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KRATEK OPIS 
Spomladi leta 2014 sem šel na trening zmajevega sanjanja z Johnom Croftom, ustanovitelja modela. 
Trening, ki je trajal teden dni, je v meni pustil tako močan vtis, da mi je zasnoval popolnoma novo pot 
v življenju, hkrati pa dal motivacijo za dokončanje stvari, ki so me čakale. Spoznal sem popolnoma 
nov svet in predan mi je bil na način, da sem ga popolnoma razumel. Razumel sem vsak delček, ki 
sem ga prejemal. Ponovno sem zbudil svoje sanje in začel na njih graditi. 

V naslednjih letih po tem, sem se začel intenzivno izobraževati na področju trajnostnega vodenja 
projektov, facilitiranja, moderiranja, učiteljevanja ter drugih sorodnih vsebin. Hodil sem na različna 
izobraževanja doma in po Evropi, izvajal predstavitvene predavanja, eno dnevna in dvodnevna 
izobraževanja konkretno na temo zmajevega sanjanja. Preko predstavljanja in uporabe te metode, 
sem nekaterim organizacijam pomagal postavljati projekte in projektne skupine. Za mene velika učna 
izkušnja. Preko različnih mladinskih izmenjav sem se uril v predstavljanju metode v domačem in 
tujem jeziku. Zadeva je rastla in dodajal sem delček po delček k vsebini. 

Redko pa sem se v teh situacijah znašel sam, vedno sem iskal podporo ljudi, s katerim se so-deloval 
ali pa se učil od bolj izkušenih. Na moji poti rasti bi se zato posebno zahvalil vsem posameznikom, ki 
so mi pomagali stopati po tej poti učenja, sploh pa Janu Lajovicu za prve korake, Barbari Balan za 
prepoznavanje potenciala in nesebično deljenje znanja in izkušenj, Lari Kastelic za podporo, Johnu 
Croftu za predajanje odprtokodne metode in predajanju svoje modrosti na naslednjo generacijo, 
Lizandri Barbuto za praktične prikaze in izvajanje vaj ter dodatno podporo pri profesionalizaciji in 
Petri Jazbec za sodelovanje, soustvarjanje, podporo in hkrati za konkretizacijo. 

POTREBA 
V učenju metode sem najbolj jasno prepoznal osebno potrebo po celostnem razumevanju 
''zunanjega'' sveta okrog mene, kako deluje. Skozi prvo izkustvo zmajevega sanjanja pa sem 
prepoznal mnoge druge potrebe, ki so jih ljudje prepoznali v prostoru. Metoda pa ponuja odgovore 
na mnogotere teh potreb. 

Znotraj vodenja projektov zmajevega sanjanja, naj gre zgolj izobraževalno ali pa z delom na 
konkretnem projektu, se potrebe vedno znova prepoznava in sej jih redno aktivno naslavlja. Moje 
ugotovitve skozi ta leta razvoja namreč so, da moram imeti izdelano čim bolj jasno potrebo 
posameznika ali skupine, kateremu le-to predajam. Le  tako lahko skozi svoje delo kvalitetno predam 
model in metode dela naprej. 

Skozi nekaj krogov, ki sem jih naredil na zemljevidu zmajevega sanjanje, sem prišel do ugotovitve, da 
je za mene pomemben korak v poti učenja tudi pridobitev naziva trenerja zmajevega sanjanja. To gre 
predvsem za notranjo potrditev, da lahko suvereno nastopim pred ljudmi, hkrati pa mi v delovanju da 
več avtonomnosti v delovanju. 

Sem v koraku, kjer prepoznavam potrebo v okolici, kjer bi ta model lahko služil ljudem v njihovem 
delovnem okolju in ga kombiniram z lastno dodano vrednostjo, katero sem gradil v teh letih. 
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KRATEK OPIS MODELA 
Model je nastal kot produkt več desetletnega raziskovanja in testiranja mnogih raziskovalnih skupin. 
Kar je edinstveno v tem modelu je, da združuje dve mogočni veji razumevanja sveta, in sicer 
moderno, zahodnjaško, znanstveno ter naravno, prvobitno, staroselsko razumevanje, ki smo ga v tem 
času še lahko prejeli od nekaterih sedaj živečih ljudstev. Dva pogleda na svet sta bila tako preučena in 
predstavljena modernemu človeku v obliki modela zmajevega sanjanja. 

Model je razdeljen na dve pravokotni osi, ki s tem opisujeta ravnino štirih kvadrantov in s tem štirih 
faz povezanih v krog. Ordinata meji na eni strani na posameznika, individum, in na drugi stani na 
okolje, skupnost. Abscisa pa opisujeta na eni strani teorijo, mentalno delo, in na drugi strani prakso. 
Kompleksnost modela lahko nadgradimo s tretjo osjo, pravokotno na opisano ravnino, in dobimo 
prostorski model, ki pa se nadgradi iz kroga v spiralo. Spirala ponazarja osebnostno in družbeno rast 
ter odnos do narave. Ampak tretja os ni stvar te razprave in je tukaj ne bom obravnaval. 

Zmajevo sanjanje opisuje trajnostne pristope k vodenju projektov, hkrati pa daje osnovo mnogim 
drugim metodam in tehnikam. Sledi osnovnim štirim fazam zmajevega sanjanja, sanjanje, 
načrtovanje, izvajanje, praznovanje, znotraj teh pa celoten krog vsebuje dvanajst korakov. Krog 
dvanajstih je temelj za konkretizacijo modela v praksi in si sledijo: zavedanje, motivacija, zbiranje 
informacij v prvem kvadrantu sanjanja. Drugi kvadrant načrtovanja vsebuje možnosti alternativ, 
oblikovanje strategije in testiranje na pilotnem projektu. Tretji kvadrant izvajanje zajema izvedba, 
upravljanje ter spremljanje napredka. Četrti kvadrant, praznovanje, pa pridobivanje veščin, 
preobrazirajoči rezultati in modra presoja. 

Vsak od štirih kvadrantov, v katerem sem naštel po tri korake, je še dodatni korak, ki ga imenujemo 
korak povratne zanke in nam da možnost, da vidimo, ali smo v procesu grajenja projekta izvedli prave 
odločitve. Tako je v sanjanju četrti korak revizija, v načrtovanju pretehtanje, v izvajanju 
prevrednotenje in v praznovanju odsev. 

S tem dobimo novo sliko modela, ki nam prikazuje po štiri korake v vsakem kvadrantu in lahko 
ugotovimo fraktalni vzorec modela, ki ima v vsakem od svojih kvadrantov isto sliko štirih faz. Ta 
vzorec se lahko preslikava tako na nižje ravni kot višje ravni vodenja projekta. 

Sam razumem ta model z dveh različnih zornih kotov. Eden je splošna, poljudna uporaba modela, 
štirih faz, dvanajstih korakov ter štirih povratnih zank, in ga lahko preslikamo skozi svoje dosedanje 
ali trenutno delo ali celo bodoče, znotraj tega pa uporabljamo metode, ki so nam znane, blizu in jih že 
uporabljamo. Vendar samo sledenje tem korakom pa še ne pomeni, da je to projekt zmajevega 
sanjanja. V tem primeru gre zgolj za uporabo osnovnega modela. 

Drugi zorni kot pa je prepoznati vsako od štirih faz in spoznati dvanajst korakov skozi točno določeno 
metodologijo, ki je bila razvita v celostnem modelu in temelji na treh etikah zmajevega sanjanja, ki 
pravijo, da mora biti vsak projekt projekt osebnostne rasti, projekt rasti skupnosti in projekt služenja 
zemlji. Če projekt ni tako zasnovan, ga ne moremo imenovati projekt zmajevega sanjanja. 

Zakaj pride do dveh različnih kotov razumevanja metode pa je predvsem zato, ker model zmajevega 
sanjanja ni zgolj produkt mentalnega razumevanja procesov in ni zgolj idealistična projekcija, kako bi 
projektno vodenje moralo izgledati, ampak je v prvi vrsti popis dejanskega dogajanja v vodenju 
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projektov. In potem nadgrajen, podkrepljen z intuicijo, globokim razumevanjem, izkušnjo ter 
prepoznavanjem ustvarjenega. 

Torej vsakemu izmed osnovnih dvanajstih korakov zmajevega sanjanja sledi konkretna metoda ali 
tehnika za izvajanje opisanega koraka. Kar je torej naloga posameznika ali skupine, ki se odloči delati 
po tem modelu, je uporaba teh modelov in tehnik v praksi. 

SANJANJE 
Prvi korak v krogu zmajevega sanjanja je zavedanje. Prisluhniti svoji notranjosti, prisluhniti ljudem in 
okolici in opaziti notranja in zunanja stanja in dogajanja je temelj kvalitetnega projekta. V modelu 
zmajevega sanjanja je uporabljena metoda pinakarri, ki prihaja iz staroselske skupnosti avstralskih 
aboriginov. V slovenskem pomenu besede bi lahko rekli čuječnost. 

Korak motivacije zahteva dva nivoja motiviranosti, to je notranje in zunanje. Za notranjo motivacijo 
predvsem poskrbimo sami. Če smo dovolj prisluhnili sami sebi in se zavedali pravega notranjega 
poziva, potem pride motivacija zelo naravno. Za grajenje zunanje motivacije, s čimer motiviramo in 
iščemo sanjsko ekipo, uporabimo metodo karizmatične komunikacije, oziroma uporabimo svojo 
karizmo. 

Krog sanj je metoda, kjer posameznik deli svoje sanje. Če se sanje že deli v skupini, je v modelu kroga 
sanja točno predpisano, kako naj se le-ta izvede, da bo čim širše zajel sanjače v krogu in s tem služil 
etika zmajevega sanjanja. Pomembno se je zavedati, da krog sanj ni zgolj mentalno naštevanje 
zamisli, ki nam naključno prihajajo skozi miselni proces, ampak so globlje, dolgoletno kultivirane misli 
ali instinktivne misli, ki s seboj prinašajo lasten naboj.  

NAČRTOVANJE 
Bolj ko se bližamo pragu prehoda iz prvega kvadranta sanjanja v drugi kvadrant načrtovanja, vedno 
bolj tudi projekt prehaja s strani individuma, posameznika, na stran okolja, skupnosti. 

V koraku, kjer oblikujemo možnosti alternativ, je oblikovana metoda definiranja namenov in ekstrakt 
namenov do enega samega cilja. To je zelo pomembna točka v procesnem vodenju projekta, kjer 
projektna skupina dobi eno samo osredotočeno sliko projekta, ki ga ustvarja. Veliko energije se 
nabere in sprosti skozi postavitev namenov in cilja, ki pa je v zmajevem sanjanju zasnovano zelo 
interaktivno in zabavno. 

Korak za oblikovanje strategije v zmajevem sanjanju imenujemo karabirrdt ali pajkova mreža. Gre za 
prepoznavanje nalog, ki jih moramo v času vodenja projekta izvesti in oblikovanje nalog v strateški 
načrt, ki vsebuje zavezo, delitev nalog in prevzemanje odgovornosti, določanje časovnih in finančnih 
okvirov. 

Zadnji korak v kvadrantu praznovanja je pilotni projekt, na katerem se bomo učili o naravi dela 
našega projekta in iz katerega bomo črpali informacije za ponovno pretehtanje, če vidimo, da načrt ni 
bil nastavljen pravilno. 
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IZVAJANJE  
V fazi izvajanja smo zahodnjaki najbolj doma in vemo, kako stvari pripraviti. Projekt je popolnoma na 
strani okolja, skupnosti in se vedno bolj preveša v prakso. V koraku izvedbe projekt dejansko 
začnemo izvajati. Pogosto tukaj pridemo na vidne področja projekta. Velik del te faze je kaos, ki je v 
celotnem procesu zmajevega sanjanja prisoten, a v tem delu še bolj pride do izraza. V tej fazi bodo 
najbolj učinkoviti izvajalci, ljudje, ki dejansko stvari naredijo. 

Vzporedno v procesu teče upravljanje, ki predstavlja eno dvanajstino dejanskega projekta, a je 
pomemben korak, da stvari gladko tečejo, da se naloge izvajajo, in da redno prihaja do povratnih 
zank. Spremlja se napredek rasti projekta in se ga prevrednoti, če ugotovimo, da določene stvari niso 
skladne ali harmonizirane. V koraku izvedbe, upravljanja ter spremljanje napredka poznamo mnogo 
metod, ki jih v vsakdanu uporabljamo, da nam olajšujejo delo in ga nam pomagajo dokončati. Te 
metode so zelo odvisne od vrste projekta, ki ga je projektna skupina zasnovala. 

PRAZNOVANJE 
Zadnja faza pri projektnem vodenju je praznovanje. Že sama beseda pove, da bomo v tej fazi projekt 
in sebe izpraznili. V koraku pridobivanja veščin bomo pogledali nazaj in sprevideli, katere nove 
veščine smo se naučili skozi ta projekt. Uporaba modela pisanja curriculum vitae, kjer skozi opis 
dosedanjega dela opišemo svoje veščine, bi lahko bil primeren v tem koraku, seveda pa je mnogo 
močneje, če le-to storimo skupinsko in skozi proces delitve drug drugemu prepoznavamo veščine. 

Preobrazirajoče rezultate lahko prepoznavamo skozi krog delitve s specifičnimi generativnimi 
vprašanji, ki podprejo proces. Pomembno je, da tak krog oblikujemo na treh nivojih, in sicer moja 
osebna preobrazba, preobrazba delovne skupine in preobrazba skupnosti in okolja. 

Skozi izmojstritev, ki smo je uspeli bolj ali manj osvojiti skozi celotni projektni krog, običajno pride 
modra presoja. Projekt pogledamo iz ptičje perspektive in iz njega izluščimo bistvo, smisel, učenje. 
Znotraj tega zazeva praznina, tišina, ki nam jo spet ponudi pinakarri, čuječnost ali meditacija in kjer 
nastane prostor za novo zavedanje, nov krog, a za eno spiralo višje. 
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OSEBNI RAZVOJ 

TRENINGI 
Leta 2014 sem se udeležil intenzivnega treninga zmajevega sanjanja z Johnom. Trening je trajal 
približno teden dni. V letu 2015 sem opravil trening Premagovanje blokad v projektih z Johnom in 
Lizandro in trening ponovil v letu 2018. 

VIRŠTANJ 
Po treningu zmajevega sanjanja leta 2014 sem izvedel svoj prvi pilotni projekt z družino, kjer smo 
sanjali skupni prostor ustvarjanja na svoji zemlji. Bilo nas je sedem in šli smo skozi osnovne procese, 
pinakarri, krog sanj, definiranje namenov in cilja. 
Proces smo opravljali en cel dan in sprostilo nam je ogromno energije ter naredilo prostor za rast. 
Končno, po desetletju nezavednega sanjarjenja smo končno oblikovali skupno sliko. 

ZAGORJE 
Skozi leta učenja sem bil v letu 2016 povabljen na predstavitveno predavanje zmajevega sanjanja v 
Mladinski center Zagorje, ki je bilo umeščeno v enega izmed njihovih programov. Na predavanju se 
nas je zbralo 5 ljudi. Zraven je bil Jan, s komer sva v tistem času skupaj razvijala, kako bi metodo 
ponesli med ljudi. 
Predavanje je trajalo nekaj ur in v teoriji je bilo predstavljen osnovni model ter nekaj konceptov. 

ZAVOD BOB in DOBRA DRUŽBA 
V letu 2015 in 2016 sem sodeloval z Zavodom Bob iz Ljubljane, ki dela na področju mladih. Z Janom 
sva začela s celodnevno delavnico o zmajevem sanjanju z aktivno skupino mladih znotraj Zavoda Bob. 
Kasneje so naju povabili na delovno motivacijski vikend, kjer sem model kombiniral z različnimi 
metodami dela, ki sem se jih naučil v teh letih. Kasneje sem bil ponovno povabljen na vikend odmik. 
Kasneje sem dodal še vsebine Bob Livadi, skupini desetih mladih, kjer smo iz sanj postavili strateški 
načrt za oblikovanje njihovega projekta. 
Podobno delavnico, sicer bolj na teoretski ravni, sem izvedel, na povabilo Petre, v Zavodu Dobre 
Družbe. Trajala je dva dni, udeležene pa so bile štiri različne organizacije oziroma pet posameznikov. 

MLADINSKE IZMENJAVE in PERMAKULTUNI TEČAJ NAČRTOVANJA 
V letih 2016, 2017 in 2018 sem redno vsako leto sodeloval v različnih mladinskih izmenjavah 
programa Erasmus+, kjer sva z Barbaro ali s Petro večkrat predstavljala model zmajevega sanjanja 
celotni skupini udeležencev izmenjave, to je od dvajset do trideset mladih. Včasih je bila večdnevna 
predstavitev namenjena predvsem prenosu znanja, torej prenos metode skozi učenje, včasih pa smo 
metodo uporabili znotraj projekta kot primer dobre prakse. 
Na permakulturnem tečaju načrtovanja smo metodo uporabljali notranja ekipa, ki je tečaj pripravljala 
in smo naredili celotni krog v obdobju enega leta, in sicer leta 2018 in 2019, ter znotraj programa kot 
primer permakulturnega socialnega modela. 

SRBIJA, VRMDŽA 
Konec leta 2018 sem bil povabljen v Srbijo na tro-dnevno predstavitev metode srbski skupini, ki je 
začela z zagonom lastne trajnostne organizacije. V treh dneh smo šli praktično skozi teorijo 
zmajevega sanjanja in s tem postavili bazo za njihovo organizacijo. Predal sem tudi metodo, ki so jo 
lahko uporabili v svojem delovanju. 
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REFLEKSIJA PROJEKTA: VLASINA, SRBIJA 

KRATEK OPIS 
Po vrnitvi iz Srbije sva bila s Petro ponovno povabljena v skupino. Leta 2019 sva pripravila 4 dnevni 
intenziv zmajevega sanjanja z drugimi uporabnimi orodji. Osmim udeležencem organizacije Zeleno 
Doba sva predala model zmajevega sanjanja, da so ga na koncu lahko uporabili sami. Skupaj smo 
nastavili sanje do strategije, hkrati pa sva udeležence učila in postavljala v vlogo facilitatorja. Z 
orodjem, ki jim je bilo posredovano, so sami gradili na lastnih potrebah znotraj njihove organizacije.  
Spodaj je opisana pot od povabila skupine za trening, do izvedbe treninga in evalvacije. 

NAMEN in OBLIKOVANJE PRODUKTA 
Udeležencem sva ponudila poglobljeni krog razumevanja in izkušanja zmajevega sanjanja, ki so ga 
skozi opolnomočenje posameznika začeli uporabljati na svojih področjih dela. 
Prvi namen štiridnevne delavnice je bilo pregledati dosedanje delo, ki ga je skupina opravila od 
zadnjega treninga ter postaviti razumevanje in izkušnjo na nov nivo. 
Namen sva s Petro definirala na podlagi metode, najinih izkušenj ter predvidevanih potreb, katere 
sva lahko sklepala iz pobude skupine. K najini reakciji na njihov poziv sva dodala vprašalnik, kjer je 
vsak posameznik opisal svoja pričakovanja, potrebe, izzive na nivoju posameznika in nivoju 
organizacije.  
Iz te slike sva šla sama v proces zmajevega sanjanja in si naredila krog sanj in definirala najin cilj pri 
izvedbi delavnice. Nato sva postavila namene, tok štirih dni, tok dneva ter oblikovala predlog urnika. 
Predlog urnika je bil najin produkt, katerega sva uspešno prodala skupini. 
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KROG ZMAJEVEGA SANJANJA – POGLED NAZAJ 
Orodje, za lasten nastavek projekta, v tem primeru nisva uporabljala popolnoma po korakih 
zmajevega sanjanja. Bistveno je namreč razumevanje, da nas orodja podprejo in ne ovirajo pri delu. 
Zato sva uporabila samo tisti del orodja, ki se nama je v danem trenutku zdel primeren, da sva si 
lahko izoblikovala jasnejšo sliko. Za vodenje procesa skupine, pa sva uporabila model po korakih. 
Prav tako sva orodje uporabila za pogled nazaj in šla preko vseh dvanajst korakov zmajevega sanjanja 
in k tem, preko spodnjih treh vprašanj refleksije,  pripisala najino učno pot. 

+ Kaj je bilo dobro?  
- Kaj je bilo v izziv? 
↑ Kaj bi lahko bilo bolje in kako? 

 

SANJANJE 

ZAVEDANJE 
Opis: da nekaj čutim -- da je v tem trenutku in v tem času --  da je prisotno -- da je zadaj jasna potreba 
-- vidiš nazaj in naprej -- moč, ki da vpogled, kaj se naj zgodi -- presek časa – jasnost 
 
+  potrebno znanje se širi in s tem midva -- raste nova trajnostna skupina in organizacija -- je potreba po 
tem znanju -- sva medij skozi katerega znanje prihaja – sva dober tim -- globoko  spoštovanje -- razumeva jezik -
- da sva  skupaj -- dodana kvaliteta – sva profesionalca -- imava vse potrebne veščine in znanja 
 
- ali sem dovolj dober medij za podajanje znanja -- pomanjkanje časa -- male finance – kulturno 
pogojena dinamike skupine – nisva certificirana trenerja 
 
↑ potreba izražena prej -- oblikovanju poslovnega modela – naslovil problematiko prostora 

MOTIVACIJA 
Opis: iskra -- kar spodbudi ogenj v meni -- misel - akcija -- čustva -- naslovitev potrebe -- želje -- žar -- 
smisel življenja -- kar je vredno širiti -- notranji klic – inspiracija -- navdušenje 
+ greva skupaj -- imava potovanje -- sva kvalitetna -- poglobil razumevanje in poučevanje ZS -- izražanje 
samega sebe -- počasni premik -- rasteva -- da so zadovoljni z načinom dela -- bom pri tem podprta -- se bova 
igrala -- bova uživala -- pokrajina --  sva dodajala orodja in metode po potrebi -- 
 
-  hitenje iz točke do točke -- finančna komponenta -- zapuščam družino -- delovni prostor 
 
↑ jasen cenik -- dodati dan praznine -- vzela bi si več časa 

ZBIRANJE INFORMACIJ 
Opis: pridobivanje podatkov in informacij -- raziskave -- preverjanje časov -- da ti jasno -- jasnejša 
slika -- prvi robni pogoji -- vpogled ali so sanje realne --  ali greš v naslednji korak -- uokviri vsebino 
+ ponovna poglobitev v potrebe -- dobro razdelan vprašalnik – direktna, transparentna komunikacija -- 
njihove potrebe vs. kaj lahko ponudiva -- vzela čas za to -- naslovila njihove in najine potrebe -- bila sva 
učinkovita -- bila sva odprta za informacije 
 
-  prehitra izvedba -- veliko informacij v kratkem času -- komunikacija preko e-pošte – 
 
↑ nagovoriti zakasnitev izvedbe, pomladi, poleti -- čas za najin načrt oblikovanja ponudbe in proces dela -
- več časa za ustvarjanje zunaj -- iskati alternativne finančne vire -- prej začeti zbirati informacije 
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REVIZIJA 
Kateri so glavni elementi, katere bi naslovil-a v tej fazi povratne zanke? 
finance -- potrebe skupine -- prostor izvajanja -- ustrezna vsebina -- zaveza skupine -- najin 
čas/usklajevanje časa -- sezonski/letni čas -- jasna komunikacija 
 
Ali sva vse dobro pregledala?  

Kaj je ključna informacija, ki nama manjka ali sva jo zanemarila, in bi projekt podprla, če bi jo imela? 

Kaj/kako bi lahko izboljšala? 

NAČRTOVANJE 

MOŽNOSTI ALTERNATIV 
Opis: izbira iz pridobljenih informacij -- iskanje izven danih okvirjev -- kaj je še možno -- osnutki 
načrtov na različne teme -- usmerjeno razširiti polje informacij in oblikovati en konkreten predlog 
+ transparentna enostavna komunikacija – čutenje aktiviranosti cela skupina – povečanje radosti 
izkušnje -- prostor za raznolikost vsebin -- varno počutje ker sva bila dva -- zaupala sem procesu -- skupina je 
prevzela odgovornost za prostor in hrano -- posvetovanje z nama 
 

-  časovna in finančna stiska -- izbor prostora -- preveč vsebine, ki jo želiš podati 
 
↑ najti konsenz v časovnici -- s skupino iskati alternativne finančne vire 

OBLIKOVANJE STRATEGIJE 
Opis: vsebinski časovni načrt z nalogami -- izbor -- ponudba -- finančni načrt -- promocijski načrt -- 
organizacijski načrt -- komunikacijski načrt -- prostorski načrt -- logistika -- načrt refleksije -- 
+ konkreten urnik: jasen, lepo oblikovan -- proces načrtovanja v živo -- ponoven pregled literature -- 
zaupanje v proces -- ponudila veliko različne vsebine -- strategija je bila oblikovana točno za to skupino in 
njihove potrebe -- en drugega sva podprla  
 

-  veliko potreb za veliko vsebin v kratkem času – čutenje izziva prostora -- kombiniranje vlog -- iti proti 
njihovi kulturi 
 
↑ pripraviti module -- boljša komunikacija glede prihoda in odhoda moderatorjev  

PILOTNI PROJEKT 
Opis: preverjanje ideje -- izvedba v manjšem obsegu -- dobiš povratne informacije -- pripravi prostor 
popravljanja načrta -- so lahko izvedeni pred dejanskim krogom --  
+ igrivost-srčnost-lahkotnost-sprejetost -- podpora skupine -- sodelovanje -- vedno jasnejša slika -- 
sprejemanje -- profesionalizacija -- globlja zaveza -- da so se začeli iz ene ure vsebine – organska postopna rast -
- drug drugemu mentorja -- praznovati in biti hvaležna -- preveriš idejo dobiš povratno informacijo jo nadgradiš 
in greš naprej te motivira -- iskreni pogovori in časovni odmik 
 

-  najti in komunicirati meje profesionalizacije – predajanje vsebine da pusti uporabno vrednost 
 
↑ vedno iskati uporabno vrednost -- več izkustvenega učenja za vse -- bi jih zapisovala in evalvirala 

PRETEHTANJE 
Kateri so glavni elementi, katere bi naslovil-a v tej fazi povratne zanke? 
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ponoven pregled alternativ (nameni) -- sprememba, izboljšanje strategije, načrta -- izločitev slabih 
načrtov -- uglaševanje projekta -- moč in zaveza ter suverenost za naslednjo fazo 
 
Kaj se mora spremeniti, da bo projekt resnično zaživel s svojim polnim potencialom? 

Kaj je potrebno dodati? 

Kaj je potrebno izločiti? 

IZVAJANJE 

IZVEDBA 
Opis: -- akcija! -- dogodek -- učna ura -- uresničitev -- predavanje -- vaje -- risanje -- pisanje -- vodenje 
-- moderiranje -- učenje -- predajanje -- usmerjanje-- podajanje 
+ da sva bila dva -- vsebine jasne -- grafična fasilitacija -- moderatorska in učiteljska vloga -- dodana 
vrednost da drugi stopaj v to vlogo -- sodelovanje in zainteresiranost skupine -- najina zmožnost prilagajanja -- 
cenim varen prostor -- celostno zajela najino delovanje -- delali na področju duha, uma, čustev in telesa -- da 
sem čutila spoštovanje in hvaležnost – razvila večjo hvaležnost in spoštovanje do sebe -- da je bilo dovolj 
praznine tekom izvedbe -- sem se lahko predala svoji vlogi 
 

-  prvi moment -- srbska kultura -- kuhinja v istem prostoru kot delavni prostor -- finančna zaveza -- kdaj 
odnehati z vajo,  kje je meja, kako to komunicirati  
 
↑  ozavestiti  prvi moment -- odpreti prostor glede njihove kulture  -- močnejša povezava z gostiteljem -- 
povabilo v kvalitetno preživljanje prostega časa -- kako povečati njihovo notranjo zavezo, predanost 

UPRAVLJANJE 
Opis: da nekaj deluje – ustrezni pogoji da se zgodi -- dogovori -- vodenje toka -- pogodbe -- beleženje -
- časovno upravljanje -- upravljanje financ -- upravljanje počutja -- sodelovanje -- vključevanje potreb  
+ profesionalno vodenje toka -- sodelovanje -- proces kvalitetno beležen -- tok počutja in potreb je bil 
pravilno nastavljen in naslovljen tokom dela -- da sva začela in končala dan skupaj in še vedno vsak v svojem 
ritmu -- da so bili dogovori narejeni prej -- občutek usklajenosti vsebin in časa 
 

-  dvojnost energij -- držati se dogovorov glede financ -- delo na črno kot mejnik profesionalnosti -- v 
imenu koga ali kaj greva -- mešanje dinamik različnih zunanjih udeležencev 
 
↑ ločil prostor za učenje, kuhanje in kofetkanje – najti mejo vključevanja podporne ekipe 

SPREMLJANJE NAPREDKA 
Opis: beleženje, evalviranje -- sprotne povratne informacije (jaz-mi2-skupina-podporna skupina) – 
preverjanje če jim je v redu, če razumejo, sledijo, da se učijo -- možnosti prilagoditev vsebin in toka in 
prostora glede na dejanske potrebe v času 
+ redno spremljanje in evalvacija -- sami so šli v vloge facilitatorja -- sprotno -- skupino sva direktno med 
učenjem vprašala in tudi med odmori -- naslovili smo potrebe podporne ekipe 
 

-  pozne večerne evalvacije – trganje iz skupine za notranjo evalvacijo -- veliko različnih osebnih dinamik 
 
↑ načrt, kako beležiti vsebine za izdelek in naslednje korake 

PREVREDNOTENJE 
Kateri so glavni elementi, katere bi naslovil-a v tej fazi povratne zanke? 
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dodati nečemu neko novo vrednost -- beleženje in rezultat beleženja -- spremembe ki so bile narejene 
glede na načrte -- dodajanje in odvzemanje v smislu vsebin –  
 

Kje je zaznavna, vidna nova vrednost, ki smo jo ustvarili s procesom izvajanja? 

Kako lahko to vrednost uporabimo? 

Kaj je potrebno spremeniti, da dodamo vrednost? 

PRAZNOVANJE 

PRIDOBIVANJE VEŠČIN 
Opis: nove vsebine -- učenje - izkušnje -- izkustveno učenje -- biti izvajalec ‘’do it yourself’’ --  
+ uvajanje skupine, da sami uporabljajo metodo - biti supervizor -- nov nivo veščine sodelovanja -- 
izkustveno učenje -- varen prostor -- počutila samozavestno -- sem dobra in uživam v tem -- spuščam kontrolo 
 

-  najti bistvo predajanja, ki je uporabno – spodbuda uporabe veščin v vsakdanu -- iskati meje osebnega 
in profesionalnega dogajanja -- meja strogosti -- 
 
↑ proces ozaveščanja novih veščin -- definirati bistvo v parih korakih uporabe metode – katere veščine 
jaz želim pridobiti -- pisanje in beleženje samo-evalvacije -- dobiti iskreno kritiko za izboljšanje 

PREOBRAZIRAJOČI REZULTATI 
Opis: nadgradnja obstoječega -- izpopolnjevanje -- rast -- inovacija -- vidne nove vsebine -- 
certificiranje -- rešitve in vrednosti napak, uvidov -- vrednost in dvig vrednosti dobri praksi – notranje 
in zunanje priznavanje 
+ priznanje trenerstva ZS -- imam moč predajanja naprej -- postavil jasne meje med osebnim in 
profesionalnim -- končen produkt kot prodajni model -- sam produkt je inovacija: SNIP kot model mehkih 
vsebin -- uvid, da sem na pravi poti -- sva na novem nivoju – skupaj delava odlično –želja po nadaljnjem 
izobraževanju -- širok spekter področij delovanj,skupaj neskončnega -- da verjamem, živim in delujem po 
zmajevem sanjanju 
 

-  rezultate narediti vidne tudi uporabnikom -- rezultate v krajšem času spraviti na trg -- nimam 
certifikatov -- ali uporabniki cenijo rezultate, jih bodo uporabili kvalitetno -- vedno se da narediti še bolje 
 
↑ podeljevanje certifikatov, tj. novo vlogo -- iskal vrednost in jo ozaveščal -- trenerka zmajevega sanjanja 
-- več praktičnih izkušenj 

MODRA PRESOJA 
Opis: zavedanje da si se nekaj naučil -- praznina -- globoki uvidi -- aha trenutki -- spoznanja -- moč 
pravilne ali ustrezne odločitve -- postaneš čarovnik, modrec -- spuščanje starega -- narediti prostor 
novemu 
Kakšno modrost si pridobil-a? 
Da se vsebine prilagajajo. -- Moč časa in praznine. -- Poslušanje in opazovanje kot temelj modrosti. -- Da je vse v 
meni. -- Zaupanje v tok. -- Spustiti staro je osvoboditev. -- Pusti praznini, da traja. -- Zaupaj procesu. -- Vedno 
puščaj vrata odprta za novo priložnost. – Drala in moč prostora. -- Ozavestiti in sprejeti kulturne razlike. -- 
Ovrednotiti svoje delo. Da ga tudi drugi vrednotijo. -- Finančno plačilo je motivator in zaveza, je izravnava med 
energijami. -- Uživati v potovanju. -- Biti potrpežljiv - vse ob svojem času. -- Sprejemanje drugih je tvoja osebna 
rast. -- Manj je več. -- Pomembnost jasnosti pri izražanju vsebin. -- Jasno izražanje kaj je zmajevo sanjanje. 
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ODSEV 
Kateri so glavni elementi, katere bi naslovil-a v tej fazi povratne zanke? 
Praznina: biti prazen pri odsevu (svoj in dogodek) -- pogled v ogledalo -- ozaveščanje -- moč imajo najmočnejši 
trenutki izkustva in aha trenutki -- nov pregled veščin in rezultatov -- priprava na nov krog sanj 
Kaj je bistvena stvar, ki bi jo spremenil, če bi se ponovno lotil enakega projekta? 

Kaj je bistvena stvar, ki bi jo v enakem projektu nadgradil? 

Kakšne veščine potrebuješ, da lahko to izvedeš? 
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TRŽNI MODEL 
Tržni model je pripravljen po modelu vitkega okvira. Namesto dolgega poslovnega načrta se v 
sodobnem podjetništvu uporablja vitki model. Njegovi glavni lastnosti sta enostavno in igrivo 
določanje glavnih segmentov podjetništva in živost in spremenljivost modela skozi čas. 

CILJNI KUPCI 
A. Moški ali ženska med 25. in 30. letom, na začetku poslovne poti ali pri nadgradnji svojega hobija v 

posel. 
B. Moški med 35. in 65. letom, ki z delom, ki ga opravlja, ni zadovoljen. Želi si spremembe v svojem 

življenju in želi investirati v svoje sanje in sposobnosti. 
  
Ima velike sanje in ve, kaj bil lahko, a ostaja v sanjarjenju. Včasih jih želi uresničiti, a mu ne uspeva, 
zato se ne počuti opolnomočenega. Ima mnogo veščin in izkušenj in ve, kaj vse bi lahko, a ne ve kako. 
 
Išče pot, kako bi uresničil svoje sanje, saj ga sanje močno navdušujejo. Ko deli svoje sanje, ga mnogi 
ne razumejo. Eni prisluhnejo in potrdijo, da je zamisel dobra, drugi ga zavrnejo, da je le sanjač. 
 
Imajo jasno motivacijo, so predani, premožni in si privoščijo. Svetu želijo prenesti svoje sporočilo in s 
tem vplivati nanj. Ima velike misli in globoke etike in je pripravljen veliko plačati za implementacijo 
svojih sanj in realizacijo svojih potencialov. 
 
Pripravljen je sodelovati dolgoročno in pripravljati tudi dogodke v živo. Glavni cilj jim je zaživeti svoje  
sanje in potencial. 

PROBLEM 
Trije tipični problemi, ki jih rešuje model. Model rešuje težave zgoraj opisani stranki, ki je 

- ne zaupa v lastne sposobnosti in/ali presliši lasten notranji klic, 
- nezadovoljna na delovnem mestu oz. mestu ustvarjanja, 
- nima primernega znanja in orodja, kako stopiti na pot lastnega ustvarjanja. 

EDINSTVENA PONUJENA VREDNOST 
Slišati in prepoznati lastne sanje ter jih spraviti v resničnost ter jih nadgrajevati je pravica in dolžnost 
vsakega človeškega bitja. 
Čas zlate dobe prinaša možnosti ustvarjanja iz lastnega potenciala in lastne ustvarjalne energije. 

REŠITEV 
Skozi proces sodelovanja s coachom in s tem ustvarjanju lastne poti se nagovori zgornje tri probleme 
in se aktivira: 

- razumevanje samega sebe, jasnost in zaupanje lastni moči, 
- lastno razvojno pot in ustvari konkretne korake k ustvarjanju lastne poslovne poti ali smeri 

strokovnega razvoja, 
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- podpora pri razvoju lastnih sanj in zamisli ter jasen, konkreten, celosten model za udejanjanje 
lastnih sanj 

KANALI oz. PROMOCIJSKE POTI 
Fizične 
Dogodki predstavitve modela, sejmi, konference, poslovna združenja, izobraževalni dogodki. 
Virtualne 
Facebook, spletna stran in instagram. 

TOK PRIHODKOV 
A 90 dnevni paket | Zaživi svoje sanje | 12 srečanj | 1 ura spletnega srečanja | 600€/os oz. 200€/mesec 
B 6 mesečni paket | Živi od svojih sanj | 24 srečanj | 1 ura spletnega srečanja | 1200€/os oz 200€/mesec 
C 4 dnevni seminar z odmikom | Spoznaj novega sebe | 4 polne dni | 620€/os 

STRUKTURA STROŠKOV 
A in B 
laptop 600€ | video kamera pro 250€ | mesečni najem pisarne 150€/mesec | lastna nega 50€/mesec 
C (za 10 oseb) 
moderiranje 2400€ | nastanitev in hrana | 1500€ | potni stroški 300€ | drugi stroški 250€ 

KLJUČNI KAZALNIKI 
A in B 
glavni ključni kazalnik je 10 rednih strank 
C 
uspešna izvedba dogodka 2x letno za 10-20 oseb 

NEULOVLJIVA PREDNOST 
Kombinacija celostnega SNIP MODELA*, ki ulovi sanje posameznika in jih implementira v svoj 
vsakdan, z jasnim zemljevidom gibanja ter stalno supervizijo in partnerstvom v razvoju produkta. 
 
Vodenje fizičnega procesa, upoštevajoč potrebe vsakega posameznika in vodenje posameznika skozi 
proces preobrazbe. Vključevanje naravni procesov, narave in skupnosti v izgradnjo nove osebnosti. 
 

*SNIP MODEL, metodologija krožnega vodenja projektov 
temelji na metodi dragon dreaming 
SNIP model praktično preslikava metodo zmajevega sanjanja in jo dopolni z zunanjim vodenjem 
(supervizija, coaching, facilitacija). Glede na potrebe posameznika in/ali skupine se agilno dodajajo 
metode in tehnike, ki podpirajo procese in posameznike v razvoju.  
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SAMO OCENITEV NAČRTA 
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Datum zaključka: pomlad  2019 

Implementacija: DA 

Zaporedna številka načrta: 05 
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Kriteriji ovrednotenja načrta 1: Prikaz načrtovalskih veščin 

  Kaj je šlo dobro? Kaj bi lahko naredili drugače? 

Pravilna in primerna uporaba 
načrtovalskih procesov. 

uporaba vitkega in agilnega 
modela za razvoj produkta 
izkustveni razvoj produkta - 
rast 

že prej bi sočasno razvijal 
marketing in strategije 
pridobivanja strank 

Uporaba permakulturnih etik, 
principov in teorije je primerna 
situaciji. 

etike so del opisanega modela 
in se naslavljajo znotraj 
razvoja posameznih procesov 

pripravil bom vizualni pregled 
v razvoju procesa s stranko 

Uporabljen je nabor orodij, ki 
ustreza potrebam stranke in 
situacije. 

nabor orodij, ki jih opisuje 
model SNIP je edinstven, saj v 
svojih prvih korakih 
predvideva ogromno 
poslušanja (sebe, drugih, 
narave) 

vizualizacija orodij 

Načrt je razumljiv, povezan in 
učinkovit (oz. ustreza 
potrebam stranke). 

jasen načrt je predan v 
literaturi (skripta zmajevega 
sanjanja) 

skozi vizualizacijo orodij bi 
stranka pridobila jasen 
zemljevid gibanja 

Dokumentacija in predstavitev 
načrta je primerna stranki in 
ostalim. 

v meni je zelo jasna in 
ponotranjena slika gibanja 
skozi projektno kolo 

vsebina ni jasna povprečnemu 
bralcu 
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Kriteriji ovrednotenja načrta 2: Uporabljanje permakulture v lastnem življenju 

  Kaj je šlo dobro? Kaj bi lahko naredili drugače? 

Razložite opravljene 
spremembe za povečanje 
osebne in/ali gospodinjske 
trajnosti (potrebe in izzivi). 

lastne projekte vodim po 
modelu SNIP 

SNIP pogosteje uporabil za 
sebe, partnerstvo in svojo 
delovno ekipo 

Jasno razložite uporabo 
načrtovalskih procesov in 
permakulturne teorije v dani 
rešitvi. 

zavedanje in proces je rastel 
skozi čas, korak po koraku in s 
tem omogočil globoko 
ponotranjenje 

program za ljudi, ki bi se radi 
modela naučili, ga uporabljali 
in delili dalje; s tem bi 
poenostavil proces za druge 

   

Kriteriji ovrednotenja načrta 3: Učenje in napredek v permakulturnih veščinah 

  Kaj je šlo dobro? Kaj bi lahko naredili drugače? 

Ovrednotite efektivnost 
svojega načrtovanja na 
projektu. 

skozi 6 let sem se poglobil v 
mnoge elemente in faze 
modela zmajevega sanjanja 

bolj načrtno in ciljno 
usmerjanje  

Premislite uporabo 
načrtovalskih orodij in 
procesov ter permakulturne 
teorije in prakse. 

uporabil sem načrtovalsko 
orodje samo (zmajevo 
sanjanje) in ga nadgradil v 
orodje, ki služi meni 

razvoj produkta za trg 

Kako se v načrtu kaže napredek 
v vaših veščinah in znanjih. 

prehaja v enostavnost, bistvo 
in efektivnost 

ohraniti moram človečnost, 
srčnost in prisotnost 
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Komentarji o projektu, splošnih ali specifičnih problemih. 

Komentarji: 
 
 
 

  

Zaključki 

Ali je načrt pripravljen za predstavitev?  DA 

Kaj so vajenčevi nadaljnji koraki?   

Pri tem projektu bi izpostavil. 
 

  

  

Ime mentorja:  Ira Zorko 

Podpis: 
 

  

Datum:   

  
 
 


