niso 

ohranile, razen nekaj izjem, kot je ličkanje koruze, ki jo ohranja zgolj ena oseba. Skozi 

praznovanja se je ohranilo nekaj novejše tradicije. Ljudje se ne družijo več tako kot prej, tudi 

v družinah ne. Samo starejši še ohranjajo navado, da gredo po kosilu počivat. 

4.5.2 Kultura – dnevniki 

Iz dnevnikov na temo navad in tradicije je razvidno, da so opuščene vse pridelovalne, 

samooskrbne, kulturne, prehranjevalne tradicije prednikov in uveljavljeni načini razmišljanja, 

ki temeljijo na veri in ne na preverjanju. Pridobiva se novo znanstveno znanje, ki se preverja 

in deluje, kar dokazujejo tudi zdravniški izvidi in sam odziv okolja, ki je zdravo, brez 

škodljivcev ter daje obilen pridelek ne glede na vreme in pogoje v ekosistemu, saj se prilagaja 

trenutnim situacijam.  

4.5.3 Kultura – opazovanje ljudi 

Kljub temu, da smo na raziskovalnem področju prišlek, so nas domačini dobro sprejeli. Na 

začetku so izjemno previdni in nezaupljivi, vendar pripravljeni pomagati. Ni bilo opaziti 

nobene preračunljivosti, niti pričakovanja po povračilu, čemur lahko rečemo res iskrena, 

nesebična pomoč. Pripravljeni so izmenjevati hrano, sadike, znanje in izkušnje. Veseli so, da 

se ohranjajo kmetije. Radi bi oživili tradicije. Opažajo, da so bile nekatere navade in tradicije 

iz preteklosti koristne. Opažamo, da nekatere navade in tradicije, predvsem pri prehrani in 

kmetovanju, zavirajo osebni napredek ljudi in jih držijo v primežu slepe vere; tako do njih ne 

pride pravilno znanje, kar jim povzroča občutek nemoči. Veliko odgovornosti prelagajo na 

zunanje vplive, kot so politika, drugi ljudje in klimatske spremembe. Opaziti je pomanjkanje 

volje za uvajanje sprememb in konkretno delovanje. 

4.5.4 Kultura – skupna analiza podatkov 

Skupno vsem odgovorom je, da so ljudje v preteklosti med seboj sodelovali, si pomagali, 

delili stvari in se družili, praznovali ter komunicirali. Danes sta tehnologija in pehanje za 

zaslužkom te navade močno spremenila. Vredno se jim je zdelo ohraniti domačije in način 

življenja. Veliko tradicije se je izgubilo, tudi zato, kot pravi oseba CL, ker so delali hlapci, 

lastniki velikih kmetij pa ne. Nekaj tradicije posamezniki še skušajo ohraniti. Starejše osebe 

opažajo, da so ljudje bili včasih bolj enotni, po vojni pa so se razdelili na dva nasprotna tabora 

in se tega držijo še danes. Opaziti je, da si ljudje še pomagajo med seboj. V preteklosti so 
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poznali trdo delo od zore do mraka, kot tudi vsakodnevni tradicionalni počitek po kosilu, ki je 

bil obvezen. Nekatere osebe se te navade držijo še danes.  

4.6 Kategorija 5: trajnost 

V kategorijo trajnosti umeščamo zaposlitev ter zelena delovna mesta in sprašujemo 

intervjuvance, katera so obstajala in katera so po njihovem mnenju možna na območju 

raziskave. Trajnost kmetijskega modela ravno tako povečuje ohranjanje dobre, pravilne 

tradicije, ki deluje, zato nas zanima, katere so bile in katere so se ohranile? Nenazadnje 

odkrivamo še potenciale ljudi in okolja, kar je tretja tema kategorije trajnosti. 

4.6.1 Trajnost – intervjuji  

Najprej sprašujemo starejše osebe po preteklih zaposlitvah in možnosti zelenih delovnih mest 

v tem času. Dobimo kar nekaj podatkov o tem, kaj so delali, kako so se znašli in bili zaposleni 

nekoč in kaj vidijo starejši danes. Pri osebi AL se je mati ukvarjala s kmetijo in vzgojo otrok, 

oče je trgoval in delal na kmetiji. Brezplačno je pomagal zdraviti ljudi in živali. Otroci so 

delali na kmetiji in hodili v šolo. Kasneje so se preživljali še z gostinstvom. Pri osebi BL so 

delali na kmetiji. Kasneje so moški začeli hoditi v tovarne in v Italijo delat, ker so bili dobro 

plačani. Nekateri ljudje imajo tradicijo, na primer čebelarstvo, v krvi in jo ohranjajo iz roda v 

rod. Za mlade ne vidi perspektive, razen, če bi delali prek interneta, saj jih podeželje ne 

zanima. Enako oseba CL za mlade zaradi zaraščenosti okolja in odsotnosti trgovine ne vidi 

nobenih možnosti. Oseba DL se spominja, da je bil v vsakem kraju kovač. Fantje so na 

Koroško hodili delati sir preko poletja, kar je bil zaslužek. Pridelovali so belo vino cevedin, ki 

je šlo dobro v promet v Avstriji, kot tudi slive in kostanj kasneje za Fructal in celo Beograd. 

Meni, da morajo ljudje sami odkriti priložnosti, ki jih je v opazovanih krajih zelo veliko. 

Oseba EL ve povedati, da so ženske hodile v Ljubljano ali Italijo delat kot služkinje. 

Pomagali so tudi večjim kmetom. 

Če povzamemo, ugotovimo, da so bili včasih ljudje največ zaposleni na svojih kmetijah ali na 

kmetijah večjih kmetov tako, da so pridelovali hrano za sebe in tudi za prodajo. Bili so tudi 

obrtniki (mojstri), ki so jih takrat potrebovali. Nekateri so hodili priložnostno delat v tujino, 

kasneje so delali v tovarnah. Nekateri starejši ne vidijo možnosti za zaposlitve danes, saj je 

območje zaraščeno. Nasprotno oseba DL vidi mnogo možnosti, ki naj jih odkrijejo ljudje 

sami. Oseba BL predlaga zaposlitev preko interneta. 

Odgovori srednjeletnikov na temo (samo)zaposlitev in zelena delovna mesta so različni. 

Oseba FL se je preživljala s potujočo trgovino in meni, da bi se s pomočjo občine in 

evropskih sredstev dalo kaj narediti. Možnosti so, a je treba dosti vložiti. Oseba GL pove, da 

otrok sodeluje in mu je kmetija hobi, drugače ima redno zaposlitev in bivališče v mestu. 

Oseba HL meni, da realistično gledano, ni možnosti. Morda predlaga za celotno območje in 
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vsako področje po enega obrtnika (tesarja, zidarja …), saj je na raziskovanem območju 

premalo ljudi in se nič ne splača. Še trgovino so zaprli, pa je oskrbovala ljudi tudi na domu. 

Oseba IL pove, da se lahko zaposlijo v mestu ali Italiji in se morajo daleč voziti in ko je sneg, 

je težko. Nasprotno oseba JL meni, da je možnosti veliko, saj je življenje lažje kot nekoč, ker 

so narejene ceste, je internet, elektrika, avtomobili, prevoz in je tako, kot bi bili v mestu. 

Lahko se tudi vozijo na delo, čeprav je nekoliko daleč.  

Če povzamemo, srednjeletniki ne vidijo dosti možnosti za zaposlitve na tem območju. 

Večinoma iščejo zaposlitve v podjetjih. Oseba FL se je preživljala s potujočo trgovino. Oseba 

JL meni, da je možnosti dosti, ker so narejene ceste in sta internet in elektrika kot v mestu. 

Nenazadnje smo na temo (samo)zaposlitev in zelena delovna mesta spraševali še 

strokovnjake, ki podajo naslednje spodbudne odgovore, zanimive rešitve in ideje. Oseba AS 

meni, da so možnosti slabe, ker sta le dve tovarni in zavest glede samozaposlitev še ni razvita. 

Stiska mladih je brezposelnost. Zeleno delovno mesto bi z okoljskega vidika moralo pomeniti 

nič odpadkov, da je izkoristek zaključen krogotok in je koncept medsebojne pomoči brez 

pričakovanja nagrade. Institucija BS meni, da se mora vsak posameznik sam odločiti, kaj bo 

delal. V občini so tovarne in možnosti samozaposlitve. Oseba CS je optimistična in meni, da 

imajo mladi v občini dobre samozaposlitvene možnosti, ki pa so odvisne od njihove 

kreativnosti, vztrajnosti in izvirnosti idej. V občini ostajajo neizkoriščene možnosti, od raznih 

socialnih projektov, kakor so npr. pomoči starejšim občanom na domu, strokovne pomoči 

azbestnim bolnikom in njihovim svojcem, pa do gospodarskih dejavnosti, razvijanje novih 

panog, eko turizma, eko kmetovanja do izobraževalnih dejavnosti. Zeleno delovno mesto je 

zaposlitev, ki upošteva umeščenost v okolje, je okolju prijazno, upošteva in skrbi za delovno 

silo, za zdravje ljudi in bi moralo biti del vsakdana. Zaenkrat so možnosti slabše, ker ni 

zadostne osveščenosti ljudi, ljudje so v stiski in ne vidijo možnosti, ki se jim ponujajo, 

nasedajo reklamam in nasvetom lobijev. Tudi oseba DS vidi veliko možnosti v pridelavi 

zdrave hrane, turizmu, inovativnih idejah kot je ekološki fitnes. Zeleno delovno mesto bi 

moralo biti zaposlitev v naravi, saj barva zeleno to pove. Saditi in žeti in nič več. Že kokoši in 

zajci, če so prisotni, pomeni rdeče, krvavo delovno mesto, kot je barva krvi. Tudi oseba ES iz 

izkušenj meni, da je za ljudi in mlade dosti dela v kmetijstvu, zelenjavarstvu, sadjarstvu, 

čebelarstvu, tudi turizmu, ribogojstvu in mlinarstvu. Vse je možno prodati v Furlanijo. Težava 

je, da ljudje nimajo znanja, izkušenj in niso vajeni delati. Ekološka pridelava je cenjena in 

dobro plačana v tujini. Ljudje bi se morali zgolj odločiti, kaj bi radi, prodati ni problem. 

Lahko se pridobijo evropska sredstva ali pa se prideluje ekološka hrana za vrtce. 

Če povzamemo, lahko iz odgovorov razberemo, da je veliko samozaposltivenih možnosti in 

zelenih delovnih mest na območju Kanalskega, Liškega in Kambreškega območja. 

Strokovnjaki jih vidijo v povezavi z naravo v ekološkem kmetijstvu, ribogojstvu, mlinarstvu, 

sadjarstvu, čebelarstvu, socialnih poklicih, ekološkem inovativnem turizmu in izobraževanju, 

kar so po njihovem mnenju zelena delovna mesta. Enotni so si, da morajo ljudje odkriti svoje 



 

53 

potenciale in potenciale okolja, se ozavestiti in pridobiti znanje iz narave. Osebi DS in ES sta 

primera dobrih praks, saj si sami ustvarjata delovni mesti na področju izobraževanja in 

kmetijstva ter čebelarstva. 

Hoteli smo odkriti še več v zvezi z zelenimi delovnimi mesti, kako bi jih ohranili dolgoročno, 

zato smo iskali ideje in možnosti z vprašanji na temi ohranjanja tradicije in kateri so 

potenciali ljudi ter okolja. Najprej so odgovarjale starejše osebe. Oseba AL pove, da eden od 

njenih potomcev ohranja kmetijo, drugi so uspešni v drugih poklicih in dejavnostih (turizem, 

gostinstvo, umetnost), predvsem so samozaposleni in si med seboj pomagajo. Oseba BL 

opaža, da bolj, ko so delali od doma, bolj se je izgubljal interes za ohranjanje domače kmetije. 

Njena domačija je bila zapuščena, dokler se ni upokojila, sen vrnila in jo obnovila. Meni, da 

se je dosti ljudi odselilo zaradi politike, oddaljenosti, težkega življenja, tovarn in dela v tujini. 

Gostilna je delovala, dokler je bil lastnik domačin, tujec se ni prilagodil navadam in ni uspel. 

Včasih so sedeli okoli odprtega ognjišča, peli, se pogovarjali in delali, kar so potrebovali za 

sebe. Pri osebi CL sin ohranja kmetijo, sadovnjak in stare predmete. Praznujejo še kakšen 

praznik. Oseba DL se spominja preteklosti, ko so zaradi političnih razmer in vojn ljudje videli 

življenje drugod kot lažje – osem ur službe in potem si prost, saj so doma delali ves čas; zato 

so se mnogi odselili, vendar so šli z dežja pod kap. Meni, da se večina mladih ne zanima za 

to, kako bi naredili korak naprej za spremembe. Enako meni oseba EL, da mladi niso več 

zainteresirani za ohranitev kmetij, hrana v trgovini pa je slaba in sedaj, ko je EL starejša, ceni 

domačo hrano. 

Če povzamemo, nam starejše osebe sporočajo vzroke za izpraznitev vasi. Ljudje so odhajali v 

tovarne delat ter v tujino misleč, da jim bo tam bolje in ne bodo toliko garali. Gostilne so 

včasih dobro delovale, ker so jih vodili domačini in so se ljudje še družili med seboj. V 

mladih ne vidijo potencialov, saj ne vidijo njihovega interesa za ohranitev domačij. 

Tudi srednjeletniki ne vidijo dosti potencialov, vendar se nekateri trudijo neke tradicije, ki 

delujejo, še ohraniti. Oseba FL pove, da mladih ni, saj odhajajo v mesta. Potomci so si 

zgradili nove kmetije na boljših lokacijah, kjer je več zemlje in sonca. Tisti, ki so v tujini, se 

ne bodo več vrnili. Pri osebi GL ohranjajo družinsko tradicijo v drugi panogi v mestu. Meni, 

da so domačini »prodanci«, ki raje hodijo za dobro plačilo delat v Italijo kot, da bi skrbeli za 

svoje domačije. Pri osebi HL se otrok zanima za kmetijo, vendar je prevelika razlika v 

razmišljanju moža in otroka, ki bi rad bil napreden in uveljavil svoje inovativne ideje. Ker pa 

jih ne more, nima volje in ne vidi smisla. Otroka osebe IL sta še majhna, a ju zanima delo na 

vrtu in že sedaj sadita ter skrbita za rastline. Oseba JL ima še vedno svoje seme in sadike. 

Otroci so odšli, a jih sedaj, ko so starejši, podeželje bolj zanima, tudi zdrava, domača hrana, 

vendar imajo veliko drugih interesov in ne ve, kako bo. 

Če povzamemo, ugotovimo, da se nekateri trudijo ohraniti lastno seme za pridelavo domače 

hrane, saj uspeva bolje kot kupljeno. Zaznati je oviranje mladih pri njihovih inovativnih 

idejah, zaradi česar mladi nimajo volje ukvarjati se s kmetijo, saj ne vidijo smisla v garanju 
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staršev. Ljudje se v srednjih letih zopet začnejo zanimati za kmetije in lastno pridelavo hrane. 

Starejši kot so, bolj cenijo kakovostno hrano. 

Tudi strokovnjaki so na temo ohranjanje tradicije in potencialov ljudi ter okolja dobili enako 

vprašanje. Vidijo veliko potencialov in podajo naslednje predloge. Oseba AS vidi veliko 

potencialov za izkoristiti, a ljudje ne razmišljajo. Mladi funkcionirajo samo preko tablic ter 

dobijo žulje na palcu in kazalcu. Avstrijska Koroška je bankrotirala in uvedla svojo valuto, 

uspela je in v Sloveniji je to tudi izvedljivo. Institucija BS pove, da zeleno delovno mesto naj 

ne bi obremenjevalo okolja in pomeni ravnanje z okoljem, odpadki, reciklažo, energijo in 

kmetovanje. Oseba CS meni, da je mlad človek ustvarjalen, ima nove ideje, številne 

potenciale, ki lahko zaživijo, če je družba pripravljena investirati v pomoč pri realizaciji teh 

idej, nuditi svetovanja za samo izpeljavo projektov in finančno pomoč za realizacijo. Oseba 

DS o potencialih okolja pravi: »V občini sije sonce, pada dež, zrak je, obstaja narava in vsi 

pogoji za delovanje na podeželju, saj nasprotno v puščavi takih delovnih mest ni.« Predlaga 

ročno kmetovanje, brez subvencij, kajti moderni kmetje so sužnji sistema in morajo imeti še 

dodatne službe za preživetje. Slabe lastnosti ljudi v občini so prevelika pričakovanja in 

nestrpnost. Ljudje se odseljujejo zaradi nezaposlenosti, ustvarjanja partnerstva in družine. 

Oseba ES meni, da če imaš nekaj rad in se temu posvetiš, ti bo uspelo, pa naj gre za ljubico ali 

solato. Okolje je čisto in zaraščeno ter čaka na obdelavo.  

Če povzamemo je strokovnjaki očitajo, da ljudje ne razmišljajo, so nestrpni in imajo napačen 

zgled, zato ne vidijo potencialov, ki jih nudi dano okolje. Potencial okolja so že naravne 

danosti same po sebi. Iz povedanega je razvidno, da se morajo ljudje sami odločiti in 

poskrbeti za sebe in za svoje zaposlitve. Oseba AS predlaga zgled avstrijske Koroške. Oseba 

CS vidi v mladih ustvarjalnost in potenciale, ki bi jih morala družba podpreti in jim dati 

možnosti za razvoj in napredek. 

4.6.2 Trajnost – dnevniki 

Preživljanje sebe s pomočjo samooskrbe je možno na več načinov: izkorišča se dane 

možnosti, kot so pridelava lastne hrane, zmanjševanje stroškov vode, opreme in orodja. 

Uporablja se izmenjava s posamezniki, kmetijami in organizacijami. Po potrebi se 

samozaposli na daljavo pri določenih projektih (oblikovanje, splet, izobraževanje, neprofitna 

organizacija). Nova tradicija in kultura, ki se uvajata, se lahko preneseta na druge ljudi in 

potomce. Otrokom in mladim je naraven način delovanja, prehranjevanja in učenje skozi igro 

zelo blizu in se nanj izjemno dobro odzivajo. Kažejo velik interes in razumevanje za 

trajnostno samooskrbo in njene inovativne raziskovalne pristope. Zeleno delovno mesto mora 

biti v naravi in povezano izključno z njo ter z izpolnjevanjem človekovih potreb. Vsa ostala 

delovna mesta, tudi opravljanje dejavnosti na daljavo na kmetiji, sodijo med dopolnilne 

dejavnosti, ki omogočajo preživetje, če kmetija ni v celoti samooskrbna. 
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4.6.3 Trajnost – opazovanje ljudi in okolja 

Okolje je zaraščeno, vendar kot tako, avtohtono, nudi številne možnosti za samooskrbo. Pri 

intervjuvanju smo naleteli tudi na nekaj mladih, ki jih res ni veliko, vendar se je ponudila 

priložnost, da tudi njim postavimo nekaj vprašanj. Ta skupina sicer ni predmet naše naloge, 

vendar so bili odgovori zelo zanimivi, zato se nam zdi smiselno jih strniti, saj so si bili enotni 

in v nasprotju s tem, kar smo v intervjujih večinoma izvedeli. Mlade dejansko zanimajo 

kmetije in okolje, v katerem so začeli odraščati. Vendar ne na način, kot so to delali njihovi 

starši in stari starši. Videli smo eksperimente mlade osebe za lažje pridelovanje hrane, ki je 

uspešen, vendar ga starši niso sprejeli, zato se je ta mlada oseba raje zaposlila v mestu in se bo 

po njenih besedah verjetno sčasoma odselila. 

Izpostavili bi še oba strokovnjaka, ki skušata živeti samooskrbno. Oseba DS predava o zdravi 

prehrani, zeliščih in okolju na strokovnem nivoju. Česar se loti, tudi uspe. Izumlja inovativna 

orodja za ročno obdelavo polj, ki ne zahtevajo napora in so celo ekološke fitnes naprave za 

človekovo rekreacijo. Pri osebi ES je opaziti mirno skladno okolje in zadovoljnega 

gospodarja, ki se sam preživlja. Oba sta dober zgled in oba sta začela s skromnimi sredstvi, s 

krčenjem robite, sajenjem sadovnjaka, z malo pridelovalne površine, ki ju širita, ter lastno 

gradnjo bivališča. Denar, ki ga občasno potrebujeta, zaslužita sama. 

4.6.4 Trajnost – skupna analiza podatkov 

Opazovane osebe imajo dvoje nasprotnih si mnenj. Prva skupina sploh ne vidi nobenih 

možnosti za oživitev podeželja in zelena delovna mesta. Druga skupina, še posebej 

strokovnjaki, pa vidi veliko možnosti in priložnosti prav v nerazvitosti področja raziskave. 

Zelena delovna mesta povezujejo z naravo in zeleno barvo. V preteklosti so ljudje delali za 

sebe, delali na svojih kmetijah ali pri večjih kmetih. Bili so tudi mojstri, poklici, ki so 

zadovoljevali potrebe ljudi v okolici. Danes bi si ljudje sami morali ustvariti zelena delovna 

mesta na podeželju tako, da bi bili povezani z naravo, bili inovativni in izkoristili naravne vire 

za kmetijske, turistične in izobraževalne namene. Predlaga se tudi delo na daljavo. Več ljudi 

meni, da mora človek imeti svoje delo rad in ga opravljati z veseljem. Odkrili smo dve osebi, 

strokovnjaka, ki sta dober zgled lahko drugim, saj se preživljata sama, sta zdrava in 

zadovoljna ter v svojem delu vidita smisel. 

4.7 Rezultati raziskave 

Da bi lahko sledili našim raziskovalnim ciljem – prepoznavanja trajnostno samooskrbnih 

kmetijskih modelov na območju Kanala, Liga in Kambreškega, ki lahko nudijo zelena 

delovna mesta in rešujejo brezposelnost – smo najprej opredelili pojme trajnost, 

samooskrbnost, zeleno delovno mesto in samooskrbni kmetijski model, kar v literaturi ni 

enotno opredeljeno. Z opredelitvijo pojmov dosežemo enotno razumevanje teh pojmov in jih 
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uporabimo za namene raziskave, da lahko sploh prepoznamo trajnostno samooskrbne 

kmetijske modele, kot smo jih sami poimenovali, saj tega izraza v literaturi še ni zaslediti, 

zato naše opredelitve povzemamo v nadaljevanju.  

Trajnost pomeni, da nekaj traja, se obnavlja in je povezana z ekosistemi ter ohranjanjem 

naravnih virov. Trajnostnost je sposobnost samovzdrževanja ravnotežja določenih sistemov 

ali stanj v nekem procesu, v našem primeru v zvezi z biološkimi in človeškimi sistemi, kar 

okolju in ljudem zagotavlja dolgotrajno, obnovljivo in uporabno delovanje. Naslednji pojem, 

ki smo ga na novo opredelili in ga hkrati povezali s trajnostno samooskrbnim kmetijskim 

modelom, ki temelji na človekovih potrebah, je zeleno delovno mesto. Poteka izključno v 

naravnem okolju in hkrati podpira osnovne ter višje človeške potrebe. Temelj, iz katerega 

opredeljen pojem izhaja, pa je trajnostno samooskrbni kmetijski model, ki pa dejansko temelji 

na kriterijih, ki izhajajo iz osnovnih in višjih človekovih potreb, ki so: čist zrak, čisto okolje, 

kakovostna voda, hrana, toplota, naravna svetloba, gibanje, dovolj počitka, učenje skozi 

zabavo, prisotnost družine (otrok in starostnikov), da človek ob vsem čuti smisel in je srečen. 

Kot je razvidno iz opredeljenega pojma, smo morali opredeliti tudi človeške potrebe, kar smo 

storili s pomočjo literature. Trajnostno samooskrbni kmetijski model je sonaravni kmetijski 

model, ki vzpostavlja pogoje za zadovoljevanje vseh človekovih osnovnih in višjih potreb, pri 

čemer trajnostno ohranja naravne vire in ekosistem v njihovi izvorni obliki.  

Če povzamemo demografske podatke, je iz njih razvidno, da smo dejansko soočili dve 

različni generaciji v raziskavo vključenih oseb in pridobili različne poglede ter izkušnje. Pri 

obeh intervjuvanih skupinah je bilo največkrat sedem družinskih članov, samo v enem 

primeru šest. Družina je največkrat zajemala stara starša, starša in otroke. Današnje povprečje 

velikosti družine v občini Kanal ob Soči je tri osebe (Statistični urad RS 2016). Iz tega 

sklepamo, da danes starih staršev v družini ni in da je manj otrok. Starejši so poročali 

največkrat o kmetijah, ki so bile velike okoli deset hektarov. Nekatere so bile večje, kjer so 

bile večje družine in te so zaposlovale tudi delavce. Iz tega lahko sklepamo, da mora biti 

kmetija velika vsaj toliko, da lahko samooskrbuje in prehranjuje sedem-člansko družino in 

živali. Srednjeletniki na to vprašanje niso mogli odgovoriti, saj večina ne ve, koliko je bila 

njihova kmetija velika ali pa ne vedo, koliko bi lahko bila velika za samooskrbo. Iz tega 

sklepamo, da večino intervjuvanih srednjeletnikov samooskrba ne zanima in da nimajo dovolj 

izkušenj.  

Nenazadnje preko analize pridobljenih podatkov ugotavljamo, kateri samooskrbni kmetijski 

sistemi so v preteklosti in še sedaj zagotavljajo trajnostno samooskrbnost in narekujejo ter 

ohranjajo zelena delovna mesta, s katerimi skušamo reševati problem brezposelnosti na 

izbranem območju. Našli smo dva modela, ki ju uporabljata strokovnjaka DS in ES, ter sta v 

skladu z našimi kriteriji samooskrbna, če pri tem upoštevamo, da zaslužita dovolj z 

dopolnilnimi dejavnostmi za pokrivanje vseh svojih potreb. Tudi kriterij trajnosti je izpolnjen, 



 

57 

saj prenašata svoje znanje in izkušnje na druge, ki to želijo. Oba primera podpirata možnosti 

zelenih delovnih mest v kmetijstvu, čebelarstvu in izobraževanju. 

Etnološka raziskava je podrobneje pokazala, da se starejše osebe še spominjajo samooskrbe 

na kmetijah, ki pa ni bila popolna in trajnostna, saj niso zadovoljevali vseh svojih potreb. 

Predvsem ne potreb po počitku, ljubezni in pripadnosti, kar za potomce ni predstavljalo 

smisla, s čimer so zanemarili dva od kriterijev samooskrbnosti in trajnosti. Niso se ukvarjali s 

svojimi družinami in niso prenašali tradicije na potomce, še posebej, ko so se v kasnejšem 

obdobju zaposlili v tovarnah, s čimer so še dodatno izgubili svoja delovna mesta na kmetijah. 

To sta še dva kriterija trajnostne samooskrbnosti, ki nista bila upoštevana. Ker so kmetije 

počasi propadle in se zarasle, so še dodatno izgubili pogoje za samooskrbo, ki so tudi kriteriji 

trajnostne samooskrbnosti. Zato so bili prisiljeni zaposlitve iskati drugje, tudi v mestih in 

tujini, kar je povzročilo izseljevanje. V preteklosti so bili ljudje samooskrbni z vodo. Ker so 

zaradi udobja napeljali sistemski vodovod, se je njihova samooskrbnost dodatno zmanjšala za 

še en pomemben kriterij. Tudi znanje skozi igro in zabavo je eden pomembnejših kriterijev za 

trajnostno samooskrbnost. Ker se znanje in tradicija ter dobre navade niso prenesle na 

kasnejša rodova, se je znanje samooskrbnosti izgubilo v dveh generacijah. Hkrati sta se 

izgubila tudi smisel in sreča, ki ju kasnejši generaciji iščeta drugje in ne na samooskrbnih 

kmetijah. Edino, kar je ostalo še samooskrbno, je lastno ogrevanje ter delno pridelovanje 

domače hrane za lastne potrebe. Lahko bi rekli, da so po naši definiciji v preteklosti bila 

zelena delovna mesta v naravi, vendar pa niso izpolnjevala vseh kriterijev, ki smo jih 

postavili. Zato jih v preteklosti ne moremo iskati niti med opuščenimi obrtmi. S pomočjo 

raziskave smo tudi odkrili, da je območje sedaj, po besedah osebe DL in glede na opazovanje, 

povsem zaraščeno, enako kot pred šesto leti. Po naši definiciji je tako okolje idealno za 

vzpostavitev zelenih delovnih mest, terja pa veliko vlaganja. 

Antropološka raziskava nam je pomagala tudi preveriti naše izbrane kriterije, s katerimi smo 

opredelili trajnostno samooskrbni kmetijski model, v katerega lahko umestimo zelena delovna 

mesta. Ugotovili smo, da se stanje na terenu sklada z našimi izbranimi kriteriji in 

predpostavkami. Izbrali smo prave kriterije za opredelitev trajnostno samooskrbnega 

kmetijskega modela. Hkrati ugotavljamo, da drži naša trditev, da če kmetijski sistem 

dolgoročno ne izpolnjuje vseh človekovih potreb, ne more biti trajnosten in lahko propade. Če 

se na mladi rod prenesejo napačne informacije, zgledi in izpolnjevanje potreb, to pripelje do 

nesmisla, zato mladi zapustijo domačije in smisel ter izpolnjevanje potreb iščejo drugje, 

bodisi v zaposlitvah za druge ali v virtualnem svetu, kot so pametni telefoni. Da takšno 

početje ni v skladu z našim kriterijem zdravja, nam je pokazalo opazovanje ter lastne 

izkušnje. Kar pa po besedah zdravnika Herofilusa pripelje do tega, da brez zdravja človek ne 

more razumno razmišljati in se boriti in bogastva ne more uporabiti (Belan in Brajnik 1986, 

20). To posledično pomeni, da ne more niti vzpostaviti zelenega delovnega mesta. Raziskava 

je še pokazala neugodne podnebne spremembe in spremembe v okolju, kot je povečanje 
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števila škodljivcev. Oba identificirana modela na področju raziskave dokazujeta, da se je s 

pravilnim znanjem temu mogoče izogniti in prilagoditi. 

Na raziskovalno vprašanje, kateri trajnostno samooskrbni kmetijski modeli so bili v 

preteklosti in še obstajajo v sedanjosti, na območju Kanala, Liga in Kambreškega ter so v 

skladu z izbranimi kriteriji in hkrati omogočajo zelena delovna mesta, na podlagi izsledkov 

raziskave podajamo odgovor, da v preteklosti takšnih modelov nismo našli. V sedanjosti pa 

sta lahko taka modela strokovnjakov DS in ES, saj izpolnjujeta vse izbrane kriterije, 

zadovoljujeta vse človekove potrebe, pridelata dovolj kakovostne hrane in s kmetovanjem ter 

izobraževanjem zaslužita dovolj, da se oskrbujeta sama. Zagotovila sta si zeleni delovni 

mesti, ki ju osrečujeta. Njuno življenje ima smisel. Sta dober zgled v praksi in ju lahko 

posnemajo tudi drugi, predvsem brezposelni. Svoje znanje in izkušnje pa prenašata na druge 

predvsem z zgledom. 
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5 PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

Z vidika teorije in preverjanja z antropološko raziskavo ugotavljamo, da trajnostno 

samooskrben kmetijski model, ki omogoča zelena delovna mesta, lahko umestimo samo v 

avtohton, naraven ekosistem z obnovljivimi viri, ki so pogoj za to, da lahko človek trajnostno 

zadovoljuje vse svoje potrebe. Če za vire skrbi, se obnavljajo in nudijo pogoje vsem 

generacijam v sedanjosti ter daljni prihodnosti. Če skrbi za zadovoljevanje vseh svojih potreb, 

poskrbi, da je njegovo življenje in življenje potomcev trajnostno samooskrbno. Po besedah 

osebe DL je območje naše raziskave zaraščeno tako, kot pred šesto leti, kar pomeni, da je 

področje raziskave spet postalo avtohtono z vsemi viri, ki omogočajo vzpostavitev trajnostno 

samooskrbnih kmetijskih modelov. Takšnega privilegija ni doživelo že nekaj generacij ljudi. 

Narava se je povsem obnovila in izbrisala večino antropogenih vplivov. To je velika 

priložnost, ki je niso imele niti predhodne intervjuvane generacije, saj je bilo takrat območje 

gosto poseljeno in obdelano, avtohtone narave je bilo zelo malo, kot je je v celotni državi 

dandanes malo in vedno manj.  

Območje si zato zasluži veliko pozornosti z zornega kota naravne, avtohtone dediščine, zato 

predlagamo, da postane naravni park, zaščiteno območje pristnega, avtohtonega ekosistema in 

območje preučevanja, opazovanja delovanja naravnih sil proti antropogenemu vplivu, iz česar 

se lahko zelo veliko naučimo. Tako bi lahko področje postalo učni poligon in hkrati 

življenjski prostor za ljudi, kjer bi bile umeščene trajnostno samooskrbne kmetije, kot naravni 

laboratoriji za preučevanje narave, ekologije, ter samooskrbnega zadovoljevanja človekovih 

potreb v povezavi z ekosistemom. Po besedah in zgledu strokovnjaka DS bi lahko raziskovali 

lažje ročne načine pridelovanja hrane z orodji, ki bi bili hkrati fitnes naprave za pravilno 

gibanje ter s tem boljše zdravje ljudi, kar bi bila lahko hkrati še turistična atrakcija. Tako se 

pridobijo zelena delovna mesta s področja raziskovanja, kmetovanja, turizma in 

izobraževanja. Ker je območje postalo avtohtono, se ponujajo še številne možnosti za 

ekološko zeliščarstvo, kot ga je na primer uvedlo avstrijsko podjetje Sonnentor (2016). Dober 

primer oživitve podeželja in vzpostavitve delovnih mest je tudi avstrijski projekt Vulkanland 

(2016). Tem projektom, intervjuvanima strokovnjakoma ter na primer Holzerju, Fukuoki, 

Mollisonu in Slayu je skupno to, da so vsi sami prišli do tega, kako bi ohranili svoje okolje in 

hkrati živeli trajnostno, samooskrbno na podeželju ter si ustvarili sami svoje delovno mesto. 

Niso čakali na to, da bi dobili subvencije ali na pomoč države in občine. To je dokaz, da 

pobude vedno prihajajo od ljudi, prebivalcev določenega območja in da je možno izpeljati vse 

ideje, če so ljudje dovolj motivirani in če v vsem skupaj vidijo smisel.  

Naša raziskava je pokazala, da veliko ljudi ohranja nekatera zastarela prepričanja, ki ne 

delujejo. Ohranjajo premoženja, ki so zapuščena ter propadajo in jih bremenijo finančno ter 

psihično. Po zgledu avtorice, bi lahko zainteresirani posamezniki sklenili dogovore z 

zainteresiranimi lastniki zapuščenih posesti ter sadovnjakov in jih spet oživeli za samooskrbo 

na nov inovativen način ter jih ohranili za mlade rodove.  
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Občina Kanal ob Soči bi lahko pomagala ljudem tako, da bi zaposlila ustrezne strokovnjake in 

vzpostavila učne kmetije v skladu z našo raziskavo, na katerih bi se lahko zainteresirani 

posamezniki in družine začasno naselile; s pomočjo mentorjev bi se lahko preizkusili ter 

naučili trajnostnega samooskrbnega kmetovanja ter morebiti katerih drugih, za ta čas 

smiselnih inovativnih poklicev v kmetijstvu, ekologiji in turizmu. Tudi za državo bi to bil 

dober zgled in bi se lahko kot primer dobre prakse tak kmetijski model uporabljal tudi drugje. 

Pravilno znanje je eden glavnih kriterijev trajnostne samooskrbnosti, zato bi moralo biti 

vključeno tako znanstveno-strokovno raziskovanje kot delujoče pretekle izkušnje laikov, ki 

jih ni malo in so še razdrobljeno prisotne med ljudmi. Domačin DL je povedal, da ko bodo 

propadle tovarne, bo sekanje robide zopet aktualno in nujno za preživetje. Takrat ne bodo 

pomagali še tako dobri poslovni načrti, ampak bodo veljali izključno znanje, veščine, kako se 

spoprijeti z robido, ki je močno prerasla območje. Takšno znanje pa je mogoče pridobiti z 

izkušnjami, prakso in strokovnim znanjem. Med raziskavo smo s pomočjo osebe DL 

ugotovili, da so tisti, ki so znali posekati robido, pravilno in ob pravem času sejati in žeti ter 

spraviti hrano, imeli dosti hrane in je bila družina sita. Strokovnjak DS pove, da je možno 

hrano pridelati tudi na lažje načine, kar smo spoznali s pomočjo primerov iz literature.  

Z intervjuvanjem in opazovanjem življenja ljudi smo prišli do ideje, da bi lahko vse znanje, ki 

ga imajo posamezniki, zbrali tako, da bi se ljudje zoper srečevali na domačijah in v skupnem 

prostoru ter si izmenjevali izkušnje in znanje ter med seboj primerjali uspehe z namenom, da 

venomer izboljšujejo svoje rezultate. To je nujno potrebno, saj če se znanje ne prenaša naprej, 

se po besedah osebe BL izgubi v dveh generacijah, kar je naša raziskava tudi potrdila.  

Laughtonova, Jesenovec Petrović in Petrović Jesenovec (2013) ugotavljajo, da ljudje v 

Zahodni Evropi nimajo več nobenega znanja glede samooskrbnosti in trajnosti, da pa se je 

znanje ohranilo ravno pri nas, v Južni Evropi; da bi morali mi to ceniti, se tega znanja ne 

sramovati, češ da je zastarelo in nazadnjaško, kajti zopet postaja aktualno in zelo dragoceno. 

Na to znanje bi morali biti ponosni. 

Pretekla delovna mesta niso več aktualna, zato jih je potrebno posodobiti, prilagoditi naravi in 

sodobnemu času, za kar bi lahko poskrbele ustrezne ustanove, kot so Zavod za zaposlovanje, 

Ministrstvo za kmetijstvo ter izobraževalne institucije. Kader oz. zaposlene pa bi bilo 

potrebno prej usposobiti na učnih kmetijah. Za prehodno obdobje do polne samooskrbnosti so 

namreč možna tudi delovna mesta preko interneta na daljavo, kot ga opravlja tudi avtorica. 

Sodobna tehnologija lahko nudi številne možnosti samozaposlitve v medijskih in 

računalniških poklicih, kot so ustvarjanje učnih video vsebin in elektronskih učilnic, ki bi 

seznanjale mlade rodove s prednostmi zelenih delovnih mest v naravi, jih ozaveščale in 

spodbudile spet nazaj k naravi ter jih sčasoma potegnile ven iz neresničnega virtualnega sveta. 
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6 SKLEP  

Na področju Občine Kanal ob Soči sta naraščanje brezposelnosti (Statistični urad RS 2016) in 

izumiranje podeželja v Občini Kanal ob Soči (Jerončič idr. 2013) narekovala antropološko 

raziskavo obstoječih in preteklih samooskrbnih modelov, ki nudijo možnosti zelenih delovnih 

mest na podeželju in s tem ekonomskega, socialnega in kulturnega napredka. Raziskava kaže, 

da je potrebno trajnostno samooskrben kmetijski model uskladiti s človekovimi potrebami in 

okoljskimi pogoji. Najprej jih je bilo potrebo pravilno opredeliti ter jih ponovno definirati. Z 

raziskavo ugotavljamo, da ljudem manjka kakovostnega znanja, ki bi ga morali pridobiti in 

preverjati sami. Predlagamo, da se odločijo za zadovoljevanje vseh osnovnih potreb, tudi 

tistih, ki so jih zanemarili in opustijo nekatere novodobne, nepotrebne potrebe, ki jih 

obremenjujejo, jim povzročajo stres in slabšajo zdravje. Sami si lahko ustvarijo zaposlitve, ki 

jih nudita njihov ekosistem in predlagani samooskrbni model na območju raziskave. 

6.1 Prispevek k stroki 

Najprej smo sistematično iskali že opredeljene samooskrbne kmetijske modele in kriterije 

tako, da smo uporabili iskalnik »Google Schoolar« in za našo raziskavo najbolj smiselno bazo 

»Web of Science«. Vse iskalne pojme in zadetke smo zabeležili v excelovo preglednico. 

Iskali smo tudi po drugih podatkovnih bazah, ki jih omogoča naša fakulteta, vendar se je 

kmalu pokazalo, da za področji kmetovanja in samooskrbe ni ustrezne literature. Uporabili 

smo veliko različnih slovenskih in angleških iskalnih gesel, za katera smo menili, da bodo 

dala rezultate. Najbližje smo prišli z iskalnimi pojmi samooskrbni sistemi (angl. self-

sufficiency systems) s petdesetimi zadetki in razvrstitev sistemov kmetovanja Evropa (angl. 

classification of the farming systems Europe) z devetimi zadetki. Informacije smo osebno 

iskali na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter pri drugih strokovnjakih na 

fakultetah in kmetijskih šolah, kot tudi na Statističnem uradu, vendar smo vedno dobili 

odgovor, da ni še nihče opredelil kriterijev samooskrbnosti, niti izvedel popisa samooskrbnih 

kmetijskih modelov. Našli pa smo raziskave organizacije Združenih narodov (Food and 

Agriculture organization of Unatied Nations 2016), ki pa se ukvarja z odpravljanjem revščine 

na nacionalni ravni s pomočjo večjih, konvencionalnih kmetijskih sistemov. Kriteriji, ki so jih 

določili, niso dovolj za trajnostno samooskrbni kmetijski model na specifičnem geografskem 

področju Občine Kanal ob Soči. Druga raziskava samooskrbnih kmetij, ki je še najbližje 

temu, kar iščemo, je raziskava Laughtonove, Jesenovec Petrović in Petrović Jesenovec (2013) 

v Angliji, Franciji, Italiji in Avstriji, ki nakazuje, da sta tako trajnost kot samooskrbnost 

pogojeni s človekovimi potrebami. Avtorji teh potreb ne obravnavajo sistematično in 

celostno, saj se niso dovolj osredotočili na vse človekove potrebe, kot tudi ne na pogoje 

ekosistema, ki te potrebe podpira. To smo na strokoven način storili mi v tej nalogi, kar je 

velik prispevek k stroki.  
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Naš prispevek k stroki je pomemben ne samo na Slovenskem, ampak tudi za Evropo ter ostali 

svet. Najprej smo zaradi različnih pojmovanj pri definicijah izrazov samooskrba, trajnost in 

zeleno delovno mesto te izraze v drugem poglavju, na podlagi literature, opredelili natančneje 

in smiselno. Hkrati smo jih povezali z vsemi človekovimi potrebami in okoljskimi pogoji, ki 

te potrebe podpirajo, da jih lahko človek zadovoljuje. Na ta način stroka še ni pristopila k 

opredelitvi pojmov trajnost, samooskrba in zeleno delovno mesto. Ker zeleno delovno mesto 

poteka v naravnem okolju, ekosistemu, v katerega je umeščena kmetija, smo natančno 

opredelili tudi samooskrben kmetijski model, ki smo ga poimenovali trajnostno samooskrbni 

kmetijski model, saj samooskrbnost brez trajnosti ni mogoča dolgoročno za več generacij.  

Naš največji prispevek k stroki je spoznanje, da je trajnostno samooskrben kmetijski model, 

kot smo ga opredelili, mogoče vzpostaviti kjerkoli v Sloveniji, Evropi ali svetu, kjer 

ekosistem kot servis naravnih storitev in virov podpira zadovoljevanje vseh človekovih 

potreb, ki smo jih opredelili. Pri tem pa upoštevamo, da v samooskrbo štejemo tudi izmenjavo 

blaga in zaslužek z drugimi dejavnostmi. Tak model pa rešuje problem brezposelnosti in 

odpira možnosti zelenih delovnih mest na podeželju. 

6.2 Končne ugotovitve in predlogi 

Končne ugotovitve, kako začeti in iti po poti trajnostne samooskrbnosti lahko podamo vsem 

ljudem na območju Občine Kanal ob Soči, še posebej pa brezposelnim in mladim. Raziskava 

je pokazala, da so med ljudmi prisotne neprimerne navade, ki jih navaja več oseb (DL, CL, 

DS, EL, BL, AS, CS, ES) v intervjujih in so: slepa vera brez preverjanja; prepričanja, da je 

tako prav, kot se dela, čeprav je očitno, da ne deluje; napačno zadovoljevanje potreb po 

ljubezni in pripadnosti ter sreči in smislu z materialnimi dobrinami (Trstenjak 1974), 

prepričanje; da je prekomerno delo potrebno in da je treba na kmetiji garati; da je drugje 

boljše; da ni možnosti in da se nič ne da storiti. V sodobnem svetu se tudi daje prevelik 

pomen in prednost pred naučenimi sistemskimi dolžnostmi, namesto, da bi se zadovoljevale 

osnovne potrebe. To v praksi pomeni, da ima marsikdo na vrtu solato in jagode, pa meni, da 

jih nima časa nabrati in v miru pojesti ter se hkrati še sprehoditi na čistem zraku.  

Priporočamo, da vsak posameznik ponovno opredeli svoje potrebe, kot smo jih opredelili v 

poglavju 2.4.2, in naj dobro premisli, kaj in koliko v resnici potrebuje za srečno ter smiselno 

življenje. Kot je povedal strokovnjak DS: »Če človek ve, koliko ima dovolj, ni nikoli reven.« 

Tako pridemo do zaključka, da ni smiselno zadrževati za sebe propadajočih posesti, ki ljudem 

delajo stroške in preglavice, če jih ne uporabljajo; lahko bi jih prepustili mladim in resnim 

ljudem, ki bi radi kmetovali po načelu trajnostne samooskrbnosti, kot smo jo definirali v 

poglavju 2.4.  

Antropološka raziskava je pokazala, da se je izgubil eden ključnih kriterijev za samooskrbnost 

in trajnost, to je celostno samooskrbno znanje. Intervjuji pa so nasprotno pokazali, da je 
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razdrobljenega znanja in izkušenj pri starejših posameznikih še veliko, vendar se ne prenaša 

naprej. Kar nekaj je tudi strokovnega znanja, ki ga imajo strokovnjaki na izbranem področju. 

Primer sta osebi DS in ES. Najdemo tudi ideje za izboljšanje življenja in samozaposlitve 

(osebi BL, CL), ki jih ne bi smeli zavračati zaradi napačnega naučenega prepričanja ne da bi 

preverili, če morebiti delujejo. Predlagamo, da se ljudje sami organizirajo, kot so se, po 

besedah intervjuvancev, nekoč srečevali v gostilnah. Gostiln ni več, je pa narejena nova 

večnamenska dvorana na Ligu. Lahko in bi se srečevali tam in sami poskrbeli za skupni 

prigrizek ter izmenjavo mnenj in izkušenj. Morebiti še boljša rešitev bi bila, da bi uporabili 

prostore lani zaprte trgovine na Ligu kot center za izmenjavo znanj, semen, sadik, hrane in 

drugih dobrin, kar smo v teh krajih že začeli in so ljudje to odlično sprejeli. Na ta način bi 

lahko prišli do idej in načinov ter primerov dobrih praks, kako s trajnostno samooskrbo na 

boljši, lažji in človeku dostojen način vzdrževati domačije ter pri tem ustvariti še lastno 

zaposlitev, zeleno delovno mesto, ki bi prinašalo dovolj sredstev za dostojno življenje v 

modernem času. Možnosti po besedah osebe FL torej so, saj so narejene ceste, je tudi 

elektrika in internet. Ker ima vsaka hiša kakšen avto, je tudi mesto dokaj hitro dostopno, tam 

pa so knjižnice, šole, zdravstveni dom … 

6.3 Smernice za nadaljnje delo in raziskovanje 

Kar svetujemo domačinom na območju raziskave, lahko enako apeliramo na vse državljane 

Slovenije. Najbolje bi bilo, da bi bila celotna Slovenija po zgledu države Butan (Tobgay 

2016) razglašena za naravni, ekološki rezervat. Da bi se ohranili še naravni ekosistemi in 

izboljšala kakovost življenja ljudi ter bi se Slovenija sama oskrbela, kar je možno s pomočjo 

našega opredeljenega trajnostno samooskrbnega kmetijskega modela. Raziskava je pokazala, 

da institucije same od sebe ne bodo ničesar naredile, če se ne prebudijo državljani in oni sami 

ne začnejo pri sebi, iz osnov, definiranja svojih potreb in iskanja najbolj smiselnih in zdravju 

prijaznih načinov samooskrbovanja. Kakor je pokazala raziskava, večina sistemskih storitev 

resda olajša življenje ljudi, vendar jih je potrebno plačati, za kar se zopet potrebuje denar, 

zaradi česar je človek na istem, kot v daljni preteklosti; dela prekomerno, vendar tokrat ne 

dela za sebe, ampak za druge, kar mu jemlje pogoj za življenje, to je smisel. Mogoče je doseči 

kompromis med zmernim delom ter samooskrbo na kmetiji. To dokazujejo naši primeri 

dobrih praks ter novodobna znanja. Če človek dela za sebe, če razmišlja sam, ima svoje 

življenje sam v svojih rokah, potem je odgovoren za sebe in družino ter njeno prihodnost. Ko 

se bomo državljani v Sloveniji spremenili na tak način, se bo spremenila tudi politika in 

interes vlade ter institucij. Tako odpade tarnanje nad lastno usodo in še več, velika možnost 

je, da se odpravi revščina, zagotovo pa brezposelnost, kar dokazujejo primeri projektov 

Vulkanland (2016), The Wadden Sea (Llobet-Brossa, Rosselló-Mora in Amann 1998), Rhön 

(Wikipedia 2016b) in Noetova barka (Arche Noah 2016), predstavljenih v poglavju 2.5. V teh 

primerih je nastalo veliko lokalnih zelenih delovnih mest, kakršna so možna tudi na območju 

raziskave ter v Sloveniji. 



 

64 

V drugem delu naših priporočil osvetljujemo še probleme uradnih institucij in podajamo 

predloge, rešitve, ki pripomorejo k reševanju brezposelnosti in izseljevanja na območju 

Občine Kanal ob Soči. Za potrebe naše raziskave smo najprej povprašali Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer nam s podatki niso mogli pomagati, ker še ni nihče 

naredil popisa samooskrbnih kmetijskih modelov, vendar je bilo zaznati zanimanje za našo 

raziskavo. Napotili so nas na Občino Kanal ob Soči, ki pa se ni odzvala. Zato smo povprašali 

kmetijske svetovalce, ki se tudi niso odzvali. Po besedah domačinov, še posebej strokovnjaka 

ES, Občina nima usposobljenega kadra, kmetijskih svetovalcev pa ni blizu tega območja oz. 

niso dovolj usposobljeni, zato so nas napotili na Posoški razvojni center LAS (2016). Hitro se 

nam je odzval in nas napotil na Občino, kjer se je naš krog raziskovanja neuspešno zaključil. 

Na podlagi analize raziskave Mednarodnega centra za ekoremediacijo na Filozofski fakulteti 

v Mariboru (Vovk Korže in Prah 2015), je Občina Kanal ob Soči iz izbora pilotnih občin za 

uvedbo ekoremediacije, ki so nanjo administrativno pripravljene, izpadla že v prvem krogu. 

Na podlagi intervjuja s strokovnjakom ES sklepamo, da ima občina še velik potencial pri 

zaposlovanju strokovnega kadra na področju razvoja podeželja, kjer se takoj odprejo nova 

zelena delovna mesta. Sredstva pa lahko pridobi iz evropskih razpisov. Tako občini kot državi 

predlagamo razmislek o tem, da bi preučili območje in v sodelovanju z ljudmi na 

raziskovanem območju ter po zgledu projektov Rhön (Wikipedia 2016b) ter Skjern 

(Wikipedia 2016c), prišli naproti ljudem in naravi s spreminjanjem zakonov ter pomočjo 

ljudem. 

V naši raziskavi smo opazili, da je skozi zgodovino človek pri samooskrbi imel največ težav z 

državo, zakoni in davki ter raznimi drugimi dajatvami. To kažejo pričevanja oseb DL, BL in 

drugih, najdemo pa jih tudi v literaturi (Vuk in Marušič 2014; Klemenčič in Zupančič, 1992; 

Jerončič idr. 2013). Danes samooskrbo ovira ravno to: davki, prispevki in obvezno 

zdravstveno zavarovanje. Predlagamo, da država postane bolj socialna tako, da ljudem, ki 

hočejo začeti s trajnostnim samooskrbovanjem kjerkoli v državi na podeželju, omogoči nekaj 

ugodnosti oziroma več svobodne izbire. Najprej k temu spodbuja dejstvo, da je za 

vzpostavitev samooskrbnega modela potrebno veliko časa, vsaj ena ali celo več generacij. 

Nadalje trajnostno samooskrbni model skrbi za okolje, čist zrak, hrano, vodo, ne proizvaja 

smeti, lahko ima svojo elektriko in poskrbi za poti, tudi za naravne ekološke čistilne naprave, 

če so potrebne. Zato bi lahko bil oproščen plačila davkov na zemljo in bivališča ter 

komunalnih stroškov, če so bivališča zgrajena iz naravnih, razgradljivih materialov, saj s tem 

tak model vzdržuje naravni ekosistem. Ker ljudje v takem sistemu sami skrbijo za svoje 

zdravje, lahko država ponudi svobodno možnost, da se človek ali odpove plačevanju 

zdravstvenega zavarovanja ali pa bi bil za določeno obdobje, ko vzpostavlja trajnostno 

samooskrbni model, upravičen do tega, da se njegov prispevek krije iz proračuna. Dober 

zgled pa je lahko država Butan (Tobgay 2016). 
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Priloga 1 

 

Priloga 1 Kodiranje intervjujev 

Legenda oseb starejši laiki:5 AL, BL, CL, DL, EL 

Legenda oseb laiki srednjih let: FL, GL, HL, IL, JL 

Kategorija 1: samooskrba 

Oseba TEMA 

 hrana (h)6 voda (v) ogrevanje (d) 

AL h1: »Imeli smo 27 hektarov zemlje, 

pašnikov in gozda, kar je zadostovalo 

za 7 člansko družino in delavce.« h2: 

»Vse smo si sami pridelali in 

shranjevali na naraven način, imeli 

smo zelenjavo, žita, živali, jajca, 

mlečne izdelke vendar ne prav dosti. 

Meso smo jedli bolj za praznike.« h3: 

»Delali smo ročno ali z živalmi.« 

v1: »Imeli smo studenec 

za hišo in če je bila suša 

smo v sadovih z voli 

vozili vodo iz izvira na 

kmetijo tudi za živali.« 

v2: »Ko so naredili 

sodobno cesto, je 

studenec presahnil in ga 

ni več.« 

d1: »Imeli smo svoja drva.« d2: 

»Elektrike nismo imeli. Za 

razsvetljavo smo uporabljali 

petrolej.« 

BL h1: »… pridelali smo vso zelenjavo, 

žitarice, stročnice …,« h2: »… imeli 

smo kokoši, krave, zajce …« h3: »… 

sadna drevesa … žitarice« h4: »… 

vedno smo imeli svoje seme in 

sadike…« h5: »… menjali smo malo, 

ena je pobrala jajca, salame in drugo 

robo, prodala v Gorici ali Italiji in 

prinesla nazaj, kar so gospodinje v 

vasi naročile.« h6: »10 ha zadostuje za 

7 člansko družino …« 

v1: »…imeli smo svoj 

izvir …« 

d1: »… imeli smo svoj gozd …« 

d2: »… sami smo sekali …« d3: 

»… še danes sinovi pripravijo 

kurjavo …« d4: »… včasih smo 

delali ročno, zdaj strojno.« 

CL h1: »Doma smo imeli vse, zelenjavo, 

živali, mlečne izdelke, žita, koruzo, 

sadje.« h2: »Imeli smo svoje sadike in 

seme.« h3: »Bilo je 19 ha njiv, 

pašnikov, travnikov in gozda. Za 7 

člansko družino in hlapce je 

zadostovalo.« h4: »Plačevali smo le 

davke, kasneje tudi elektriko.« h5: 

»Nismo imeli stroškov, ker so bile 

potrebe drugačne.«  

v1: »Imeli smo svoj izvir 

…« v2: »… napeljali 

smo svoj vodovod, ki ga 

imamo še danes.« 

d1: »Imeli smo svoja drva.« d2: 

»Staro odpro ognjišče ni dobro 

grelo zato smo naredili tolminski 

štedilnik, ki greje odlično in ga 

bomo obdržali.« 

DL h1: »Za 8 do 10 člansko družino je bila 

dovolj 10 do 12 hektarov velika 

kmetija. Odvisno pa, kje je kmetija 

bila, v dolini je bilo lažje kot na višjih 

legah. Kdor je imel majhno kmetijo in 

veliko otrok, so bili lačni. Nekateri so 

se dodatno preživljali s preprodajo 

blaga na Vogrsko7 Vse so delali 

ročno, pozimi so z lopatami kopali 

njive. Veliki kmetje so delali samo 

doma.« h2: »Imeli so vse doma, 

v1: »Imeli so izvire.« v2: 

»Ženske so vodo nosile 

na glavi. Za mamo sem 

izračunal, da je vodo 

nosila 17 let.« v2: 

»Nekateri niso hoteli 

imeti sistemskega 

vodovoda, ko so ga 

napeljevali. Je pa 

neprimerno bolje, da ga 

imamo ... olajša 

d1: »Imeli so odprta ognjišča … 

natančno izdelana, da v hiši ni 

bilo nič dima, za izdelavo so 

rabili dosti znanja.« d2: »Niso 

imeli klasičnih drv, kot danes, 

kurili so z vejami.« d2: »Če imaš 

suha drva, imaš vse.« 

                                                 

5 Osebe smo poimenovali s črkami iz abecede, začenši s črko A do F, ki pomenijo starejše 

opazovance, od G do L pa pomenijo opazovance srednjih let. Če so odgovarjali laiki, smo dodali črko 

L, če pa strokovnjaki ali predstavniki institucij, pa črko S. 

6 Z različnimi malimi črkami smo v rokopisih označevali teme, na katere so intervjuvanci kaj povedali. 

7 Madžarska. 
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koruzo, pšenico … tudi živali.« h3: 

«Bilo je dosti sadja. Najprej so imeli 

divje, nato sortne, kot je Goriška 

Sevka, ki je danes skoraj ni več, je pa 

odporna in dobrega okusa. Slive so 

dobro prodajali v Avstrijo.« h4: »Bili 

so odlični, veliki kostanji, ki so jih 

tudi cepili, vendar so vse posekali 

zaradi industrije, zaslužka in stiske 

zaradi plačevanja davkov.«  

življenje« 

EL h1: »Pet hektarov je zadostovalo za 

devet člansko družino za prehranit se. 

Imeli smo krompir, pšenico, sir, živali 

(krave, zajci, kokoši).« h2: »Jedli smo 

mineštre, zelje, bržote, zelenjavo, 

fižol, meso. Kostanj smo jedli in 

prodajali.« h3: »Kupovali smo sol, 

sladkor, olje, plačevali davke.« 

v1: »Imeli smo vaški 

izvir in vodnjake.« 

d1: »Imeli smo eno tretjino gozda 

in lastna drva.« 

FL h1: » … pridelali so vso hrano za sebe, 

rastline in živali, kot tudi za prodajo v 

Furlanijo.« h2: »Bil je mlin, sušilnica 

sadja na drva, avtomatska, poganjala 

jo je voda iz reke Idrije.« h3: »Bila je 

naprava za luščenje in mlatenje žit, ki 

je delovala na vodo iz reke.« h4: 

»Znali so pridelati svoje sadike že 

februarja in so jih tudi prodajali v 

Trst. Uporabili so naravne danosti, 

skalovje, zemljo in sonce.« h5: 

»Kmetija je imela preko 60 ha njiv, 

travnikov in gozda.« h6: »Najemali so 

delavce in kosce, bilo je ogromno 

sena in stavb za shranjevanje.« h7: 

»Bilo je dosti živine in ovac.« 

v1: »Bila je voda iz reke 

Idrije. Napeljan so imeli 

lasten vodovod iz izvira 

v hribu.« 

d1: »Drva so imeli lastna.« d2: 

»Elektrike ni bilo. Ko so jo 

napeljali, so domačini pobrali 

žice in jih uporabili za trto.« 

GL h1: »Mi smo povsem samooskrbni, 

imamo vse, hrano, jajca, z menjavo 

dobimo prašiča, prodamo kostanj, 

orehe, med, drva … in kupimo, kar 

rabimo.« h2: »13 hektarov je preveč za 

vzdrževat za tri osebe.« h3: »Za 

vzdrževanje travnikov in nasadov 

dobimo subvencije.« h4: »Ostala člana 

družine delata v mestu, da si lahko 

privoščimo več. Toplice, dopust.« 

v1: »Imamo vodovod iz 

sistema … vodo 

plačujemo.« 

d1: »Imamo lastna drva, ki jih 

ročno sekamo in strojno 

obdelamo.« 

HL h1: »… ni bilo za kupit …« h2: »… 

doma smo imeli 80%, kar smo rabili, 

zelenjavo, sadje, mleko in mlečne 

izdelke ter meso …« h3: »… hrana ni 

bila tako pestra kot danes.« h4: »Imeli 

smo svojo hrano zato, da smo 

privarčevali za gradnjo hiše.« h5: 

»Danes doma pridelamo kakih 30% 

hrane.« h6: »Ukvarjanje z zemljo je bil 

način življenja.« h7: »… danes je vrt 

hobi …« 

v1: »… uporabljali smo 

vodovod …« 

d1: »Ogrevali smo se na svoja 

drva.« 

IL h1: »Vse je bilo doma, malo smo 

kupovali, sol in sladkor.« h2: »Delali 

smo vse ročno, bilo je težko, danes 

imamo stroje.« 

v1: »Imamo še vedno 

lasten izvir vendar zdaj 

uporabljamo vodovod in 

vodo plačujemo.« 

d1: »Od nekdaj se ogrevamo na 

drva. Imamo svoj gozd.« 

JL h1: »Imeli smo 11 ha zemlje, je v1: »Vodo smo nosili na d1: »Imeli smo odprto ognjišče na 
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zadostovalo za 7 člansko družino.« h2: 

»Jedli smo koruzo, žito, prašičjo juho, 

mineštre, mleko, ječmenovo kavo, 

živali smo redili in prodajali, da smo 

plačali davke, sol, sladkor, olje, ki 

smo ga redko uporabili. Salame so 

bile za delavce ali prodajo. Bili smo 

lačni. Delali smo vse na roke razen 

mlatilnice za žito, ki je prišla v vas in 

bilo je zelo težko.« h3: »Prodajali smo 

tudi jajca in maslo.« h4: »Veliko smo 

imeli sadja.« 

ramenih v vedrih iz 

izvora, kjer smo tudi 

prali perilo z lugom … 

do 70-tega leta.« 

drva, lastna, spredaj nas je peklo, 

zadaj pa zeblo.« d2: »Elektriko 

smo dobili okoli 60 leta. Prej smo 

imeli neke vrste petrolejke.« 

Oseba TEMA OPAZOVANJE 

 oprema, obleka, orodja (o) izobraževanje 

informacije (i) 

okolje / mimika 

AL o1: »Oče je bil prekupčevalec, odkupil 

je od kmetov živali, hrano in predmete 

ter jih prodajal v mestu in kupil kar 

smo rabili.« o2: »Imeli smo čebele, 

mizarsko delavnico in kovačijo.« 

i1: »Kdor hoče, zna.« i2: 

»Novice smo si 

izmenjali.« i3: »Oče je 

veliko potoval in 

prinesel novosti ter 

znanje.« i4: »Hodili smo 

v šolo.« i5: »Opazovali 

smo starše. Dobili smo 

naloge in brez ugovora 

smo morali narediti.« i6: 

»Izobrazba je za nas bila 

pomembna, zato sem se 

izobrazila za trgovko, 

saj me je zanimala 

trgovina.« 

Uspešna družina, podjetna in zelo 

delovna, tudi potomci se dobro 

znajdejo in vlada duh, da je vse 

mogoče. Pomagajo si med sabo 

in so spoštljivi drug do drugega. 

Vrt je ekološki, odlično vse raste. 

So samozaposleni. Videti je bilo 

veliko iskrenosti in veselja. 

BL o1: »… imeli smo svoj mlin …« o2: 

»… vsako zimo smo gostili mojstre, 

da so popravili pohištvo, orodje, 

naredili obleke in smo jim plačali …« 

o3: »Menjave nismo poznali.« 

i1: »… hodili smo v šolo 

…« i2: »med seboj smo 

si novice povedali …« 

i3: »Ob odprtem 

ognjišču smo pozimi kaj 

delali in prenašali znanje 

na mlade …« i4: »… v 

dveh generacijah se 

znanje izgubi …« 

Opaziti je iskrenost, odprtost, 

razgledanost, bistrost, glede na 

leta ohranja dobro zdravje, 

premaga resno bolezen – pazi na 

prehrano in ekološka živila, v 

okolici vse odlično raste, vrt je 

bogat, zdrav, dosti je divjih 

rastlin in zelišč, sadnih dreves. 

CL o1: »Vso opremo in orodja so hlapci 

izdelovali doma.« o1: »Imeli smo svoj 

mlin na Idriji.« 

i1: »Izobraževali smo se 

doma in v šoli.« i2: 

»Informacij je bilo 

manj, manj je bilo zato 

stresa in 

obremenjenosti.« 

Videti je iskrenost in odprtost. V 

okolju je kar nekaj rastlin, 

sadovnjak, lasten vodovod. 

Ohranjajo stare predmete s 

pojasnili o uporabi za potomce. 

DL o1: »Dobre motike in lopate, sekire, 

srpe, kose so kupili v Čedadu, 

drugega niso imeli. Plugov ni bilo.« 

o2: »Obleke so imeli po eno ali dve.« 

i1: »Dobre informacije 

in znanje se prenašajo iz 

roda v rod in med 

vaščani. Slabe lahko 

pridejo od politike, 

cerkve. Sistemi so 

namerno uničevali ljudi, 

da so prišli do zemlje.« 

Oseba je visoke starosti in 

dobrega zdravja. Zanima jo 

zgodovina, umetnost, ohranjanje 

podeželja, slovenstva. Želi si 

zanimanja mladih za te kraje. Je 

zelo iskrena in radoživa. 

EL o1: »Nekaj smo kupili na primer čevlje 

in obleko, copate smo izdelali doma, 

sladkor, sol, higienske pripomočke.« 

o2: »Pohištvo in orodja nam je kdo 

naredil za plačilo, ki je bilo lahko tudi 

hrana.« 

i1: »V vasi smo imeli 

šolo.« i2: »Mohorjeva 

družba je izdajal dosti 

knjig in časopis.« i3: 

»Hodili smo k 

verouku.« 

Oseba je visoke starosti in je bila 

do leta 2015 dobrega zdravja. 

FL o1: »Večino stvari so izdelovali sami i1: »Tu čez so vodile Oseba je domačin, ki dobro 



Priloga 1 

 

ali pa kupili.« o2: »Bila je velika, 

samooskrbna kmetija, ki je oskrbovala 

tudi Furlanijo.« 

različne pešpoti in za 

mule. Poti so naredili 

Italijani. Imeli so veliko 

stikov s Furlanijo.« i2: 

»Večinoma je bilo ustno 

izročilo in šole.« 

pozna okoliške kmetije in ljudi, 

zanima jo zgodovina. Govori 

iskreno, z navdušenjem in 

občudovanjem. 

GL o1: »To kupimo. Dosti moramo delati, 

da zaslužimo dovolj za stroške.« 

i1: »Internet, časopisi, 

pogovori z domačini.« 

Zaznati je nekaj hvalisanja, tržno 

usmerjenost, neiskrenost do dela, 

prisiljenost, opaziti je slabo 

zdravje, konvencionalno 

kmetovanje s stroji in škropivi. 

Ima škodljivce, pogosto ji umrejo 

čebelje družine, opaziti je 

prepogosto točenje medu in 

dodajanje sladkorja. 

HL o1: »… večino stvari smo kupili ...« 

o2: »… teta je hodila v Anhovo delat, 

da smo imeli denar za kupit stvari.« 

o3: »Vsi so hodili delat v tovarne.« 

i1: »Včasih smo imeli 

radio in kakšen časopis, 

če ga je kdo prinesel iz 

doline, kasneje je bila še 

televizija, danes je tudi 

internet.« i2: »… preveč 

smo zasičeni z 

informacijami …« i3: 

»… vse je globalno …« 

Opaziti je iskrenost, 

pripravljenost pomagati. Vrt je 

lepo obdelan in je videti nekaj 

eksperimentov, ki jih preizkuša 

sin. 

IL o1: »Nekaj smo imeli svojega orodja, 

nekaj smo kupili, zdaj vse kupujemo.« 

o2: »Če pogledaš te hiše, vidiš točno, 

kdaj je bil kateri prizidek zidan. 

Najbolj trajno je tisto, kar so včasih, 

pred 200 in več leti delali počasi, 

premišljeno, z znanjem in 

opazovanjem.« 

i1: »Največ informacij 

smo si vaščani izmenjali 

in se pomenili, sprejeli 

pomembne odločitve v 

gostilni, ki je ni več.« 

Oseba je iskrena. Ima vrt, kjer 

odlično vse raste. Ima svoje 

sadje, ki ga ne pobira. Družina ni 

videti najbolj srečna. Radi imajo 

praznike in druženja. 

JL o1: »Kupili smo obleko in čevlje… 

posodo. Stric je naredil pohištvo sam 

iz lesa.« 

i1: »Kar smo si povedali 

med sabo.« i2: »Dvakrat 

na dan smo hodili v šolo 

na Ligu, peš in vmes 

smo delali, pomagali 

staršem.« 

Iskreno pripovedovanje, opaziti 

je utrujenost in naveličanost. Na 

vrtu ima oseba svojo hrano, ki 

zgleda zdravo in svoja semena. 

Kompostira in ločuje odpadke. 

Zanima se za zdravo življenje in 

ekološko kmetovanje. 

Kategorija 2: zadovoljstvo 

Oseba TEMA OPAZOVANJE 

 Sreča (x) Smisel (y) Zdravje (z) okolje / mimika 

AL x1: »Veliko je bilo 

trpljenja … delali 

smo od zore do 

mraka, bili smo zelo 

utrujeni. Bili smo 

srečni.« 

y1: »Naše početje je bilo 

zelo smiselno, saj smo od 

tega živeli.« 

z1: »Zdravili smo se sami 

… « z2: »Zdravnik je bil 

zelo daleč. Ni bilo 

zdravil pa še zelo draga 

so bila.« z3: »Mamo je 

bolela glava, očeta križ 

zaradi dela.« z4: »Mene 

bolijo ramena in roka 

zaradi dela v gostilni.« 

z5: »V dolini sem opazila 

težave ljudi z zdravjem 

… tudi psiho … so bolj 

zaprti vase, nevoščljivi, 

ker so se poročali med 

seboj. Prišleki in novitete 

Oseba je kljub 

visoki starosti zelo 

bistra, zadovoljna, 

tudi dokaj zdrava. 

Oseba si vzame 

dosti časa za 

pogovor in je bila 

že pripravljena ob 

našem prihodu. 
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so jih motile.« 

BL x1: »… bili smo 

zadovoljni … bilo je 

tudi težko …« 

 z1: »… kakor kdo …« z2: 

»Zdravili smo se sami, 

zdravnik je bil daleč.« z3: 

»Dokler so se poročali 

med sabo, niso bili 

zdravi, ko je prišla nova 

kri, moški od daleč v 

družino, se je stanje 

močno izboljšalo.« z4: 

»Ljudje so včasih umirali 

bolj mladi.« 

Ni bilo videti 

posebne radosti, ko 

je oseba 

pripovedovala. 

Občutek, da je bilo 

vse bolj nuja kot 

smisel. 

CL x1: » … če smo se 

skregali, smo se 

zaradi dela.« x2: 

»Prišla sem iz okolja 

v razcvetu na 

podeželje, nisem bila 

srečna, ker sem hotela 

uveljaviti izboljšave 

pa niso bile sprejete.« 

x3: »Drugi so verjetno 

bili srečni, ne vem.« 

y1: »Smiselno se je 

samooskrbovati, ker je 

manj stroškov.« y2: »Če bi 

ljudje sprejemali napredek, 

bi bilo bolje, zame bolj 

smiselno.« x3: »V tem 

okolju se nisem nikoli 

počutila sprejeto.« 

z1: »Če je bilo res nujno, 

smo šli v Čedad ali 

Gorico.« z2: «Zdravil ni 

bilo ... ljudje so dosegali 

nižjo starost.« 

Oseba je govorila 

iskreno. Čutiti je 

nezadovoljstvo in 

odsotnost volje, 

veselja. 

DL x1: »Bili so srečni, 

motilo jih je le 

težaško delo. Ničesar 

niso pogrešali.« 

y1: »Smiselno je imeti 

svojo kmetijo, da če 

gospodar dela v tovarni, je 

družina zaposlena na 

zemlji in če gospodar 

izgubi delo, ni celotna 

družina brezposelna. 

Menim, da ko bodo 

propadle tovarne, bo 

smiselno spet čistiti robido 

na kmetiji.« 

z1: »Dober gospodar je 

znal poskrbeti za zdrave 

njive, zdrave živali in 

družino.« z2: »Po vojni je 

bilo nekaj tuberkuloze. 

To je bilo kot rak, 

umirali so mladi.« 

Oseba je visoke 

starosti in 

neverjetno čila, 

aktivna v društvih 

ter bistroumna. 

EL x1: »Bili smo mladi in 

srečni.« 

y1: »Kar smo počeli, je 

bilo zelo smiselno. 

z1: »Bili smo zdravi. Ni 

bilo stresa in skrbi kot 

danes, skrbelo nas je za 

otroke in hrano.« z2: »Če 

ni bolelo, nismo nikamor 

šli.« z3: »Jedli smo manj 

in se dosti gibali.« 

Oseba je bila zelo 

zdrava in je visoke 

starosti. Okolje je 

urejeno in čisto, na 

vrtovih dobro 

raste, delajo 

potomci. 

FL x1: »Veliko so delali a 

so imeli usodo v 

svojih rokah, dokler 

jih ni pregnala in 

onemogočila politika, 

saj jih je meja ločila 

od sorodnikov in 

Furlanije, kjer je ostal 

del kmetije.« 

y1: »Smisel je izginil, ko 

niso bili več svobodni in 

jih je sistem omejeval ter 

preganjal.« 

z1: »Zdravili so se sami z 

lastnim znanjem. Bili so 

kar zdravi.« z2: »Želim si 

obuditi prejšnje čase.« 

Oseba govori 

iskreno. Kmetija je 

sedaj zapuščena in 

v ruševinah. 

GL x1: »Sem zadovoljen. 

Kar sem hotel to 

imam. Preveč je 

dela.« 

y1: »To delam zaradi 

drugih.« y2: »Bil sem v 

službi in ne grem več 

nazaj. To je boljše. Nekaj 

moram delat.« 

ni odgovora Opaziti je 

utrujenost, večkrat 

slaba volja in tudi 

dobra. Okolje je 

čisto. 

HL x1: »Bili smo 

zadovoljni.« x2: 

Včasih je bilo manj 

pričakovanja … nižji 

so bili standardi.« 

y1: »V trpljenju vidim 

smisel za napredek. Sam si 

vse privlečeš k sebi z 

nekim namenom.«  

z1: »Danes je preveč 

stresa, včasih je bilo tega 

bistveno manj.« 

Oseba je bila na 

bolniški zaradi 

resnejših 

zdravstvenih težav, 

opaziti je bilo 
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nekaj utrujenosti. 

IL x1: »Včasih so znali 

poskrbeti zase, živeti 

počasneje, brez 

stresa. Danes je vse 

hitro in nujno, 

pozabljamo na sebe, 

na svoje potrebe.« 

y1: »Nono je smisel poznal 

in se ni sekiral, če je dež 

zmočil seno, raje je šel ob 

uri jest.« y2: »Danes 

hodimo vsak dan delat, 

različen urnik imamo, 

otrok ne moremo imeti 

doma, vse je zmešano.« 

z1: »Nekateri so bili zelo 

zdravi, drugi so šli hitro 

falit.« 

Oseba je videti 

zdrava vendar 

malce živčna. 

JL x1: »Takrat nismo 

ničesar pogrešali, če 

danes gledam nazaj, 

pa vidim, da smo 

pogrešali.« x2: »Starši 

so veliko garali in se 

z nami niso ukvarjali, 

pogrešala sem 

ljubezen.« 

y1: »Tako smo živeli. 

Delat je bilo pa treba 

trdo.« y2: »Garaški način 

življenja mojih staršev se 

nam otrokom ni zdel 

smiseln.« 

z1: »Imeli smo samo 

kakšno gripo nič 

drugega.« z2: »Sestra je 

imela tur na nogi, oče jo 

je nesel tja in nazaj v 

Gorico peš na hrbtu.« z3: 

»Imeli smo gliste.« 

Oseba ima nekaj 

resnejših težav z 

zdravjem in 

izgleda utrujeno. Je 

pa zelo aktivna. 

Odložišče:  

BL: Ko je bilo moderno uporabljati umetna gnojila, je bila naša solata rdeče barve in nič ni rodilo. Takoj smo 

nehali uporabljati umetna gnojila vendar si tista njiva ni opomogla nekaj let – nič ni rastlo tam. 

BL: Sistem v Jugoslaviji je bil zgrešen v smislu, da se je napredek vsiljeval tam, kjer ga niso hoteli in plačevati 

ter delati smo morali mi, ki smo ta napredek pri nas hoteli. Imeli smo obvezne dajatve na primer krompirja za 

tiste, ki niso nič pridelali, kar so nekateri izkoriščali. Imeli so velike kmetije a niso nič delali. 

CL: »Moj prednik je čislal Franca Jožefa, ker so takrat kmetje dobro živeli od prodaje v Avstrijo intelektualci 

pa so bili močno preganjani. Ni bilo zaželeno, da si mislil s svojo glavo – v nobenem sistemu in državi.« 

HL: Vedno smo otroci spali eno uro popoldan pri starših, babici … ker nisem mogla spati, sem se naučila brati 

pri očetovih knjigah in vezti pri babici, kar imam rada še danes. 

Kategorija 3: okolje  

Oseba TEMA OPAZOVANJE 

 Klima (k) spremembe (!) okolje / mimika 

AL k1: »Razlika je bila že, ko smo se 

preselili s kmetije na 700 metrih v 

dolino, kjer je topleje in vse boljše 

raste.« k2: »Vreme se je močno 

spremenilo … ni več tako kot je bilo … 

ne moreš vedeti kdaj je pomlad, poletje 

… vse je zmešano. Včasih smo točno 

vedeli, kdaj moramo kaj sejati, saditi, 

pobrati in narediti.« k3: »Včasih je bilo 

novembra mraz in smo morali imeti vse 

pripravljeno za zimo.«  

!1: «zrak je pomemben za zdravje, 

veliko so včasih zračili prostore … 

danes ni več tako, kot je bilo …« !2: 

»… smeti ni bilo.« !3»… presahnil 

je izvir vode.« 

Govori iskreno in z 

žarom. 

BL k1: »Bili so jasni prehodi med letnimi 

časi …« k2: »Več je bilo vetra, ker ni bilo 

dreves.«  

!1: »Ni bilo škodljivcev in divjih 

živali. Tako smo znali saditi, da 

smo vse preprečili.« !2: »Danes je 

malo obdelanega in tisti, ki imamo, 

nam živali vse pojedo.« !3: »Danes 

je veliko smeti, včasih ji ni bilo.« 

!3: »V Jugoslaviji je bil trend 

umetnega gnojenja in škropljenja, 

uničili smo si zemljo za nekaj let.« 

Okolje je lepo in 

videti čisto, dober 

zrak, ni smeti. 

CL k1: »Je velika razlika predvsem v letnih 

časih.« k2: »Ker je zaraščeno je vetra 

manj.«  

!1: »Zrak ni več tako v redu kot je 

bil.« !2: »Živali so manj pojedle, ker 

je bilo več obdelanega in živih 

sadovnjakov, zdaj je zaraščeno, hiše 

so ruševine.« !3: »Ni bilo smeti.« 

Okolje je lepo in 

videti najbolj čisto 

v občini, dober 

zrak, ni smeti. 

DL k1: »Točno pred 80 leti je bilo tako !1: »Pred 180 leti je prišla divjad, v Okolje je lepo 
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deževno leto kot letos, da niti trave ne 

moreš posušiti.« k2: »Zime so bile dosti 

bolj stroge kot sedaj, ko lahko delaš tudi 

pozimi.« 

šestdesetih letih divje svinje, pred 

dvema letoma pa fazani.« »Nobenih 

smeti ni bilo.« !2: »Vse je 

zaraščeno. Včasih so bile senožeti, 

njive, veliko hiš, 12 mlinov.« !2: »V 

Jugoslaviji smo intenzivno 

kmetovali, škropil in gnojili z 

umetnimi gnojili, uničili smo 

zemljo, zdravje in sedaj delam 

samo še biološko.« !3: »Ni več 

Sevke in sortnih kostanjev.« !4: 

»Veliko več je bolezni in 

škodljivcev.« 

urejeno, lepo 

rastejo rastline, 

smeti ni. Govori 

zelo iskreno, z 

žarom. 

EL k1: »Pomladi ni, včasih so bili prehodi 

med letnimi časi bolj opazni, normalni, 

lahko si napovedal vreme, če si opazoval 

naravo. Sprememba klime se opazi tudi 

na slabšem počutju danes.« 

!1: »Lisice so delale škodo, uši, 

miši. Bilo je manj škodljivcev, 

zemlja pa bolj rodovitna.« !2:  

Okolje je čisto, 

urejeno. 

FL k1: »Veliko se je spremenilo. Vreme je 

drugačno. Vpliv morja in gora sta ostala 

a sta bolj nepredvidljiva kot včasih.« 

!1: »Včasih je bilo tu vse golo, bili 

so le travniki in njive, malo gozda.« 

!2: »Zaradi lova ni bilo rib in rakov, 

zdaj so se vrnili.« 

Okolje je povsem 

zaraščeno. Videti je 

ostanke njiv, 

sadovnjakov in 

lepe, humusne 

zemlje. 

GL k1: »Vreme se iz leta v leto spreminja, 

težko napoveš karkoli.«  

!1: »Živali vse pojedo ker je malo 

ljudi, ki bi kaj delali na zemlji.« 

Opaziti je, da ne 

ločujejo odpadkov, 

je pa okolje čisto. 

HL k1: »Razlika je, vreme ni tako stabilno, 

več je dežja.« 

!1: »Bilo je manj škodljivcev.« !2: 

»Danes živali vse pojedo … divjih 

včasih ni bilo.« !3: »… ni bilo smeti 

… embalaža je bila vračljiva.« 

Okolje je lepo, 

čisto in v bližini je 

moderna čistilna 

naprava, ki naj bi 

bila ekološka. 

IL k1: »Klima se je zadnja desetletja močno 

spremenila. Ni bilo tako toplo in toliko 

dežja.« k2: »Ni bilo megle.« 

!1: »Ptiči nam vse pojedo. Včasih ni 

bilo tega. Drugače nimamo dosti 

škodljivcev.« !1: »Precej bolj je 

zaraščeno.« 

Okolje je čisto, vrt 

dobro obrodi, 

obstajajo stara 

sadna drevesa. 

JL k1: »Razlika je velika, zrak je bil 

bistveno bolj čist, kot tudi okolica.« k2: 

»Vreme je danes čudno, spremenljivo, ne 

moreš ga napovedat. Ni jasnih prehodov 

med letnimi časi.« 

!1: »Ni bilo nobenih smeti.« !2: 

»Veliko manj je bilo ptičev, divjadi 

… bilo je le več koloradskega 

hrošča, ki smo ga na roke pobirali z 

njiv.« !3: »Bistveno več smo morali 

pridelati in obdelati, ker smo imeli 

živali, ki smo jih morali prehraniti.« 

Okolje je zelo 

čisto, urejeno, 

drevesa in vrt 

dobro obrodijo. 

Kategorija 4: kultura 

Oseba TEMA 

 Tradicija (w) Navade (n) 

AL w1: »Pekli smo kruh in ohranjali cerkvene 

praznike. Hodili smo k maši ob nedeljah in 

molili rožni venec vsak dan.« w2: »Otrok je 

starša moral ubogati … nismo smeli 

ugovarjati.« w3: » … imeli smo veselice …« 

n1: »V hribih smo si med seboj nesebično pomagali. 

V dolini je bila prisotna sebičnost. Nikoli se nisem 

počutila sprejeto, vedno sem za domačine bila 

tujka.« n2: »Starša sta veliko pela, za otroke pa je to 

bilo čudno.« 

BL w1: »… imeli smo sejme, srečanja …« w2: 

»dobivali in pogovarjali smo se v gostilni, 

reševali zadeve …« 

n1: »… veliko je bilo prostovoljnega dela, med 

seboj smo si pomagali na primer ličkanje koruze 

…« 

CL w1: »Danes mi je žal, da gospodarji nismo 

delali, ampak so delali le hlapci, ker bi rada 

danes marsikaj znala in predala naprej, pa ne 

n1: »Navade, tudi slabe so tako zakoreninjene, da 

ljudje napredek zavračajo in zasmehujejo. Če 

vztrajaš, te potem posnemajo, ko vidijo uspeh in se 
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znam.« s tem hvalijo naokoli, kot da so njihove zasluge.« 

n2: »Ljudje so nevoščljivi.« 

DL w1: »Dokler ni bilo vojn in tovarn, so ljudje 

delali doma, za sebe. Kdor je znal dobro 

gospodariti, ob pravem času kositi, da je imel 

debelo živino, je bil dober gospodar in je 

lahko nadaljeval kmetijo. Eni pa niso znali 

gospodariti in so propadli.« 

n1: »Ljudje so bili enotni do vojn, po drugi vojni so 

se razdelili in tako je še danes, kar je slabo, saj bi si 

neglede na politično in versko prepričanje, ki nista 

pomembni, lahko med seboj pomagali.« n2: »Veliko 

je bilo veselja in druženja, eno cigareto so pokadili 

vsi fantje skupaj. Vse so si delili.« n3: »Če je imel 

kdo dve ženski, je bila to velika sramota.« n4: 

»Cerkev je držala vse niti v rokah, povsem je 

vladala ljudem, razumljivo, vsako rojstvo pomeni 

krst, poroko, smrt in za vse je treba plačati.« n5: 

»Po kosilu smo dve uri spali.« 

EL w1: »Veliko smo romali v svete kraje.« w2: 

»Praznovali smo Pusta, tudi po tri dni.« 

n1: »Popoldan po kosilu smo spali.« 

FL w1: »Dosti so se družili. Veliko ljudi je hodilo 

tod mimo. Danes ni več niti poti.« 

n1: »Bili so prazniki.« 

GL w1: »Če se otrok ne bi zanimal za nadaljevanje 

kmetije, bi jo prodal.« w2: »Vaški veljaki se 

srečujejo in dogovarjajo med seboj v gostilni, 

mene ne vabijo zraven.« 

n1: »… udeležujemo se vaških veselic, sejmov, 

praznovanj, otvoritev in drugih prireditev … 

moramo biti zraven čeprav bi bili raje drugje.« 

HL w1: »Tradicija se je izgubila … nekaj jo 

ohranja še stric … ličkanje koruze.« 

n1: »Po kosilu ob dvanajstih so vsi šli spat in 

poskrbeli so, da so imeli otroke pri sebi.« n2: 

»Redno so vstajali zjutraj in hodili spat zvečer.« 

IL w1: »Imamo še kresovanje vsako leto v drugi 

vasi. Takrat se domačini pogovorimo, 

poveselimo. Drugo se je izgubilo.« 

n1: »Včasih smo delali drug pri drugem, si 

pomagali, danes je tega bolj malo.« 

JL w1: »Kdor je šel v službo, si je lahko več 

privoščil. Nam se je kmetije zdelo škoda, zato 

smo delali raje doma, da smo jo ohranili a 

danes je zapuščena, kot celotna vas.« 

n1: »Ljudje so se med seboj družili, kartali, si 

pomagali, si sposojali volove za delo in prevoz ter 

orodja. Danes je vsak zase.« n2: »Zelo smo se 

veselili praznikov zato, da smo boljše jedli.« 

Kategorija 5: trajnost  

Oseba TEMA 

 (samo)zaposlitev (zelena) (a) ohranjanje tradicije (b) 

AL a1: »Mama je delala doma in na polju ter nas 

vzgajala. Oče je bil dosti zdoma in je 

prekupčeval … ko se je vrnil je tudi delal … 

dosti je brezplačno pomagal drugim s svojim 

znanjem še posebej bajtarjem, ki so bili 

revni.« a2: »Otroci smo dopoldan pasli živali 

in delali … popoldan hodili v šolo.« a3: »V 

dolini smo imeli svojo kmetijo, ki je 

oskrbovala našo gostilno.« 

b1: »Moji otroci in vnuki so si med seboj zelo 

različni. Eden ohranja kmetijo, drugi gostilno, tretji 

pomaga, nekdo je v službi, eden nesebično pomaga, 

drugi malo manj, enega bolj malo briga … je pa 

družina složna in si pomaga.« 

BL a1: »Delali smo doma na kmetiji, kasneje so 

moški začeli hoditi v tovarne in v Italijo 

delat, ker so tam dobro plačali.« 

a2: »Nekateri ljudje, kot je … imajo 

čebelarstvo v krvi in še danes je potomec 

čebelar.« a3: »Za mlade ne vidim 

perspektive, razen če bi delali prek interneta, 

jih ne zanima podeželje čeprav radi pridejo 

na obisk, ker je lepo. Vnuki majo radi bazen, 

domačo hrano pa že težko jedo.« 

b1: »Bolj, ko smo delali zdoma, bolj se je izgubljal 

interes ohranjati domačo kmetijo. Naša je bila 

zapuščena, dokler se nisva upokojila in vrnila ter jo 

obnovila.« b2: »Dosti ljudi se je odselilo, tudi zaradi 

politike, oddaljenosti, težkega življenja, tovarn, dela 

v tujini.« b3: »Gostilna je delovala, dokler je bil 

domačin lastnik, tujec se ni prilagodil našim navadam 

in ni uspel, gostilne ni več.« b3: »Včasih smo sedeli 

okoli odprtega ognjišča, peli, se pogovarjal in kaj 

delali, kar smo rabili.« 

CL a1: »Za mlade zaradi zaraščenosti okolja ne 

vidim nobenih možnosti. Pridejo na obisk, 

jim je všeč tukaj a je predaleč za voziti se v 

službo vsak dan. Niti ni trgovine.« 

b1: »Sin jo ohranja tako, da zbira zavržene stare 

predmete, jih obnovi in shrani v zasebni muzej, kjer 

jih lahko vidite.« b2: »… so še kakšni prazniki.« 
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DL a1: »V vsakem kraju je bil kovač.« a2: 

»Mladi morajo sami odkriti priložnosti, ki 

jih je v naših krajih zelo veliko.« a3: »Fantje 

so na Koroško hodili delati sir preko poletja, 

kar je bil zaslužek.« a4: »Pridelovali so belo 

vino Cevedin, ki je šlo dobro v promet v 

Avstrijo in so si ga Avstrijci prilastili.« a5: 

»Prodajali so sadje in kostanj v Avstrijo in 

kasneje v Fructal Ajdovščina, celo v 

Beograd.« 

b1: »Ko so zaradi političnih razmer in vojn ljudje 

videli življenje drugod, ki se jim je zdelo lažje … 

osem ur službe in potem si prost, doma so delali ves 

čas … so se mnogi odselili, vendar so šli iz dežja pod 

kap.« b2: »Večina mladih se ne zanima za to, kako bi 

naredili korak naprej za spremembe.« 

EL a1: »Ženske so hodile v Ljubljano ali Italijo 

kot služkinje delat.« a2: »Pomagali smo 

večjim kmetom.«  

b1: »Mladi niso več zainteresirani za ohranitev 

kmetij, hrana v trgovini je slaba in sedaj, ko sem 

starejša, cenim domačo hrano.« b2: »Delali smo od 

zore do mraka.« 

FL a1: »S pomočjo občine in EU sredstev bi se 

dalo kaj narediti. Možnosti so a je treba dosti 

vložiti. Preživljam se s potujočo trgovino.«  

b1: »Mladih ni. Tisti, ki so, odhajajo v mesta.« b2: 

»Potomci so si zgradili nove kmetije na boljših 

lokacijah, kjer je več zemlje. Tisti, ki so v tujini, se 

ne bodo več vrnili.« 

GL a1: »Otrok sodeluje. To mu je hobi, drugače 

dela v mestu, ima redno zaposlitev.«  

b1: »Ohranjamo družinsko tradicijo v drugi branži … 

je iz mesta.« b2: »Domačini so prodanci, ki raje 

hodijo za dobro plačilo v Italijo delat kot da bi skrbeli 

za svoje domačije.« 

HL a1: »Realistično gledano ni možnosti.« a2: 

»Mogoče bi bil po en obrtnik … tesar, zidar 

… za celotno območje, ker je premalo ljudi 

in se nič ne splača.« a3: »Trgovino so lani 

zaprli, pa je oskrbovala tudi na domu.« 

b1: »Otrok se zanima … vendar … ne vem ... nima 

možnosti zaposlitve.« b2: »Prevelika razlika je v 

razmišljanju moža in otroka, ki bi rad bil napreden in 

uveljavil svoje inovativne ideje.« 

IL a1: »Službo imaš lahko v mestu ali Italiji in 

se moraš voziti. Ko je sneg, je težko« 

b1: »Otroka sta še majhna a ju zanima delo na vrtu in 

že sedaj sadita ter skrbita za rastline.« 

JL a1: »Možnosti je veliko. Danes je lažje kot 

nekoč, imamo poti, ceste internet, elektriko, 

tako je, kot bi bil v mestu. Lahko se tudi 

voziš na delo, čeprav je malo daleč.« 

b1: »Še vedno imam svoje seme in sadike.« b2: 

»Otroci so odšli a jih sedaj, ko so starejši podeželje 

bolj zanima, tudi zdrava, domača hrana, tudi kaj 

naredijo a imajo veliko drugih interesov in ne vem, 

kako bo.« 

Legenda strokovnjakov: AS, BS, CS, DS, ES 

Poklic, izobrazba, institucija: dr. pedologije, Zavod za zaposlovanje Nova Gorica, socialni delavec, 

mag. biologije, samozaposlen čebelar. 

Kategorija 1: samooskrba 

Oseba TEMA 

 (s) hrana, voda, ogrevanje, oprema, obleka, 

orodja 

izobraževanje informacije (i) 

AS s1: »… potrebujejo ozaveščenost, da bo v mestu 

še slabše.« s2: »… vzel bi jim vir energije – 

elektriko …« s3: »… če bi videli podeželje skozi 

prizmo telefona, bi šlo …« s4: »… rabili bi 

enega spin off doktorja, ki bi njihov tok 

preusmeril …« s5: »Njihove potrebe izhajajo iz 

neuresničenih želja.« s6: »rabijo nek zgled, da je 

to mogoče.« s7: »Samooskrba je problem 

samouresničitve. Je samozadostnost z 

osnovnimi potrebščinami in socialno mrežo.« s8: 

»Ustvariš koncept, da se ljudje zavedejo, da 

imajo lahko solato na svojem vrtu, ki ima seme 

in se cikel obrne, se prilagodiš in prideš do 

i1: »Ni vprašanje, kje jih dobijo, ampak kakšne 

so?« i2: »Kiks države z raznimi bolonjskimi šolami 

... teh kadrov ne jemljejo resno … niso zaposljivi 

… moraš biti z ljubljanske ali mariborske 

univerze.« i3: »Raziskava je pokazala, da je največ 

komunikacije med starši in otroki v avtu, ko se ne 

vidijo in lahko skrijejo resnico v pogovoru.« 
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osnovnega izhodišča, nov koncept, ki ga 

posreduješ na otroke.« s9: »Samooskrba lahko 

zgleda kot da smo se vrnili v jame, potrebujemo 

nek zgled in ne besede kot edini medij.« 

s10:«Samooskrba je stvar spremembe miselnega 

vzorca, saj to že delamo, če nam kaj zmanjka, si 

sposodimo, menjamo, pomagamo …« 

BS ni odgovora i1: »Na Zavodu za zaposlovanje nudimo veliko 

informacij in izobraževanj za brezposelne, če se 

odločijo za samozaposlitev. Nudimo svetovalce, se 

povezujemo z drugimi službami in ponujamo 

veliko informacij na spletnih straneh.« I2: »Občina 

je ključna, tam dobijo ljudje informacije o 

možnostih kot tudi subvencije, pomoč.« I3: »… 

sejmi, srečanja, mreženje.« 

CS s1: »Da si zagotoviš zadosten in kakovosten vir 

prehrane v domačem okolju.« s2: »Ponuditi 

podporo pri spremembi kmetovanja, 

ozaveščanje ljudi, razvijanje mreže ponudnikov 

naravne zdrave prehrane, nuditi podporo pri 

distribuciji hrane.« 

i1: »Na radiu, TV internetu, časopisih, pri različnih 

službah.« 

DS s1: »… da pridelaš sam za lastno življenje, ki ga 

imaš v lastnih rokah …« s2: »… vse, kar je 

povezano z naravo …« s3: »… če veš, koliko 

imaš dovolj, nisi nikoli reven …« s4: »… ni 

treba garati in delati s stroji, na lažji način se da 

priti do hrane.« 

i1: »… ko se vrneš k naravi, se znanje samo vrne 

…« 

ES s1: »Nismo dobri gospodarji, raje gremo kot 

hlapci v tujino delat za denar, kmetije doma pa 

propadajo, kar pomeni nazadovanje.« s2: 

»Sistem je pri nas podpiral delavce in ne 

kmete.« s2: »Samooskrba je, da si pridelaš vso 

hrano in dovolj zaslužiš, da zadovoljiš vse svoje 

potrebe, ki so odvisne od človeka, eden je 

zadovoljen, da je sit in ima streho nad glavo, 

drugi rabi bogastvo.« s3: »Vse, kar je dodatno, 

več od osnovnega, le črpa energijo in ti več 

vzame kot da. Je šok in stresno.« s4: »Za enega 

človeka je dovolj že njiva 10 x 50 metrov. 

Odvisno tudi, kje si. Če imaš več, ne moreš 

vzdrževati in je stresno.« 

i1: »Tečaji, LAS v Tolminu, Posoški razvojni 

center.« i2: »Na občini nimajo kadra za to področje, 

ki bi bil sposoben razviti in speljati razvoj 

podeželja. Edino TIC Kanal ima eno sposobno 

osebo, ki zna prisluhniti. Je pa to premalo.«  

Odložišče: 

ES: Primer dobre prakse je v tej okolici je najmlajši kmet, ki mu gre dobro, ima družino, prodaja izdelke v 

Italijo – Furlanijo ima pa subvencije. 

OPAZOVANJE: 

DS: Odlično vse raste, ima skromno bivališče, ki zadovolji vse potrebe, samooskrbnost še razvija. 

ES: Večinoma obdeluje ročno, nima škodljivcev, izjemno okusna in zdrava hrana, mirno okolje in miren 

gospodar, zadovoljen, srečen. Opaziti je rahlo osamljenost. Hiša je vzdrževana. Ima lastno vodo. Čebelarstvo 

kot dejavnost mu daje dovolj zaslužka za ugodno življenje, je pa videti skromnost in da zadovoljuje osnovne 

potrebe, za ostalo civilizacijsko »navlako« ne kaže zanimanja. 

Kategorija 2: zadovoljstvo 

Oseba TEMA 

 Sreča (x) Smisel (y) Zdravje (z) 

AS x1: »Pretrgala se je vez med 

ljudmi.« x2: »Ni več zaupanja.« 

x3: »Nimam odgovora, če bi 

vedel, bi bil mesija.« 

y1: »Vedeti moraš, kaj je tvoj 

smisel, če hočeš ljudem pomagati 

do smisla.« y2: »Sprašujem se o 

dolžnostih, ne o smislu, to bom 

ni odgovora 
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videl kasneje, če bom zadovoljen v 

starosti, sem smisel našel, če ne, 

sem zgrešil.« 

BS x1: »… da se zaposliš.« y1: »Odvisno je od vsakega 

posameznika.« y1: »Smisel je, da je 

nekaj zanimivo, da to želiš delati, si 

motiviran in te veseli.« 

ni odgovora 

CS x1: »… da bi razvijali srčnost, 

solidarnost, medsebojno pomoč, 

da bi ljudje bili plačani za svoje 

delo in bi s svojim delom lahko 

preživeli.«  

y1: »… da bi delovno mesto 

spodbujalo človekove danosti.« 

z1: »… zeleno delovno 

mesto je povezano z 

zdravjem ljudi.« 

DS x1: »… mirno življenje na 

podeželju.« x2: »Vse, kar ni 

nujno, brez tega lahko živiš.« 

y1: »Ne išči smisla, ta že obstaja. 

Če si v naravi, ga vidiš. Mladi 

hrepenijo po zadevah, ki jih vidijo 

na televiziji. Smisel je človek sam 

po sebi. Če kdo išče smisel in ga 

doseže, nima več za kaj živeti.« 

z1: »… povezati podeželje s 

hrano in zdravjem …«  

ES x1: »Edino, kar sem res prav 

naredil v življenju je, da sem 

pustil službo v mestu in se 

preselil na deželo.« x2: »Miren 

sem, ker je moje življenje v 

mojih rokah in odvisno od 

mene.« 

y1: »Da imaš rad to, kar delaš.« z1: »Od kar sem na deželi, 

miren in zadovoljen, sem 

bistveno boljšega zdravja. 

Bi pa za sebe lahko še bolje 

skrbel, če bi si vzel čas.« 

OPAZOVANJE: 

DS: Oseba živi mirno, srečno in zdravo na podeželju in je na poti k samooskrbnosti. Ureja okolico bivališča za 

samooskrbno elektriko, vodo, hrano. Živi skromno, vendar izpolnjeno življenje. Preživlja se s predavanji in 

izobraževanji. 

ES: Oseba je videti srečna in zadovoljna, tudi zdrava. Opazovanje njiv, sadovnjaka in gozda pokaže, da nima 

škodljivcev, ima velik pridelek in dela večinoma ročno ter naravno. Ima zdrave čebelje družine. Preživlja se 

tudi z dejavnostmi, kot je čebelarstvo. 

Kategorija 5: trajnost 

Oseba TEMA 

 (d) (samo)zaposlitev, zelena delovna mesta (p) potenciali ljudi – okolja 

AS d1: »Možnosti so slabe ... imamo samo dve 

tovarni.« d2: »Zavest glede samozaposlitev še ni 

razvita.« d3: »stika mladih je brezposelnost.« d4: 

»Zeleno delovno mesto bi z okoljskega vidika 

moralo pomeniti, da ni nič odpadkov, da je 

izkoristek zaključen (krogotok), je koncept 

medsebojne pomoči brez pričakovanja nagrade.« 

d5: »Vse je še za izkoristiti.« 

p1: »Ljudje ne razmišljajo.« p2: »Mladi 

funkcionirajo samo preko tablic in dobijo žulje 

na palcu in kazalcu.« p3: »Potencial bi našli, če 

bi raziskali v osnovnih in srednjih šolah, kaj jih 

zanima.« p4: »Občina je še nerazvita, to je 

dobro.« p5: »Koroška je bankrotirala in uvedla 

svojo valuto, uspela je in v Sloveniji je to 

izvedljivo.« 

BS d1: »Vsak posameznik se mora sam odločiti, kaj bo 

delal.« d2: »Zeleno delovno mesto naj ne bi 

obremenjevalo okolja … ravnanje z okoljem, 

odpadki, reciklaža, energija, kmetovanje.« 

p1: »So tovarne in možnosti samozaposlitve.« 

CS d1: »Po mojem mnenju imajo mladi v občini Kanal 

dobre samozaposlitvene možnosti, ki pa so odvisne 

od njihove kreativnosti, vztrajnosti in izvirnosti 

ideje. V občini ostajajo neizkoriščene možnosti od 

raznih socialnih projektov, kakor so npr. pomoči 

starejšim občanom na domu, strokovne pomoči 

azbestnim bolnikom in njihovim svojcem, pa do 

gospodarskih dejavnosti, razvijanje novih panog, 

eko turizma, eko kmetovanja, izobraževalne 

dejavnosti …« d2: »Zeleno delovno mesto je 

p1: »Mlad človek je ustvarjalen, ima nove ideje, 

številne potenciale, ki lahko zaživijo, če je 

družba pripravljena investirati v pomoč pri 

realizaciji teh idej, nuditi svetovanja za samo 

izpeljavo projektov in finančno pomoč za 

realizacijo.« p2: »Srčnost, solidarnost, 

delavnost, potrpežljivost, pripravljenost 

priskočiti na pomoč.« 
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zaposlitev, ki upošteva umeščenost v okolje, je 

okolju prijazno, upošteva in skrbi za delovno silo, 

za zdravje ljudi.« d3: »V bistvu bi zelena delovna 

mesta morala biti del vsakdana. Zaenkrat so 

možnosti slabše, ker ni zadostne osveščenosti ljudi, 

ljudje so v stiski, ne vidijo možnosti, ki se jim 

ponujajo, nasedajo reklamam in nasvetom lobijev.« 

DS d1: »Veliko je možnosti v pridelavi zdrave hrane, 

turizmu inovativnih idejah kot je ekološki fitnes 

…« d2: »… zeleno delovno mesto je povezano z 

naravo, si zaposlen pri naravi, barva zeleno to pove, 

narava je zelena, sadi in žanji in nič več, že kokoši 

in zajci, če jih imaš, pomeni rdeče, krvavo delovno 

mesto …« 

p1:« V naši občini imamo sonce, dež pada, zrak 

je, naravo in vse pogoje za delovanje na 

podeželju, v puščavi teh delovnih mest ni …« 

p2: »… ročno kmetovanje brez subvencij, kajti 

moderni kmetje so sužnji sistema in morajo 

imeti še dodatne službe …« 

ES d1: »Za ljudi in mlade je dosti dela v kmetijstvu, 

zelenjavarstvu, sadjarstvu, čebelarstvu, tudi 

turizmu. Vse se da prodati v Furlanijo. Težava je, 

da nimajo znanja, izkušenj in niso vajeni delati.« d2: 

»Tudi ribogojnica bi bila lahko, pa mlin. Če bi 

obdelali zapuščena, zaraščena polja ob reki, bi bilo 

dovolj žita za mlin.« d3: »Ekološka pridelava je 

cenjena, dobro plačana v tujini.« d4: »Odločiti se 

moraš le, kaj bi rad, za prodat ni problem.« d5: 

»Lahko se dobi EU sredstva ali pa se prideluje 

ekološko hrano za vrtce. To je župan že hotel uvesti 

a žal na območju, ki je zastrupljeno zaradi tovarne 

Anhovo in so se ljudje uprli.« d6: »Ne smeš dovoliti 

motenj na primer partnerja.« 

p1: »Če imaš nekaj rad in se temu posvetiš, bo 

uspelo pa naj gre za ljubico ali solato.« p2: 

»Naše okolje je čisto in zaraščeno, čaka na 

obdelavo.« p3: »Nimamo niti gostilne. Včasih 

bi šel tudi sam jest tja, če si nimam časa 

skuhat.« p4: »Pridejo izseljenci iz Italije in tujci, 

ko je turistična sezona in pokupijo vse, kar je 

domačega, ni nujno niti, da je ekološko.« 

Odložišče: 

AS: Ljudje se odseljuje, ker nimajo semena, kaj domovina je … Slovenija kot država se upogiba glede na 

zunanje pritiske, vplive. 

CS: Slabe lastnosti ljudi v občini so prevelika pričakovanja in nestrpnost. 

CS: Ljudje se odseljujejo zaradi nezaposlenosti, ustvarjanja partnerstva, družine. 

OPAZOVANJE: 

DS: Oseba je starejša vendar zelo vitalna, zdrava, aktivna, vesela in srečna. 

ES: Opaziti je mirno skladno okolje in zadovoljnega gospodarja, ki se sam preživlja. 
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Priloga 2 Kodiranje dnevnikov in lastnih opazovanj 

Kategorija 1: samooskrba; teme: hrana, voda, ogrevanje, oprema, obleka, orodja, 

izobraževanje, informacije 

h1: »Hrana se pridela večinoma na zemlji, ki se jo vzdržuje namesto lastnikov.« h2: »Prideluje se na 

različnih lokacijah v Sloveniji zaradi različnih klim.« h3: »Uporablja se izključno rastlinska hrana.« h4: 

»Odkar ni več domačih živali, je dela veliko manj … ostane več hrane zame … več je svobode in manj 

skrbi.« h5: »Del hrane … žitarice … izmenjam z ekološkimi kmetijami … ali prodam viške in 

odkupim, kar rabim.« h6: »Za samooskrbo moraš imeti dovolj svoje zemlje.« h7: »Pri prehrani in 

pridelavi hrane uporabljam divje rastline, kar se je izkazalo kot odlično dopolnilo prehrani … zdravje 

je bistveno boljše … domače rastline dobro uspevajo.« h8: »Deset ha velika kmetija zadostuje za pet- 

člansko družino za pridelavo hrane in ogrevanje ter pridobivanje naravnih materialov za gradnjo, 

orodja. Bolje pa je, da je kmetija večja. Če se jo vzdržuje sonaravno, narava sama poskrbi za krogotok. 

Manj ko je posegov v naravo manj je dela in težav.« h9: » »Prehranjevala sem se vsejedsko in 

vegetarijansko, slednje je najbolj neugodno vplivalo na moje zdravje. Ko sem prešla na rastlinsko 

prehranjevanje, sem ozdravela, kar dokazujejo zdravniški izvidi. Večkratna ponovitev eksperimenta 

pokaže, da to drži, saj se bolezni takoj pojavijo, ko se prehranjujem vsejedsko. S 85 kg sem shujšala 

nenamerno na 45 kg, kar je za mojo višino primerno in se tudi odlično, močno počutim … sploh ne 

zbolim … niti za prehladom … že nekaj let.« h10: »Oče mi je pripovedoval, da se je njegova babica, ki 

je preživela vojno v gozdu in skrbela za ljudi, izšolala, da je znala nabrati pravo hrano za jest in zelišča 

za zdravljenje, saj drugega niso imeli. Svoje znanje je ob pomanjkanju hrane po vojni še naprej 

uporabljala, ker pa je bil oče premlad, si ga ni zapomnil in se ni preneslo naprej.« 

v1: »Vodo uporabljam iz izvira, kamor jo hodim iskat … tudi nekaj sistemske iz vodovoda.« v2: 

»Opažam razliko med gorenjsko, ljubljansko in primorsko vodo. Najboljša je gorenjska, ki se napaja 

iz ledeniške reke Radovne in ne pušča dosti usedlin v posodah, zaradi česar sklepam, da je bolj mehka. 

Največ usedlin pušča primorska in mi povzroča prebavne motnje, še posebej, če je sistemska, zato te 

ne uporabljam več za pitje in kuhanje. Pogosto berem opozorila občine, da sistemska ni pitna in jo je 

treba prekuhavati. Opažam motnost, umazanijo, nekateri domačini pravijo, da je vodovodni sistem 

zelo zastarel.« 

og1: »Ogrevanja še nimam lastnega, ker nimam svojega gozda. Čistim neko kmetijo, kjer bo les za 

drva, vendar ga lahko sekam le dvakrat letno ob pravem času, da se les sploh posuši, kar traja dve do 

tri leta.« og2: »Ogrevanje je odvisno tako od kakovosti drv, so suha ali ne, kot tudi od velikosti hiše, 

materiala, iz katerega je grajena in izolacije ter podnebja. Bivam v stari, zapuščeni hiši, ki dolgo ni 

bila ogrevana in je vlažna, je velika, težko jo je ogreti in dimnik ne deluje dobro, del hiše je vkopan v 

zemljo in ta del je izjemno vlažen, nabira se plesen, les gnije. Zanjo potrebujem okrog 20 

prostorninskih metrov drv na leto, če je vreme deževno, zima hladna, pa še več. Oseba, ki biva v bolj 

toplem podnebju blizu Gorice, ima majhno, 40 m2 veliko leseno montažno hišo, ki je dobro izolirana 

in stoji na skali, potrebuje na leto samo dobre tri prostorninske metre drv.« 

o1: »Opremo, obleko in orodja dobim večinoma z donatorstvom in izmenjavo za dobrine ter storitve, 

kot je grafično oblikovanje na daljavo.« o2: »Delam z ročnimi orodji brez oranja in strojev.« o3: 
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»Uporabljam sistemsko elektriko za nekaj gospodinjskih aparatov, razsvetljavo in računalnik … 

raziskujem, kako bi prišla do svoje … možnosti je več: Stirlingov motor na toploto, veterna ali vodna 

energija.« o4: »Učim se uporabljati ročna orodja namesto električnih gospodinjskih aparatov. Tu 

znanje iz preteklosti pride zelo prav.« 

i1: »Izobraževanje in informacije pridobivam na formalen način.« i2: »… samostojno s pomočjo 

strokovne literature ter sodelovanja strokovnjakov.« i3: » … z etnološko raziskavo delovanja ljudi v 

preteklosti in sedanjosti.« i4: »Največ se naučim s pomočjo preizkušanja, zapisovanja v dnevnike in 

analiziranja rezultatov ter s ponovitvami eksperimentov.« 

Kategorija 2: zadovoljstvo; teme: sreča, smisel, zdravje 

z1: »Stalno, izpolnjujočo srečo in smisel sem našla v samooskrbi, kar zame pomeni lastno znanje in da 

znam v celoti sama zase poskrbeti v naravnem okolju. V mestu za to ni pogojev. Da imam stvari v 

svojih rokah in se počutim varno. Znanje mi daje samozavest.« z2: »Prej kljub uspešni karieri v službi 

nisem bila srečna … zadovoljna … izpolnjena. Denarja zaradi pomanjkanja časa in volje nisem 

utegnila porabiti.« z4: »Štiri leta me je uradna medicina neuspešno zdravila in dvignila roke od mene. 

Ni bilo druge poti, kot da si pomagam sama, tako mi je priporočil tudi zdravnik specialist.« z5: »Resna 

bolezen mi je pokazala, da so moje prioritete in potrebe napačno razumljene, določene in 

izpolnjevane. Rešitev je prineslo lastno znanje na strokovnem nivoju in samooskrba.« z6: »V nekaj 

letih sem v lastnih dnevnikih opazila vedno enak vzorec. Določena hrana, stres, onesnažen zrak, 

preobilica nasilnih nepotrebnih informacij, civiliziran način življenja v mestu, delo za denar in druge, 

mi je vsakič prinašalo slabo počutje, pomanjkanje volje, neredne in obilne menstrualne krvavitve ter 

krče, sivenje las in neuspehe pri projektih.« z7: »Na začetku sem delala klasično, kot drugi in se 

nagarala, bolela me je hrbtenica, slabo sem se počutila. Sčasoma sem razvila s pomočjo tehnik borilnih 

veščin ter nasvetov strokovnjakov, kako delati in kakšna orodja so prava, da se razgibam, razvedrim in 

nisem utirjena ter zgarana. Rada uporabljam izume in pristope mag. Stipeta Hećimovića, ki so res 

učinkoviti za delo na kmetiji. Tudi pristop Masanobu Fukuoka mi je bistveno olajšal kmetovanje in 

skrajšal delo, da imam sedaj čas za razmišljanje, raziskovanje in počitek, kar mi ni prineslo le zdravja, 

ampak še večji smisel.« 

Kategorija 3: okolje; temi: klima, spremembe  

ok1: »Okolje je bolj čisto, če ni prisotnosti živali.« ok2: »Umetne materiale in embalažo ločujem ter 

odlagam v za to primerna mesta, kar spet ni dobra rešitev, ker se smeti le prelagajo drugam. Težim k 

temu, da ne proizvajam nobenih smeti.« ok2: »Uporabljam kompostiranje.« ok3: »Od kar se prilagajam 

naravi in uporabljam samo naravne rastlinske materiale ter vire, ni škodljivcev. Okolje se samo lažje 

uravnovesi. Lažje se pri pridelavi hrane prilagodim klimatskim spremembam, kot so dolgotrajne suše 

ali deževja, zato kljub neugodni klimi pridelam dovolj hrane.« ok4: »Zime so bolj mile. Več je dežja, 

opažam, da morda zaradi pretoplega podnebja.« 
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Kategorija 4: kultura; temi: tradicija, navade 

k1: »Opustila sem pridelovalne, samooskrbne, kulturne, prehranjevalne tradicije prednikov in načine 

razmišljanja, saj me niso pripeljali do rezultatov zdravja, sreče in samooskrbe. Pridobivam novo 

znanstveno eksperimentalno znanje, ki deluje, kar dokazujejo tudi zdravniški izvidi in sam odziv 

okolja.«  

Kategorija 5: trajnost; teme: (samo)zaposlitev (zelena delovna mesta), ohranjanje tradicije, 

potenciali ljudi – okolja 

t1: »Preživljanje s pomočjo samooskrbe je možno na več načinov. Izkoriščam dane možnosti kot so 

pridelava lastne hrane, zmanjševanje stroškov vode, opreme in orodja, skušala bom pridobivati svojo 

elektriko.« t2: »Uporabljam izmenjavo z ljudmi, kmetijami in organizacijami. Po potrebi se zaposlim 

na daljavo na določenih projektih kot so oblikovanje, splet, izobraževanje, projekti neprofitne 

organizacije.« t3: »Nova tradicija in kultura, ki ju uvajam, se bo lahko prenesla na druge ljudi in 

potomce. Opažam, da je otrokom in mladim naraven način delovanja, prehranjevanja in učenje skozi 

igro zelo blizu in se nanj izjemno dobro odzivajo. Kažejo velik interes in razumevanje za trajnostno 

samooskrbo in inovativne raziskovalne pristope le-te.« t4: »Opažam velik potencial opazovanega 

okolja in tudi, da ga večina ljudi ne prepozna.« t5: »Poznam tri dobre primere, ki dobro živijo na tem 

področju s pomočjo čebelarjenja, kmetovanja in izobraževanja. Vsem je skupno, da so čim bolj 

samooskrbni in preprosti, saj izpolnjujejo osnovne svoje potrebe in so s tem zadovoljni.« 


