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PROGAM DELA DRUŠTVA ZDRAV PODJETNIK ZA LETO 2014 
  

V letu 2013 smo pridobili dokaj urejen zunanji prostor »Eko točko«, kamor bomo usmerili v letu 2014 
pretežni del aktivnosti. Vse ostale aktivnosti društva, opredeljene v Statutu društva, bomo izvajali na 
novi lokaciji (Eko točka); po potrebi si bomo zagotovili  dodatne prostore v obliki začasnega najema 
(izobraževanja, srečanja, delavnice). 

Glede na usmeritve in dolgoročni program aktivnosti načrtujemo v letu 2014 zlasti naslednji 
program : 

-           Zdravstvena preventiva: v okviru društva pripravljamo dva ključna projekta: Zdrav življenjski slog 
in  Zdrava ponudba.  V teku so že pogovori o bodočih partnerjih; projekta načrtujemo prijaviti na 
mednarodne javne razpise. Ti naj bi bili predvidoma konec tega leta. 

-         Izobraževalne aktivnosti: le-te bodo potekale predvsem na Eko točki (tečaji zeliščarstva, zdrave 
prehrane, kuharske delavnice spoznavanje novih sprostitvenih tehnik…)   Pripravljamo tudi predlog  
»mreženja  s področja zeliščarstva«, kjer bi vključili zainteresirane zeliščarje in postopoma pristopili k 
oblikovanju skupne blagovne znamke. 

-       Rekreacija: v letu 2014 bomo temu področju namenili posebno pozornost, predvsem pri promociji in 
širjenju  »rekreacije na Eko točki«. V letu 2013 smo na tej lokaciji postavili tri fitnes naprave. Z 
Društvom Magičnost gibanja bomo izvajali letni program  »Energijsko kondicijski trening«, ki bo vsako 
soboto na Eko točki (termin marec – oktober). Pripravili smo tudi koledar  skupinskih pohodov in  
obiskov podeželja. Vodja programa je Mitja Maružin. 

  
Glede na spremenjene pogoje delovanja v letu 2014, bomo temu primerno prilagodili tudi vsebino 
aktivnosti društva.  Dejstvo je, da so  načrtovane aktivnosti na Eko točki odvisne od vremenskih 
razmer. 

Kadrovska zasedenost:  ocenjujemo, da  bomo v letu 2014  delovali v društvu Zdrav podjetnik le 
prostovoljci,  zaposlitev ne načrtujemo, saj nimamo  odobrenega nobenega projekta, ki bi 
zagotavljal  namenska sredstva. S prostovoljci bo društvo sklenilo  »pisni dogovor«, ki bo 
zagotavljal povračilo potnih stroškov, v kolikor bodo finančna sredstva to omogočala. Tako bo tudi 
v letu 2014  kadrovska struktura naslednja: 

 Irena Bartolič, predsednica društva  
 Heidi Bartolič, sekretarka društva 
 Nina Šik, vodja projektov 
 David Bartolič, skrbnik Eko točke. 



Posebno povabilo: vse člane in  prijatelje Društva Zdrav podjetnik vabimo, da nam posredujejo svoje  
predloge ali sugestije, da  sprejeti program dela še popestrimo. 
  
Društvo Zdrav podjetnik 
Predsednica, Irena Bartolič 
 

Priloga1: 
- Poslovni prostor/mesto Društva Zdrav podjetnik (do 30.3.2014) 

 

 
 
 
Priloga2: 

- Vadbeno-rekreacijska točka EKO TOČKA DRUŠTVA ZDRAV PODJETNIK 
 
 

 
 
 


