
                                                                                                           

Projekt ECOFAR (597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) sofinancira program Erasmus+ Evropske 

unije. Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 

mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

 

Slovarček - Modul 1  
Avtor: Univerza Canakkale Onsekiz Mart, Turčija 

• Acidifikacija: proces zakisanja, npr. prsti ali vode.  

• Biotska raznovrstnost: raznolikost rastlinskega in živalskega sveta v določenem habitatu.  

• Biološki nadzor škodljivcev: metoda zatiranja škodljivcev in bolezni z uporabo drugih 

organizmov. 

• Biopesticid: pesticidi, pridobljeni iz naravnih materialov (deli živali, rastline, glive in mikrobi). 

• Biološki nadzor: uporaba nekemičnih in okolju prijaznih metod zatiranja škodljivcev in 

bolezni z delovanjem naravnih sredstev za zatiranje.  

• Vrsta/parjenje/pasme/sorte: živali se parijo in imajo potomce.  

• Kompost: razkrojena organska snov, ki nastane zaradi delovanja bakterij in drugih 

organizmov v daljšem časovnem obdobju.   

• Eko-kmetovalec: oseba, ki goji (redi), prideluje in predeluje izdelke na način, ki omogoča 

zaščito rastlinskega in živalskega ekosistema. 

• Podjetnik: nekdo, ki vedno išče spremembe, se nanje odziva in jih izkorišča kot priložnosti.  

• Podjetništvo: postopek ustvarjanja nečesa novega in vrednega, zlasti kot odziv na ponujene 

priložnosti. 

• Gnojilo: material, ki zagotavlja potrebna hranila za rast rastlin, večji donos ali hranilno 

vrednost. 

• Ribič: kdor opravlja različna dela na področju ribje industrije. 

• Fungicidi: kemične snovi, ki uničujejo ali zavirajo rast gliv.  

• Herbicidi: kemične snovi, ki se uporabljajo posebej za uničevanje rastlin (plevela). 

• Insekticidi: kemične snovi, ki se uporabljajo za uničevanje žuželk. 

• Gnoj: organska snov, ki se uporablja kot gnojilo v ekološkem kmetijstvu. 

• Monokultura: kmetijska praksa pridelave ali gojenja ene same vrste pridelka, rastline ali 

živali hkrati. 

• Naravni sovražniki: organizmi, ki pomagajo nadzirati raven populacije žuželk škodljivcev.  

• Organska snov: pomembna sestavina tal in glavni vir hrane in energije za žive organizme.  
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• Škodljivec: žuželka ali majhna žival, ki škoduje ali uničuje rastline in živali. 

• Pesticidi: kemične snovi, ki jih ljudje uporabljajo za zatiranje ali izkoreninjenje organizmov 

(škodljivcev).  

• Onesnaževanje: negativna sprememba v okolju, običajno prisotnost nevarne snovi.  

• Plen: žival, ki jo za hrano ubije druga žival. 

• Prst:  zgornja plast zemlje, ki je primerna za kopanje (oranje) in iz katere rastejo rastline. 

• Erozija tal: premikanje prsti zaradi delovanja vode in vetra. 

• Rodovitnost tal: je odvisna od vsebnosti posameznih makro- in mikrohranil v tleh, njihovih 

razmerij in tudi drugih lastnosti. 

• Vrsta: sestoji iz vseh posameznih organizmov naravne populacije, ki so se zaradi razmeroma 

recentnega skupnega prednika med seboj sposobni ploditi ter imajo na splošno podoben 

izgled, značilnosti in dedne lastnosti.  

• Različica (varieteta): sistematska kategorija rastlinstva ali živalstva, nižja od vrste in 

podvrste. 

• Plevel: rastlina, ki raste tam, kjer ni zaželena. 
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Slovarček - modul 2 
Avtorji: Eufora M.I.K.E., Grčija 

Pluriaktivnost. Koncept pluriaktivnosti pomeni kombinacijo kmetijske  dejavnosti  z  drugo  

nekmetijsko  dejavnostjo  ne  glede  na to, ali  gre  za dopolnilno  dejavnost na  kmetiji  ali  pa  za  

zaposlitev  izven  kmetije.   

ERP. Kratica za Enterprise Resource Planning - načrtovanje in upravljanje vseh virov podjetja, 

označuje proces, ki ga podjetja uporabljajo za upravljanje in integracijo pomembnih delov svojega 

poslovanja. Številne programske aplikacije ERP so za podjetja pomembne, ker jim pomagajo pri 

načrtovanju virov tako, da vse procese, potrebne za vodenje podjetij, obravnavajo znotraj enega 

samega sistema. Sistem za vodenje podjetja ERP lahko zajema tudi načrtovanje, nakup zalog, 

prodajo, trženje, finance, človeške vire itd.   

Častna izjava. Častna izjava mora biti: (a) dana pod prisego ali v obliki svečane izjave, (b) podpisana s 

strani osebe, ki je dala prisego ali svečano izjavo, in osebe, pred katero je bila dana prisega ali 

svečana izjava.  

SPA. Standardni obseg proizvodnje (angl. Standard Production Amount).  

SPV. Standardna vrednost proizvodnje (angl. Standard Production Value).  

KZU. Kmetijsko zemljišče v uporabi.  

Zmanjševanje tveganja. Če nekaj ali nekdo zmanjša tveganje, to pomeni, da s tem zmanjša 

neprijetne, škodljive ali resne posledice izgube ali tveganja.  

S-trgovanje. S-trgovanje je oblika e-trgovanja (e-trgovine, e-poslovanja), ki funkcionalnost le-tega 

izkorišča neposredno v obstoječih družabnih omrežjih ter na ta način spodbuja prodajo. 
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Slovarček - modul 3.1 

 

1. Trajnostno kmetijstvo - kmetijstvo, ki temelji na ideji varstva okolja, gospodarske 

donosnosti in socialne podpore. 

2. Proizvodna struktura kmetije - izraža količinska razmerja med različnimi pridelki na 

kmetiji. 

3. Organizacijska struktura - gre za ureditev in vzpostavitev povezav in interakcij med 

posameznimi elementi kmetije 

4. Kmetijsko gospodarstvo - gospodarsko podjetje, ki si prizadeva za proizvodnjo dobrin, 

potrebnih za človeške potrebe, z ekonomično uporabo naravnih virov (tla, zrak, sonce, 

podnebje itd.). Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena celota 

kmetijskih zemljišč, gozdov, zgradb, opreme in delovne sile, ki se ukvarja s kmetijsko 

pridelavo, in je enotno vodena.  

5. Certificiranje proizvodov - postopek, v katerem kmet certifikacijskim organom predstavi 

proizvodni načrt za kmetijo, podatke o kolobarjenju in obdelavi tal, da se zagotovi 

varnost potrošnikov. 

6. Trajnostno upravljanje z zemljišči - uporaba obnovljivih zemeljskih virov - tal, vode, 

rastlin itd. 

7. Tla - je površinsko erodirana plast zemeljske skorje, iz katere rastejo rastline. Tla imajo 

zapleteno sestavo in strukturo. 

8. Biotska raznovrstnost - vključuje vse vrste in ekosisteme, ki predstavljajo življenje na 

Zemlji. Predstavlja živo naravo, ki nas obkroža, v vseh oblikah. Tudi človek je sestavni del 

biotske raznovrstnosti. 

9. Odpadki - nepotreben, neuporaben ali neželen material. Določene vrste odpadkov je 

mogoče reciklirati. 

10. Ravnanje z odpadki - postopek za zmanjšanje vpliva odpadkov na okolje in zdravje ljudi, 

za zmanjšanje uporabe naravnih virov in za recikliranje. 

11. Kolobarjenje - izmenjava pridelkov na določeni površini, da se zaščiti rodovitnost tal. 

12. Travišče - travnata površina, ki se uporablja za z vlakninami bogato pašo prežvekovalcev 

in kopitarjev. 

13. Profil črede - značilnosti živali na ekološki kmetiji glede na starostno sestavo, pasmo in 

reproduktivne značilnosti. 

14. Varstvo rastlin - zaščita pridelkov z uporabo kolobarjenja in biološkega nadzora s 

pomočjo naravnih sovražnikov. 

15. Gnoj - iztrebki in urin vzrejnih živali. 

16. Bioplin - gorivni plin, ki nastane z organskim vrenjem bioloških proizvodov v anaerobnem 

okolju. Naravni fermentacijski plin se imenuje močvirski plin. 
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Slovarček - modul 3.2  
 

 

1. Trajnostna potrošnja - pristopi za spodbujanje zdravega načina življenja, varne preskrbe s 

hrano in zaščito ranljivih skupin. Vključujejo informacijske kampanje in izobraževanje 

potrošnikov. 

2. Pametna vas - podeželska skupnost, ki za izboljšanje gospodarskih, socialnih ali okoljskih 

izzivov uporablja inovativne rešitve in digitalne tehnologije. Pametne vasi tvorijo predvsem 

ljudje, ki prevzamejo pobudo in mobilizirajo lokalne potenciale za reševanje izzivov na 

podeželju. 
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Slovarček - modul 3.3 

 

1. Ekologija – znanstvena veda, ki preučuje porazdelitev in bogastvo živih 

organizmov in odnose med živimi bitji ter živim in neživim okoljem. Pojasnjuje, 

kako živijo rastline in živali v povezavi druga z drugo, kako so odvisne od naravnih 

virov in dobrin (tla, voda, zrak, sončna svetloba). 

2. Ekosistem – ekološki sistem v ekosferi, zemeljski plasti, ki jo tvorijo vsi 

organizmi in deli neživega okolja, s katerimi so povezani. Ekosistem tvori 

življenjska združba (biocenoza) in življenjski prostor (biotop). Organizmi 

biocenoze nenehno tekmujejo med seboj in z možnostmi, ki jih omogoča biotop. 

V tem tekmovanju obstanejo le najuspešnejši. Med seboj in v odnosu do okolja 

so organizmi v naravi v biološkem ravnovesju. 

3. Ekološko kmetijstvo – način kmetovanja, ki ob pridelavi visoko kakovostne in 

varne hrane pomembno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju 

kulturne kmetijske krajine in varovanju celotnega okolja. Je oblika kmetovanja, 

kjer se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje 

naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. 

4. Ekološki rastlinski proizvodi – proizvedeni so povsem brez sintetičnih gnojil 

in pesticidov, pakirani v okolju prijazno embalažo in niso gensko spremenjeni.  

5. Ekološki živalski proizvodi – živali rejene v naravnem okolju, niso zdravljene z 

antibiotiki, hranjene izključno z organsko krmo  

6. Dopolnilna dejavnost na kmetiji – sekundarna dejavnost, ki je namenjena 

boljši izrabi pridelkov osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti. O pridelkih oz. 

produktih osnovne (primarne) kmetijske in gozdarske dejavnosti govorimo, ko 

so le-ti pridelani na kmetiji (njiva, hlev, vrt, sadovnjak, vinograd …) in ko jim po 

njihovem biološkem preobražanju (ko so zreli za uporabo) ne spremenimo 

pojavne oblike.  

7. Sezonsko delo – zaposlitev za čas krajše ali daljše delovne sezone pri 

posameznih delih ali v vsej letni delovni sezoni. Povezano je z občasnimi 

migracijami in s tem, da si presežek delovne sile ne more priskrbeti ustreznega 
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dela doma. Možnosti sezonske zaposlitve se pojavljajo v krajih, kjer je potrebno 

za določen čas več delovne sile, kot jo je mogoče dobiti v neposredni okolici. 

8. Sezonski delavec – delavec, najet za kratek čas. Večinoma gre za honorarne 

ali začasne delavce, ki pomagajo pri večjih delovnih obremenitvah ali sezonskih 

delih na kmetiji. 

9. Proizvodna zmogljivost ekološke kmetije – možna količina proizvodnje 

določene nomenklature, sortimenta in kakovosti, ki bi jo lahko pod optimalnimi 

pogoji in v optimalnem načinu delovanja proizvedli v določenem časovnem 

obdobju. 
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Slovarček - modul 3.4 

 

1. Varni delovni pogoji – pogoji, ki upoštevajo duševne in telesne zmožnosti 

delavcev ter zmanjšujejo tveganja zaradi delovnih obremenitev, ki lahko vplivajo 

na varnost in zdravje delavcev pri delu. 

2. Spoštovanje – pomeni, da upoštevamo človeka, njegovo razmišljanje, čustva 

in dejanja, da se nam to zdi pomembno tudi takrat, ko se z njimi ne strinjamo. 

3. Navzkrižje interesov – navzkrižje med javnimi dolžnostmi in osebnimi interesi 

zaposlenega, kar lahko vpliva na izvajanje delovnih nalog. 

4. Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) – poudarja tradicionalne vidike, kot 

so način priprave proizvoda ali njegova sestava, brez povezave z določenim 

geografskim območjem. Ime proizvoda, ki je registrirano kot ZTP, je zaščiteno 

pred ponarejanjem in zlorabo. 

5. Zaščitena označba porekla (ZOP) – ena od shem kakovosti, s katero so 

zaščiteni kmetijski pridelki in živila v Sloveniji in celotni EU. Ta shema kakovosti 

zajema kmetijske pridelke in živila, ki izvirajo iz določene regije, kraja ali države. 

Kakovost in značilnost kmetijskega pridelka ali živila so posledica geografskega 

okolja ter njegovih naravnih in človeških dejavnikov. Vsi postopki pridelave in 

predelave morajo potekati na določenem geografskem območju.  

6. Zaščitena geografska označba (ZGO) – ena od shem kakovosti, s katero so 

zaščiteni kmetijski pridelki in živila v Sloveniji in celotni EU. Pridelek ali oseba ki 

je označen s to shemo kakovosti, mora imeti vsaj eno fazo (pridelava ali 

predelava) proizvodnje na določenem geografskem območju, po katerem je 

kmetijski pridelek ali živilo poimenovano. 
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Slovarček - modul 3.5 

 

1. Podjetništvo – aktivnosti posameznikov, da bi zadovoljili tržne potrebe. 

Podjetniki se zavedajo, da je podjetništvo tvegano, vendar z njim skušajo 

doseči čim večji dobiček. V slovenskem jeziku bi lahko besedo 

»podjetništvo« primerjali s sinonimom »gospodarjenje (z vizijo)« 

2. Skupinsko podjetništvo – gre za koncentracijo kapitala in odgovornosti, ki 

ga uresničujeta dve ali več oseb ali organizacij. 

3. Zadruga – združenje posameznikov s spremenljivim kapitalom in 

spremenljivim številom članov, ki z medsebojno pomočjo in sodelovanjem 

izvajajo dejavnosti za izpolnitev svojih ekonomskih, družbenih in kulturnih 

interesov. 

4. Delniška družba – oblika kapitalske družbe, primerna predvsem za zbiranje 

in upravljanje velikega kapitala. Omejuje ekonomsko tveganje udeležencev 

pri izvajanju dejavnosti. Delniške družbe so razširjene v vseh državah s 

tržnim gospodarstvom. 

5. Komanditna družba – hibridna kapitalska družba. Partnerji so lahko fizične 

in pravne osebe, ki z medsebojno pomočjo opravljajo komercialne 

dejavnosti za izpolnitev svojih ekonomskih, socialnih in kulturnih interesov. 
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Slovarček - modul 3.6 

 

1. Učinkovitost – razmerje med dobljenimi rezultati dejavnosti in porabljenimi 

viri. 

2. Učinkovita proizvodnja – proizvajalec ustvari izdelke z najboljšo 

razpoložljivo tehnologijo ob optimalni kombinaciji dejavnikov in minimalnih 

stroških. 

3.  Trajnostni razvoj – razvoj, ki izpolnjuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi 

ogrozil zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.  

4. Obnovljivi viri energije – vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz 

stalnih naravnih procesov. To so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, 

fotosinteza, zemeljski toplotni tokovi in tokovi morja. V naravi jih nikoli ne 

zmanjka, saj se obnavljajo dokaj hitro ter so dokaj enakomerno 

porazdeljeni. 

5. Neobnovljivi viri energije – večina neobnovljivih virov energije so fosilna 

goriva, les itd. Skupaj predstavljajo skoraj 65 % od skupno proizvedene 

energije. Mednje uvrščamo premog, zemeljske pline in nafto. Njihove 

zaloge gredo h koncu in jih bo tudi po najbolj optimističnih napovedih 

zmanjkalo v 21. stoletju.. 
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Slovarček - modul 3.7  

 

1. Upravljanje (management, menedžment) – upravljanje družbeno-

ekonomskega sistema (organizacije, ekološke kmetije, kmetije itd.). 

2. Načrtovanje – osnovna funkcija upravljanja, ki določa izvajanje glavnih 

ciljev. 

3. Načrt – okvir za doseganje zastavljenih ciljev, vključno s potrebnimi viri, roki 

in odgovornimi osebami za posamezna področja dejavnosti. 

4. Organizacija kot vodstvena funkcija – organizacija odraža fizično (dejansko) 

kombinacijo elementov produktivnosti in upravljanja za zagotavljanje 

uresničevanja že zastavljenih ciljev. 

5. Upravljanje kot funkcija – sistem osnovnih upravljavskih funkcij osebe, ki 

vodi ekološke kmetije. 

6. Nadzor kot upravljavska funkcija – je nujno dopolnilo vsakega načrtovanja 

v podjetju. Je funkcija v domeni menedžmenta in tudi njegova odgovornost, 

ter prvi pogoj za obvladovanje podjetja.  
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Ušesna znamka – plastične ploščice z različno obliko, plastičnostjo, barvo in 

velikostjo, ki jih položimo na eno ali obe ušesi živali. 

 

Identifikacija vzrejnih živali – poteka s pomočjo označevanja z ušesnimi 

znamkami. 

Programska oprema za nadzor kmetije – procesira vrsto specializiranih 

podatkov o živalih, npr.: lastništvo živali, nadzor kazalnikov produktivnosti, 

rodovnik, rodovniki, potni list živali in drugo.  

Biometrični senzorji  – spremljajo zdravje živali. Namestijo se na ušesno znamko, 

na ovratnico ali vstavijo v obliki vsadka. Upoštevajo realne podatke, kot sta 

temperatura in aktivnost živali. 

Precizno kmetijstvo – nadpomenka za vse metode in tehnologije, ki kmetovalcu 

pomagajo pri natančnem obdelovanju. K temu spadajo tudi kmetijsko-

podjetniške evidence uspešnosti, ki jih je mogoče uporabiti za ocenjevanje, prav 

tako pri preciznem kmetovanju, pa tudi uporaba napredne opreme, kot so 

dušikovi senzorji za natančnejše potrebe gnojil, ali uporaba sistemov GPS, ki so 

krmilni asistenti za natančnejše obdelovanje 

Elektronski zemljevidi – sestavljeni so na podlagi podatkov terenskih raziskav in 

jih je mogoče uporabiti za določanje načina oranja, gostote sajenja rastlin, 

gnojenja itd. Pomagajo slediti razvoju pridelkov na določenem delu njive. Z njimi 

lahko izračunamo obdelovalne površine, donos pridelka, porabo goriva in druge 

parametre. Elektronski zemljevid je shematski prikaz območij in meja z 

natančnostjo 0,1%.   
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Slovarček - modul 4  

Avtorji: Univerza Canakkale Onsekiz Mart, Turčija 

• Stranski proizvod: nekaj, kar nastane pri izdelavi/pridelavi česa drugega. Na primer; pinjenec 

je stranski proizvod pri izdelavi masla.  

• Certificiranje: certifikat je uradno potrdilo, ki ga izda uveljavljena strokovna organizacija. 

• Strošek: vir z določeno vrednostjo, merjeno v denarnih enotah, ki se plačuje za materiale, 

izdelke in storitve 

• Ekonomska učinkovitost: pomeni učinkovitost razmerje med vloženimi enotami (angl. 

inputs) in rezultati (angl. outputs), s ciljem maksimizacije proizvodnje za dano količino 

vložene enote ali pa optimalno uporabo vložene enote ob nespremenjenem rezultatu oz. 

končnem proizvodu.  

• Določanje cen: postopek, s katerim se določi cena blaga ali storitve, ki jo proizvaja podjetje.  

• Cena trženja: strošek transporta blaga od proizvajalca do potrošnika.  

• Trgovska marža: razlika med ceno, ki bi jo ekološki kmetovalec dobil, če bi svoje proizvode 

prodajal neposredno veletrgovcem, in ceno, ki jo dobi ob prodaji na drobno na tržnici.   

• Operativna učinkovitost: strategije in tehnike za zagotavljanje kakovostnih proizvodov 

(rastlinskih in živalskih) strankam na stroškovno najučinkovitejši način in v najkrajšem 

možnem času. 

• Zastavljalnica: posameznik ali podjetje, ki ponuja zavarovana posojila (tudi za ekološke 

kmetovalce). 

• Start-up: zagonsko podjetje ali projekt za uresničevanje poslovnih modelov.  

• Ponudba: temeljni ekonomski koncept, ki opisuje skupno količino določenega (ekološkega) 

proizvoda, ki je na voljo potrošnikom na trgu. 
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Slovarček - modul 5  
Avtorji: EcologyKM Ltd., Bolgarija 

 

Krožno zaposlovanje (nadomeščanje na delovnem mestu, kroženje na delovnih mestih): osnovni 

namen je omogočiti zaposlenim, da zaradi usposabljanja začasno zapustijo svoje delovno mesto , ob 

tem pa ostane proizvodni proces neprekinjen. je praksa nadomeščanja zaposlenih na različnih 

delovnih mestih v podjetju, kar jim omogoča, da spoznajo različne vidike podjetja, delodajalcu pa, da 

opredeli najbolj ustrezna delovna mesta glede na znanje/veščine zaposlenega.  

Mentorstvo: razmerje med dvema osebama, v katerem nobena ne sodi druge in v katerem mentor 

prostovoljno nameni svoj čas za podporo in spodbujanje drugega. (Home Office (UK) 2001). 

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja: postopek ocenjevanja, ki vključuje oceno 

predhodnega znanja posameznika (znanje pridobljeno s formalnim, neformalnim in priložnostnim 

učenjem) za določanje ravni njegovega znanja, spretnosti in kompetenc.  
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Slovarček - modul 6  
Avtorji: Univerza Canakkale Onsekiz Mart, Turčija 

Certifikacija: strokovni postopek, s katerim se pisno zagotovi, da je ocenjeni izdelek ali dejavnost v 

skladu z določenimi predpisi in standardi. 

Kolobarjenje: menjavanje kmetijskih rastlin na določenem zemljišču po ustaljenem zaporedju z 

namenom preprečevanja izčrpavanja tal in nadziranja plevela, škodljivcev in bolezni.  

Direktiva: smernica, navodilo za delo, ravnanje, ki ga daje višji organ nižjim. 

Bolezen: motnja v delovanju organizma (rastline ali živali).  

Obolevnost (morbidnost, morbiditeta): Odnos med številom zbolelih živali za neko boleznijo na 

določenem področju, ob določenem času in med številom vseh živali te vrste. 

Umrljivost (mortalnost, mortaliteta): odnos med številom poginulih živali in številom vseh rizičnih 

živali. 

Škodljivec: insekt ali majhen organizem, ki škoduje pridelkom.  

Načelo »onesnaževalec plača«: načelo, po katerem mora oseba ali organizacija, ki povzroča 

onesnaževanje, plačati, da popravi škodo, ki jo s tem povzroči.  
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Slovarček - modul 7  
Avtorji: CPI, UM, Slovenija 

• Poslovna ideja – Zgodba uspešnega podjetja se začne s prepričljivo poslovno idejo. Običajno 

poslovna ideja ponuja izdelek ali storitev v zameno za denar. 

• Poslovni razvoj  – Proces razvoja podjetja. 

• Poslovni model – Opisuje, kako bo podjetje s poslovanjem ustvarilo vrednost.  

• Platno poslovnega modela – Predloga, sestavljena iz 9 gradnikov, ki se uporablja za 

dokumentiranje novih in obstoječih poslovnih modelov. 

• Poslovni načrt – Pisni dokument, ki podrobno opisuje, kako bo podjetje dosegalo operativne 

in finančne cilje. Poslovni načrt se redno posodablja. 

• Ustvarjalnost – Je pojav, pri katerem nastane nekaj novega, kar ima določeno vrednost. 

Ustvarjeno je lahko nematerialno (npr. ideja, znanstvena teorija, skladba, šala ipd.) ali 

materialno (npr. knjiga, slika ipd.).  

• Razvoj – Proces rasti, v katerem nekdo ali nekaj postane naprednejše. 

• Ekološko kmetovanje – pomembno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju 

kulturne kmetijske krajine, ohranjanju oziroma izboljšanju biotske raznovrstnosti, varstvu 

virov pitne vode in sploh varovanju celotnega okolja. 

• Podjetnik – Kdor ustanovi podjetje, ustvari novo idejo in je pred dobičkom pripravljen tudi 

na določene izgube.  

• Ustanovitelj – kdor zažene podjetje.  

• Generiranje idej – proces generiranja, razvijanja in sporočanja novih poslovnih idej.  

• Inovacija – razvoj novih idej ali rešitev, ki odgovarjajo na nove potrebe/zahteve.  

• Skupno podjetje/skupno vlaganje –  je poslovni subjekt dveh ali več strank, za katerega so 

običajno značilni deljeno lastništvo, skupni donosi in tveganja ter deljeno upravljanje.  

• Vitkost – več vrednost z manj porabljenimi viri.  

• Izjava o poslanstvu – opisuje dolgoročne poslovne cilje. 

• Položaj na trgu – Kako podjetje predstavlja svoje izdelke / storitve v primerjavi s konkurenti; 

višja kakovost, cenejši izdelki itd  

• Mreženje – Vzpostavljanje novih stikov in vzdrževanje mreže povezav, ki bi lahko bile 

koristne za podjetje. 

• Nišni trg – zelo specifičen segment kupcev, npr. mladi lastniki mačk, domači kuharji itd.  
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• Neprofitna organizacija – je organizacija, katere primarni cilj je zagotavljanje storitev, ki so v 

širšem družbenem interesu. Glavna značilnost neprofitne organizacije je, da ustvarjeni 

dobiček nameni za razširitev, rast in razvoj svoje registrirane dejavnosti, ne sme pa ga 

razdeliti med svoje člane.   

• Profit/Donosnost – Donosen posel ustvarja zaslužek.  

• Socialno podjetništvo – je oblika podjetništva, ki s svojimi proizvodi in storitvami odgovarja 

na družbene probleme ter ustvarja družbeno korist.  

• Déležniki – skupine ljudi, ki lahko vplivajo na poslovanje podjetja ali druge organizacije (npr. 

vladnega urada) ali poslovanje podjetja oz. organizacije vpliva na njih. Deležniki podjetja so 

npr. lastniki, potrošniki, zaposleni, dobavitelji in lokalna skupnost.  

• Trajnostni razvoj – je takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem 

ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam.  

• Ekipa – skupina posameznikov, ki deluje za dosego istega cilja.  

• Vrednote – pojmovanja in prepričanja v ozadju posla.  

• Vizija – dolgoročni cilj podjetja.  

• Prostovoljec – delovanje v imenu nekoga drugega, z željo »delati dobro«.  

Viri: 

https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf 

https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf

