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GRADIMO VKLJUČUJOČO DRUŽBO IN TRAJNOSTNO PRIHODNOST 
SLOVENIJE
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Etri skupnost je neformalno 
povezana social-impact skupnost 
podjetji, organizacij in 
posameznikov, ki prispevamo k 
ustvarjanju vključujoče družbe 
z osveščanjem in spodbujanjem 
ustvarjanja delovnih mest za vse.

Delujemo, povezujemo, 
sodelujemo in inoviramo na 
različnih trajnostnih področjih po 
celi Sloveniji in širše. 

Naš cilj je prispevati k razvoju 
gospodarstva in družbe in biti 
hkrati glas najranljivejših v naši 
družbi, ki so zaradi svojih omejitev 
izključeni iz trga dela. Vemo, da 
prave uspehe in merljive družbene 
učinke prinašajo zgolj in samo 
sinergije, katere v Etri skupnosti 
ujamemo v krožnih zgodbah.

Na naslednjih straneh vas vabimo 
na sprehod po priložnostih, ki 
jih ponujamo zato, da lahko v 
sodelovanju z nami prispevate 
in hkrati prevzamete svoj del 
družbene odgovornosti pri 
ustvarjanju lepše in trajne 
prihodnosti za vse!

 KOLOFON
Popolna pisarna

Revija za spreminjanje navad

Izdajatelj: Zavod Jazon
www.etri.si

01/280 99 00
Urednica: Petra Props

Marketing: info@etri.si
Oblikovanje: celotno poročilo je oblikovano s strani 

vključenih oseb iz ranljivih skupin

Publikacija je nastala v sklopu projekta Etri – iskanje novih oblik sodelovanja za trajnostni razvoj, ki ga 
sofinancira Ministrstvo za javno uporabo.
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PROJEKTI V POLNEM ZAGONU

Projekt poteka od 1.10. 2018 so 31.12.2019 
in je namenjen profesionalizaciji Etri 
skupnosti in naslavlja potrebno po gradnji 
vključujoče družbe za socialno izključene 
skupine v lokalnih skupnostih, kjer delujejo 
projektni partnerji. Projekt naslavlja notranji 
izziv Etri skupnosti na področjih kadrovske 
podhranjenosti ter gospodarjenja z znanjem, 
osnovnimi sredstvi in kapitalom, ki v Etri 
skupnost pridejo ali tam nastanejo ter 
so namenjeni vlaganju v nadaljnji razvoj 
organizacij, ki poosebljajo Etri načela® 
kot močno sredstvo za njihovo družbeno 
odgovorno in trajnostno delovanje na 
področju ekologije, ergonomije in etične 
ekonomije ter vključujoče družbe. 
Spremembe po meri človeka je slogan, ki ga 
Etri skupnost gradi že vse od ustanovitve 
Zavoda Jazon. Takrat se je aktivno vključila 
v iskanje novega poslovnega modela, ki bi 
ekonomijo in lokalno skupnost pripeljal nazaj 
v čase, ko se je za vsakega člana družbe našlo 
delo. Tako že leta oblikujejo in nadgrajujejo 
inovativen pristop medsektorskega 
sodelovanja, s katerim ustvarjajo vključujočo 
družbo z ustvarjanjem delovnih mest za 
vse. S svojim pristopom k razvoju zelenih 
izdelkov, storitev in rešitev za trajnostni 
razvoj obenem oblikujejo močno orodje za 
dviganje zavedanja in družbene odgovornosti 
podjetij, javnih inštitucij in potrošnikov. 
Prav s spremembami navad teh skupin 
se ustvarjajo prve priložnosti za boljše, 
vključujoče življenje vseh, predvsem pa 
ranljivih skupin.

V projektu sodeluje pet članov Etri skupnosti 
- Zavod Jazon kot prijavitelj ter zavodi s 
statusom socialnega podjetja FloraViva, 
Zelena praksa, Vinetum in Trust -, svojo 
strokovno podporo pa jim nudijo tudi njihovi 

Projekt ETRI SKUPNOST ZA INOVATIVEN PRISTOP K OBLIKOVANJU 
VKLJUČUJOČE DRUŽBE KOT PODLAGE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

partnerji Kmetijski inštitut Slovenije, zavod 
Šentprima in Jazon d.o.o. 

Projekt načrtuje poleg koordinacijskih in 
izobraževalnih aktivnosti za okrepitev in 
profesionalizacijo povezovanja, ki bodo 
potekale znotraj Etri skupnosti, tudi 
raziskovalno delo na področjih ekologije in 
merjenja družbenih učinkov ter razvojno 
delo za oblikovanje novih zelenih izdelkov 
iz obnovljivih naravnih materialov in novih 
storitev in rešitev za trajnostni pristop k 
družbenim izzivom. 

Le-ti bodo obenem partnerjem omogočili 
odprtje več novih zelenih delovnih mest, 
tudi za ranljive skupine. Hkrati bodo 
razviti izdelki, storitve in rešitve, skupaj 
s profesionalizacijo drugih strokovnih 
delovnih mest omogočili nadaljnje delovanje 
in rast posamezne organizacije vključene v 
projektno partnerstvo ter partnerstva in Etri 
skupnosti kot celote.  
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“Etri je socialno podjetniška skupnost, 
ki deluje na trgu in kot taka smo se prvo 
polovico izvajanja projekta učili nevladnega, 
zagovorniškega pristopa. Naučili smo se, da 
je delovanje v NVO sfer v veliki meri odvisno 
od trenutne klime v družbeni in državni 
sferi.  Etri skupnost je NVO, ki svoje cilje in 
poslanstvo dosega na podjetniški način: iščemo 
težave v družbi, ki jih moramo spremeniti in 
se tega lotimo preko izpeljave tim. krožnih 
zgodb. V krožni zgodbi predlagamo izvedbo 
rešitve težave preko povezovanja, učenja in 
pilotiranja. 

Cilj krožnih zgodb je pri povezanih deležnikih 
in v širši družbi ustvariti merljive družbene 
učinke in predstaviti smernice in priložnosti 
za ljudem in okolju prijazne spremembe 
delovanja. Nekatere krožne zgodbe 
predstavljamo v tem zborniku. Končni cilj je 
oblikovanje Partnerstva za vključujoči družbo, 
kot inovativen pristop k iskanju novih oblik 
sodelovanja za trajnostni razvoj in bo naslavlja 
družbeno potrebo po gradnji vključujoče 
družbe za socialno izključene skupine v 
lokalnih skupnostih z ustvarjanjem delovnih 
mest za vse preko pristopa medsektorskega 
povezovanja in razvoj skupnostih storitev. S 
tem inovativno pristopa k iskanju novih oblik 
sodelovanja za trajnostni razvoj.”

Projekt »Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za 
sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva«
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Pridelava, predelava in 
proizvodnja izdelkov 
ter izvajanje storitev 

omogočajo sledljivost 
izvora sestavin, virov in 

procesov. Varujejo naravo 
in naravne vire, kulturno 
in industrijsko dediščino 

Slovenije.

Delovna mesta in procesi 
zagotavljajo vključevanje 

ranljivih skupin, jim ponujajo 
varnost in dostojno delo ter jih 
vračajo v delovno in družbeno 

okolje po meri človeka.

 Izdelki in storitve 
prispevajo k trajnostnemu 
razvoju podjetij, lokalnih 

skupnosti, okolja in družbe 
in zagotavljajo pozitivne 

družbene učinke.

Izdelki in storitve so 
inovativni, temeljijo 
na zdravih poslovnih 

temeljih in težijo h 
krožnemu gospodarstvu 
ter trajnostnemu razvoju 

Slovenije.

Odgovornim potrošnikom 
omogočajo odgovorni nakup, 

ki se s svojimi učinki vrača 
v delovanje Etri skupnosti, 

ozavešča, gradi in spreminja 
družbene modele delovanja, 
zaposlovanja in sobivanja v 

Sloveniji.
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Projekt SKUPAJ SMO MOČNEJŠI – SODELOVANJE KMETIJ IN 
SOCIALNIH ZAVODOV – DOBRO Z DOBRIM

Projekt traja od julija 2018 do julija 2020 in 
povezuje kmetije in socialna podjetja s ciljem  
ustvariti priložnosti za razvoj dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah. Projekt je namenjen 
razširitvi nabora možnih dejavnosti na 
kmetijah tudi na dejavnostih v zvezi s 
socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki 
ga podpira skupnost ter izobraževanjem 
o okolju in hrani. Tako v pridelavo in 
predelavo ter pripravo obrokov vključujemo 

Ekološko pridelan česen

ranljive skupine, ki jim prilagajamo delovna 
mesta in procese, ter jih vračamo v delovna 
okolja. Partnerji v projektu Zavod Jazon, 
Zavod Zelena praksa so.p., Zadruga Allium 
so.p. – kmetija in Kmetija Kršinar Marijan 
verjamejo, da od načrtovanih aktivnosti 
pridobi vsak od vključenih: kmetije bodo 
dobile pomoč dodatnih rok, zaposleni iz 
ranljivih skupin pa priložnost spoznati nove 
delovne procese. 

Letina česna 2019

Projekt je financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 2014-2020 
(ESKRP) – 80% in proračuna Republike Slovenije – 20%.
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Projekt MENTORSTVO ZA UREDITEV STANDARDA PRI POSLOVNIH 
PROCESIH IN MENTORIRANJE ZA MEDSEKTORSKA SODELOVANJA 
– SESTAVLJANJE IN POVEZOVANJE DELEŽNIKOV USMERJENIH V 
SKUPNI CILJ

V Zavodu FloraViva so.p. od novembra 2018 
poteka projekt mentorskih shem za socialna 
podjetja s katerim se bo dvignilo raven znanja 
in ostalih kompetenc zaposlenih ter usmerilo 
v razvoj dejavnosti s ciljem, da se zavod 
profesionalizira na področju omejevanja 
razširjanja invazivnih vrst in zaraščanja 
habitatnih rastlin in pretvorba odpadne 
biomase invazivk v sekundarino surovino, 
ki se jo lahko učinkovito uporabi v krožnem 
gospodarstvu pri izdelavi novih materialov. 
S tem bo zavod bližje cilju vzpostavitve 
trajnostnega in stroškovno učinkovitega 

modela upravljanja z območji, ki jih ogroža 
zaraščanje in širjenje tujerodnih invazivnih 
rastlin. S projektom bodo zaposleni pridobili 
znanja in kompetence za obvladovanja 
celotne nabavne in proizvodne verige in 
skladiščnega procesa. Zavoda FloraViva so.p. 
je v fazi pridobivanja statusa zaposlitvenega 
centra, ki bo nudil delo osebam na zaščitenih 
delovnih mestih.
Operacijo delno financira Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada (ESS) 
in Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo.

KROŽNE ZGODBE
Krožne zgodbe naslavljajo spremembo v 
družbi, produkt ali storitev, ki nastane v 
procesu sodelovanja med različnimi deležniki 
s skupnim ciljem in usmerjenimi interesi 
ustvariti spremembe v družbi na različnih 
trajnostnih področjih. V krožnih zgodbah 
predlagamo izvedbo rešitve za prepoznan 
skupnostni oziroma družbeni izziv izziva 
preko povezovanja, učenja in pilotiranja. 
Cilj krožnih zgodb je pri povezanih 
deležnikih in v širši družbi ustvariti merljive 
družbene učinke in predstaviti smernice 
in priložnosti za ljudem in okolju prijazne 
spremembe delovanja. Končni rezultat krožne 
zgodbe je dosega zastavljenega skupnega cilja 
oziroma definicija rešitve za zastavljeni izziv. 

Vabljeni vsi zainteresirani odločevalci, 
nevladne organizacije, podjetja in 
zainteresirani posamezniki, da se aktivirate, 
investirate ali donirate za trajne spremembe 
v družbi preko krožnih zgodb, ki jih 
predstavljamo na naslednjih straneh.
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OKOLJE IN BIODIVERZITETA

Navadna barvilnica - Phytolacca americana: invazivna 
tujerodna vrsta (foto Zavod Symbiosis)

Zavod FloraViva so.p. in Zavod 
Symbiosis se povezujeta v krožni zgodbi 
ODSTRANJEVANJA TUJERODNIH 
INVAZIVNIH RASTLIN. Zavzemata se 
celovito reševanje problema na področju 
odstranjevanja invazivnih rastlin s trajno 
sanacijo degradiranih površin. Skrb za 
biodiverziteto je del poslanstva vključujoče 
družbe s trajnostnimi cilji, zato je to skrb, ki 
zadeva vse, ki se v okolju srečujejo. 

K povezovanju in reševanju te problematike 
vabita tudi druge zainteresirane deležnike 
iz področja infrastrukture, gozdarstva, 
kmetijstva in gospodarstva, da z aktivnim 
pristopom kot prostovoljci, investitorji ali 
donatorji izkoristijo priložnost za spremembe 
na bolje! 

Že obstoječe partnerstvo bo vzpostavilo 
storitev odstranjevanja invazivnih rastlin 
in vzdrževanje teh območjih. Storitev bo 
na trgu pod strokovnim nadzorom izvajalo 
več ponudnikov v okviru pridržanih javnih 
naročil. 

Zavod FloraViva so.p. je usmerjen tudi v 
ZELENO PROIZVODNJO IZDELKOV IZ 
PAPRIJA ZA PISARNO IN EMBALAŽO 
in sodelovanje na razvojnih projektih z 
različnimi partnerji na področju invazivnih 
rastlin. 

Več informacij na info@etri.si 

DOSTOPNA KULTURA,  TRAJNOSTNI TURIZEM IN OHRANJANJE 
TRADICIONALNIH INDUSTRIJ

Partnerji  tem področju so Zavod Vinetum 
so.p., Jazon d.o.o, Zavod Lintvern so.p., CoF 
Škofja Loka so.p. in Zavod Trust so.p.

Krožna zgodba GROSISTA ZA 
TURISTIČNE SPOMINKE, katere pobudnik 
je Zavod Vinetum so.p., ki deluje na območju 
Slovenskih goric, je usmerjena v vzpostavitev 
grosista za turistične spominke, ki  bo 
oskrboval kulturne institucije z izdelki, ki jih 
bodo proizvajale osebe iz ranljivih skupin 
in bodo odražali naravno oziroma kulturno 
dediščino. Cilj je izboljšanje razumevanja in 
občutenja kulturnih vsebin s strani ranljivih 
skupin, boljši stik z vsebino in njihovo 
bolj intenzivno doživetje ter povečanje 

zaposljivosti pripadnikov ranljivih družbenih 
skupin v kulturi s pomočjo usposabljanj in 
zaposlitev. Zavod bo s svojimi aktivnostmi 
prispeval k povečanju interesa kulturnih 
institucij, da bi omogočile večjo dostopnost 
njihovega kulturnega programa za pripadnike 
ranljivih skupin. 

Na območju Bele krajine  in širše deluje 
Zavod Lintvern so.p., ki deluje na področju 
TRAJNOSTNEGA TURIZMA in povezuje 
različne deležnike iz različnih gospodarskih 
panog na področju turizma s ciljem ranljivim 
skupinam omogočiti kakovostno izrabo 
obstoječe infrastrukture, ki predstavlja 
posamezne kulturne in naravne znamenitosti 
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in spodbuja kakovostno preživljanje časa v 
naravi. Zavzema se za ohranjanje naravne 
dediščine kot podlage za razvoj produktov za 
trajnostni turizem. Usmerjen je v ustvarjanje 
zelenih, trajnih delovnih mest z uvajanjem 
ponovne uporabe in lokalne samopreskrbe. 

CoF Škofja Loka so.p. v krožnih zgodbah 
SODELOVALNE PROIZVODNJE kot 
medgeneracijsko ustvarjalno stičišče 
povezuje ljudi, znanja in ideje na vseh 
industrijskih in rokodelskih področjih, 
spodbuja spreminjanje navad v smeri 
rabljenih, obnovljenih in drugače obdelanih 
izdelkov iz ponovne uporabe in ob enem 
usposablja osebe iz ranljivih skupin ter jih 
s tem pripravlja na (ponoven) vstop na trg 
dela. Usmerjen je v lastno proizvodnjo lesnih 
produktov, ima ustrezne prostore in lesne in 
druge stroje. Izdelki bodo enostavni in jih 
lahko izdelujejo osebe iz ranljivih skupin. 
Razvil je inovativen produkt – kapilarne 
grede (samonamakalne visoke gredice), ki so 
že postavljene na ploščadi Centra starejših 
Črnuče. 

Na področju ponovne uporabe je Cof Škofja 
Loka so.p. prepoznal izziv PRENOVE 
DOTRAJANIH GASILSKIH KLOPI IN MIZ, 
katere bo kvalitetno obnovil! 

Vabi k sodelovanju – pišite na info@etri.si

Kapilarne grede na ploščadi CS Črnuče

Zavod Trust so.p. je promotor OHRAJANJA 
TRADICIONALNIH INDUSTRIJ, ki 
v povezavi z kreativnostjo in novimi 
poslovnimi modeli inovativno dostopa 
do potrošnika in s tem omogoča razvoj 
novih izdelkov, ki bodo vsebovali dodano 
vrednost v obliki družbenega učinka tako 
na ekologiji – trajnostno oblikovanje, načela 
krožnega gospodarstva - kot na področju 
razvoja delovnih mest po meri človeka 
in novih poslovnih modelov, ki bodo 
uvajali sodelovanje na vseh ravneh razvoja, 
proizvodnje in prodaje izdelkov predvsem na 
področju tekstila. 

Deluje na področju oblikovanja novih 
produktov iz tekstila za ponovno uporabo, 
ki jih izdelujejo osebe iz ranljivih skupin 
in imajo tudi estetsko dodano vrednost. 
Usmerjen je v povezovanje s slovenskimi in 
tujimi partnerji na tem področju. 
Z zavodom Jazon sodeluje v projektu 
ponovne uporabe odpadnega tekstila, kjer 
ima vloga razvoja novih produktov z estetsko 
vrednostjo. 

Zavod Trust so.p.,  je nosilec TRACETAGa 
in razvoja produktov, ki bodo rezultat 
sodelovanja med kreativnim in tekstilnim 

Etične  majice, ki smo jih povezali z industrijskim 
turizmom v sklopu projekta SIPK: »Zgodba o industrijski 
Metliki« Nastalo je nekaj idej za turistične produkte 
med njimi tudi omenjene majice,  ki z uporabljenim 
prepoznanim motivom Metlike zadostujejo vsem 
kriterijem Tracetaga.
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sektorjem v Sloveniji. Načrtuje, da bo 
Tracetag kot standard v rokah potrošnika, 
omogočal testiranje kako odpirati trg in 
priložnosti za nove trajnostne tekstilne 
izdelke, ki bodo  nastajali v krožnem 
gospodarstvu. Ugotavlja, da je razvoj na 
področju etične in do okolja prijazne 
mode je vse večji, zato je nujno spodbuditi 
razvoj malih blagovnih znamk. Vseskozi 
se usmerja v iskanje novih inovativnih 

PONOVNA UPORABA IN MERJENJE DRUŽBENIH UČINKOV
Krožna zgodba ZBIRANJA MATERIALOV 
ZA PONOVNO UPORABO V ETRI 
POSTAJE IN MERJENJE DRUŽBENIH 
UČINKOV za podjetja, ki jim jih sodelovanja 
prinesejo in jih lahko uveljavljajo v svojih 
nefinančnih poročilih ali pri pripravi lastnih 
trajnostnih strategij je področje Zavoda 
Zelena praksa  so.p. in Zavoda Jazon. Zavod 
Zelena praksa so.p. se usmerja v razvoj 
celovite metodologije merjenja družbenih 
učinkov (socialnih) podjetij in drugih 
organizacij. 

Ta zavod načrtuje tudi krožno zgodbo DoTA 
– DRUŽBENO ODGOVORNA TISKOVNA 
AGENCIJA, ki bo povezovala gospodarstvo 
in druge deležnike preko spletne platforme 
in tiskanega novičnika. Ustvarjala bo 
podporno okolje, v katerem bo lahko 
vsak posameznik s svojimi inovativnimi 
idejami prispeval k reševanju družbenih 
problemov. Tako lahko skupaj soustvarjamo 
razvoj trajnostnih industrij, krožnega 
gospodarstva in prispevamo k reševanju 
družbenih problemov ter k napredku in 
blaginji družbe. Dolgoročno bo DoTA 
prispevala k dvigu bralne kulture ter kot 
kliping agencija segmentirala lažne novice 
in bralcem ponudila preverjene informacije. 
Inovativnost ideje se kaže v tem, da bo 
promet od prodaje izvodov v celoti namenjen 
v sklad za zaposlovanje oseb iz ranljivih 
skupin.

Zavod Jazon je zaposlitveni center, ki v 
sodelovanju s podjetjem Jazon d.o.o. že več 
let zbira materiale za ponovno uporabo 
(odpadni papir, tekstil idr.) v Etri postaje in 
jih sortira. Etri postaje so polipropilenski 
zbiralniki, ki jih postavi v partnerskih 
podjetjih in jih redno prazni.

Za možnosti sodelovanja pišite na info@etri.
si

rešitev, kako povezati obstoječe znanje in 
vire z novimi priložnostmi, ki jih ponuja 
krožno gospodarstvo in kreativni pristopi. 
Priložnost vidi v pristopu SODELOVALNI 
PROIZVODNJI, ki v svoji končni obliki 
predstavlja manjšo produkcijsko enoto, ki 
rešuje več družbenih izzivov hkrati in temelji 
na načelih krožnega gospodarstva. 

Za sodelovanje pišite na info@etri.si.

PRIDELAVA IN PREDELAVA HRANE

DOBRO Z DOBRIM je krožna zgodba od 
pridelave do zdravega prigrizka in obroka 
na delovno mesto. Allium z. o. o., so. p.  je 
zadruga, socialno podjetje in kmetija, ki 
deluje v okviru Etri skupnosti kot zaposlitveni 
center. V lasti ima kmetijske površine in 
certifikat za ekološko pridelavo zelenjadnic. 
Na svojih površinah prideluje krompir, žita, 
konopljo in druge poljščine, predvideva tudi 
usmeritev v pridelavo semenskega materiala.

V kuhinji na tržnici v ljubljanskih Mostah 
ekipa sodelavcev iz ranljivih skupin iz svežih 
sestavin vsak dan pričara bogato mešanico 
okusov, ki zadovolji tako avanturistične 
kulinarične užitkarje, pa tudi vse, ki prisegajo 
na poznane domače okuse. Trudijo se, da 
se uporabljene sestavine  v pripravljenih 
jedeh kar v največji meri lokalnega izvora, 
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 dobrozdobrim@etri.si  www.etri.si        
spletna trgovina: nakup.etri.si  

Etri skupnost #zdobrim Dobro z dobrim

Granole

zato hrano ponujajo pod blagovno znamko 
DOBRO Z DOBRIM. V sodelovanju s 
podjetjem Jazon d.o.o. skrbi za dostavo 
obrokov na delovno mesto in oskrbo z 

Slana pita

zamrznjenimi izdelki za dopeko (pite, lazanje, 
sladice – vsa ponudba na nakup.etri.si) 

Več informacij na dobrozdobrim@etri.si
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oskrbovalec že 30 let
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www.oskrbovalec.si
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Izhajati začne 
revija 

Popolna pisarna

2002

Podan zahtevek za 
registracijo podjetja

Izide prehodnica Popolne 
pisarne kot priloga revije 

Podjetnik

1989

Uradna registracija 
podjetja

Vstop v svet turizma in 
gostinstva na pristavi

1990 Papirnica Sponka 
za Bežigradom in začetek 
oskrbe na delovno mesto

Prvi zametki družbene 
odgovornosti: Jazon sreča 

Pametnejšo Tonko in 
pomaga učencem iz Luč, 

ki so jih prizadele poplave

1991

Inovacija spreminjanja 
navad pri večjih naročnikih 

(NLB in državna uprava, 
sledijo večja slovenska podjetja)

Preselitev podjetja na 
Železno cesto 14 v Ljubljano

1992

Prvi Akcijski načrt 
DOP za Slovenijo

Projekt Etri v JR MJU priznan 
kot prvi primer podjetniške 

prakse za merjenje družbenih 
sprememb v nevladnem 

sektorju

2018
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Izhajati začne 
revija 

Popolna pisarna

2002

Pridobitev statusa in-
validskega podjetja

2005

Rojstvo poslovnega 
modela Etri & 

še intenzivnejše 
izvajanje Etri karierne 

rehabilitacije

2011

Ustanovitev 
Zavoda Jazon

Jazon med soustanovitelji 
Razvojne zadruge Etri

2012

Nagrada Fundacije 
Unicredit za projekt 
ponovne uporabe 

2013

Posebno priznanje 
Mreže za družbeno 

odgovornost za 
odgovorno 

podjetniško prasko

2014

Podporno okolje 
več socialnim podjetjem

Partner v prvem 
evropskem projektu

Sodelovanje s start-upi, 
ki so globalno usmerjeni 

(Ponika, Printboks)

Prevzem kopirnice Kograp

2016

Prevzem kemične 
čistilnice in

pralnice

2017
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www.jazon.si
www.oskrbovalec.si
Kontakt: Jazon d.o.o. 

Pot v Hrastovec 21 
p. p. 5715 
1001 Ljubljana 

Poslovni prostori:
Železna cesta 14 
1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0)1 280 99 00 
Fax.: +386 (0)1 280 99 12 

E-mail: oskrbovalec@jazon.si 

Hvala, ker skupaj z invalidskim podjetjem Jazon soustvarjate 
nova delovna mesta za ranljive skupine.

OSKRBOVALEC SKRBNIK

ARHIVAR KOPIRNICA

pisarniški material
higienski material
zdrav prigrizek na  

 delovnem mestu

enostavnejša ročna dela
deklariranje

zlaganje
pakiranje
pošiljanje

arhiviranje
sanacija arhivov

uničevanje zaupne 
dokumentacije

priprava na tisk
tiskanje 

fotokopiranje
namizno založništvo

vezava
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DOBRE NOVICE Kako še gradimo vključujočo 
družbo in se povezujemo?

Napolnili smo vrečke 14. dm teka

Dm tek 2019

Sodelavci podjetja Jazon, d. o. o., smo se 
pridružili organizaciji 14. dm teka za ženske, 
ki je potekal 25. maja v ljubljanskem parku 
Tivoli. Ponosni smo, da so naši zaposleni iz 
ranljivih skupin sodelovali pri pripravi na ta 
veliki športni dogodek za ženske in pripravili 
13.000 dm vrečk za tekačice in otroke, ki so 
se udeležili teka.

Lenka Puh predstavnica NVO pri 
okoljskem ministru
Lenka Puh je bila na predlog Zavoda 
Zelena praksa so.p. izbrana za predstavnico 
nevladnih organizacij za področje krožnega 
gospodarstva v Svetu ministra za okolje in 
prostor za sodelovanje z NVO. Posvetovalni 
svet ministra Simona Zajca sestavlja 10 
predstavnikov NVO s področja okolja 
in prostora, ki jih izbrala krovna mreža 
slovenskih NVO (CNVOS).

Na Festivalu Igraj se z mano smo 
tiskali
Zavod Jazon in Allium sta maja 2019 aktivno 
sodelovala na Mednarodnem festivalu 
Igraj se z mano, katerega glavno poslanstvo 
je promocija, spodbujanje in krepitev 
inkluzivne kulture. Festival je posvečen 
predvsem otrokom in mladostnikom, s 

poudarkom na otrocih in mladostnikih 
s posebnimi potrebami. Organizatorji 
želijo skozi poučne in zabavne delavnice, 
kulturne aktivnosti, športne in socialne 
igre ter nastope skupin brisati meja med 
»hendikepom« in »normalnostjo«. 

V sklopu festivalskega dogajanja po različnih 
krajih Slovenije smo v Ljubljani izpeljali 
delavnica sitotiska. Obiskovalci so lahko 
preizkusili v tiskanju na blago in si odtisnili 
našitek. Predstavili smo tudi možnosti za 
prilagoditev opreme, materialov in samega 
postopka sitotiska za tiskanje doma ali v 
izobraževalnih ustanovah.    

Festival Igraj se z mano - delavnica sitotiska
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Uspešen zaključek prvega sodelovanja 
Etri skupnosti v mednarodnem 
projektu »Creativewear«

Zaključek projekta CreativeWear - Festival Prato 2019

Zadruga Allium so.p. je skupaj s tujimi 
partnerji uspešno zaključila dvoletni projekt 
Creativewear programa Interreg Med 
katerega cilj je bil prispevati k oživljanju 
evropske tekstilne industrije. Glavna rezultata 
v Sloveniji sta razvoj Etrikete oziroma 
Tracetaga – Etikete sledljivosti in vzpostavitev 
Fashion LABa v Ljubljani. Tracetag je 
standard evropskega potrošniškega 
zaupanja, ki spodbuja večjo ozaveščenost 
potrošnikov, spodbuja lokalno in družbeno 
odgovorno proizvodnjo in podpira 
neodvisne blagovne znamke z zagotavljanjem 
dostopne certifikacije kakovosti. Fashion 
Lab v Ljubljani deluje pri uvajanju novih 
inovativnih struktur in nudi podporo 
mladim neuveljavljenim oblikovalcem, da se 
seznanijo s pomenom trajnostne mode, ki 
ne zajema le okoljskega vidika, temveč tudi 
nujnost pravičnega plačila za opravljeno delo 
za vse.

Shema financiranja: Program Interreg MED 
2014 -2020

Približevanje belokranjske kulturne 
dediščine in turistične ponudbe 
osebam iz ranljivih skupin preko 
projekta Center aktivnosti – 
Srebrni dvor

Snemanje v Metliki

Jazon d.o.o. in Zavod Lintvern so.p. sta 
sodelovala v enoletnem projektu Center 
aktivnosti – Srebrni dvor, katerega nosilec 
je bil DSO Metlika. V projektu je podjetje 
Jazon d.o.o. izdelalo turistični program z 
naslovom »Preteklost Komende« in Digitalno 
predstavitev Občuti Belo krajino: Srebrni 
dvor skozi generacije in tradicijo. Video 
je  pripravljen tudi v znakovnem jeziku, pri 
čemer smo sodelovali s TIPK TV. Vse verzije 
video predstavitve zgodovine Komende, 
kulturne in naravne dediščine so objavljene 
na Youtube kanalu podjetja Jazon d.o.o. 

Vir finaciranja: Evropski sklad za razvoj 
podeželja
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Akcijski načrt za spodbujanje 
družbene odgovornosti podjetij in 
raziskovalnih organizacij v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2019-2020.
Leta 2011 je Evropska komisija povabila 
vse države članice, da do sredine 2012 
oblikujejo ali posodobijo svoje akcijske načrte 
za spodbujanje implementacije koncepta 
družbene odgovornosti v podjetja. Medtem, 
ko so nekatere primerljive države od takrat 
sprejele že drugo posodobitev akcijskega 
načrta, se v Sloveniji prizadevanja za sprejem 
nacionalne strategije, ki bi bila podlaga za 
pripravo načrta, ponovno ohlajajo. Kljub 
temu so se organizacije civilne družbe v 
sodelovanju z drugimi deležniki odločile 
pripraviti predlog akcijskega načrta, katerega 
namen je zbrati množico pobud in aktivnosti, 
ki se v Sloveniji že izvajajo na področju 
spodbujanja uvajanja koncepta družbene 
odgovornosti v podjetja, kot tudi izvajanja 
različnih družbeno odgovornih pristopov. 

Leta 2018 sta Jazon d.o.o. in Zavod Jazon v 
sklopu projekta Road CSR pripravila Akcijski 
načrt za spodbujanje družbene odgovornosti 
podjetij in raziskovalnih organizacij v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2019-2020 in 
s tem aktivno prispevala k nujno potrebnim 
premikom na področju spodbujanja 
družbene odgovornosti podjetij.

Zaključek dolgega programa socialne 
aktivacije Prehod na trg dela, po meri 
človeka

Delavnica v okviru aktivnosti programa SA - 
Komunikacija. Komunikacija na delovnem mestu.

Zavod Jazon je v avgustu 2019 zaključil 
program socialne aktivacije, ki je bil 
namenjen celostnemu pristopu ponovne 
socialne in zaposlitvene vključenosti 40 
dolgotrajno brezposelnih oseb. V dveh letih 
so udeleženci programa preko različnih 
aktivnosti pridobivali kompetence, socialne 
in delovne spretnosti, znanje, motivacijo za 
aktivno reševanje socialnih problematik, 
vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo 
opolnomočenje za približevanje vstopu na trg 
dela.
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Upravljanje s Centrom ponovne rabe 
na Jesenicah
Na Jesenicah v sodelovanju z Jeko Jesenice in 
Občino Kranjska gora, upravljamo s Centrom 
ponovne rabe. Na ta način vzpodbujamo 
kulturo ponovne rabe v lokalnem okolju, 
zmanjšujemo količino odpadkov in 
omogočamo višjo kvaliteto življenja 
predvsem socialno najbolj ogroženim. 
Naši sodelavci blago, ki ga zberemo, bodisi 
na zbirnih centrih, bodisi nam ga ljudje 
prinesejo direktno v Center, pregledajo, 
preberejo in po potrebi popravijo, potem pa 
ga po simboličnih cenah prodamo v trgovini. 
Center ponovne rabe vse bolj postaja tudi 
kraj srečanja, kamor prihajajo starejši, 
ki so pogosto osamljeni in pridejo malo 
pobrskati med stvarmi, še bolj pomembno 
pa, pridejo po prijazno besedo in na klepet. 
Za marsikoga je obisk Centra ponovne rabe 
postal del dnevne ali tedenske rutine. 

V prihodnje načrtujemo to komponento 
srečanja še dodatno nadgrajevati. Ob enem 
pa preko Centra ponovne rabe stopamo v 
stik z lokalno skupnostjo in gospodarstvom, 
širimo Etri poslovni model in gradnjo 
vključujoče družbe, z vzpodbujanjem in 
ustvarjanjem delovnih mest za ranljive 
skupine.

Slovenika

Povezali smo se s Sloveniko, izložbo 
slovenske ustvarjalnosti, ki se nahaja na 
Gornjem trgu v Ljubljani, ki izbira in 
predstavlja tiste v Sloveniji ustvarjene 
izdelke, ki jih odlikuje funkcionalna uporaba, 
trajnostni pristop ter dober in prepoznaven 
design. Osredotoča se na uporabne izdelke za 
domači, osebni ali poslovni namen, na tiste s 
prepoznavno slovensko etnološko zgodbo in 
na izdelke z izrazito inovativnim pristopom, 
ki jih nemalokrat bolj cenijo v tujini kot 
doma.

S sodelovanjem bomo spodbujali razvoj 
industrijskega turizma in lokalno 
proizvedenih produktov. Ponudili bomo 
možnost ogleda okoliških krajev od koder 
produkt izvira. Temu bo sledila razvojna 
točka, agencija za industrijski turizem. S 
spodbujanjem okoliških lokalov in butikov 
na Gornjem trgu v Ljubljani želimo tvoriti 
skupno "zadrugo" in organizacijo uličnih 
festivalov.

Slovenika, izložba slovenske ustvarjalnosti na Gornjem 
trgu 4 v Ljubljani
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PODROČJA DELOVANJA
Celovito oskrbovanje pisarn in delovnih mest

Pridelava in predelava hrane
Trajnostni turizem 

Obujanje tekstilne industrijske in 
obrtne dediščine

Ohranjanje narave in biodiverzitete

KONTAKT
spletna stran
www.etri.si

E - pošta
info@etri.si

FB Etri Skupnost

          Etri skupnost  

ETRI SKUPNOST
V ŠTEVILKAH

Ustanovljena v letu 2012
80 zaposlenih

Več kot 50% zaposlenih oseb z omejitvami
Več kot 100 članov skupnosti


