
                                                                                        

                                                                         
 

 
Kako gospodarimo z viri, ki so (tudi) skupni? 

Povabilo k sodelovanju v pripravi ekonomskega eksperimenta 
 
 
Vabimo vas k sodelovanju v pripravi ekonomskega eksperimenta, ki ga je na podlagi literature in 
dosedanjega raziskovalno razvojnega dela zasnoval Oddelek za agronomijo, Katedra za 
agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora, ekonomiko ter razvoj podeželja BF UL v 
sodelovanju s Središčem za raziskave in razvoj ACS.   

Temeljni namen raziskave je v našem okolju preizkusiti, ali je sodelovanje na podlagi 
vzajemnega zaupanja res uspešnejše od individualnega prizadevanja »za dobiček«. Spoznati 
želimo možnosti za ravnotežje med posameznikovimi in skupnimi interesi za vire.   

Za vire v tem kontekstu razumemo dobrine, od katerih živimo, torej materialne dobrine npr. 
pridelek, dohodek in ključne vire za življenje npr. zrak, pitno vodo, znanje.  

Upravljanje z viri je na različnih ravneh zelo podobno npr. na ravni družine, kraja, države in celo 
na globalni ravni. Zato želimo spoznati, kako to upravljanje deluje. Posebej bomo pozorni na 
posebnosti naše kulture. Za ekonomski eksperiment smo zato vir izbrali tipičen slovenski 
obnovljiv vir, ki ga je v Sloveniji obilo, je pretežno v zasebni lasti in prevladuje do njega pozitiven 
odnos. To je gozd. Odločitve, izbire in vedenja bomo torej opazovali z vidika upravljanja z 
gozdom.  

Predvideni potek: V prvi polovici januarja 2011 boste povabljeni k izpolnjevanju krajše spletne 
ankete, s katero bomo ekonomski eksperiment metodološko prilagodili slovenskim okoliščinam. 
Najdete jo na spletni strani do sobote, 15. januarja 2011 – lepo vabljeni k izpolnjevanju 

https://spreadsheets0.google.com/viewform?formkey=dFZiWWw3czdvSG1WMk1XQzlHa0FOa1E6MQ 

Če se anketa ne zažene samostojno, prosimo kopirajte povezavo in jo vnesite neposredno v vaš 
internetni brskalnik. Sledila bo izvedba ekonomskega eksperimenta, v katerem bodo sodelovale 
skupine po 5 igralcev. Odločale se bodo o rabi vira oz. gozda, in sicer najprej individualno, nato 
pa z medsebojnim usklajevanjem. Podobna navodila bo podal vodja eksperimenta ob njegovi 
izvedbi, to je v soboto, 22. januarja med 10.00 - cca 14.00 uro v seminarski sobi ACS, 
Šmartinska 134a v Ljubljani. Po poskusu se bomo posvetili predstavitvi izkušenj iz tujine (prof. 
Udovč, BF) in razpravi o izzivih gospodarjenja s skupnimi viri (dr. Bogataj, ACS). 
 
Iskreno vabljeni! 
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