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Navodila za uporabo naslovnice

1. Na svoj mobilnik si namestite aplikacijo za
branje QR kode. Aplikacija je brezplačna.
2. Vzemite naslovnico in z aplikacijo poskenirajte
željeno QR kodo.
3. Uživajte v vsebini, ki se vam bo prikazala po
skeniranju QR kode.

Nagradna igra
V eni izmed QR kod je 
skrita zanimiva nagrada, 
samo poiskati jo morate. ?

Povezave na QR kodah:
www.jazon.si
www.oskrbovalec.si
www.etri.si
www.facebook.com/zadruga.etri
nakup.etri.si
3rzadruga.wordpress.com

Pohitite, saj je število 
nagrad omejeno!
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Izhajamo že od leta 2002.

Papir je primeren za 
ponovno uporabo.
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Tokratna številka revije nosi 
ekološko, ergonomsko in ekonomsko 
sporočilo. Nosi poziv k aktivaciji 
vsakega izmed nas pri ustvarjanju 
zdravih delovnih mest in dostojnega 
dela. Naša ekipa, ki jo je ustvarila, 
sporoča, da imamo prihodnost, 
da znamo poiskati delo, da znamo 
poiskati odgovore na družbene 
probleme, ki so nas doleteli.

Kot podjetnico s 24-letnim stažem 
sem vesela, da vas v tej številki 
nagovarjam samo v uvodniku. 
In da vam predstavljam novo 
široko ekipo mladih sodelavcev in 

ostalih partnerjev, podpornikov, 
zadružnikov in novih oblik 
sodelovanja, ki smo jih v tem  
prelomnem letu spletli.

Naš sporočijo je »biti, nekaj narediti 
in ne biti odvisen od imeti«. In v 
mesecih od zadnje številke revija 
Popolna pisarna smo to živeli in 
okušali, ne da bi se morali za to 
posebej naprezati. Srečali smo se z 
mnogimi našimi velikimi vzorniki, 
o katerih smo samo sanjali, da jih 
bomo kdaj srečali v živo, se z njimi 
pogovarjali, jih poslušali. In prišli so 
nam tako rekoč na vrata.

Uvodnik

Lenka Puh,
predsednica Razvojne zadruge eTRI
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Ti veliki ljudje so vsi skupaj s svojimi 
ekipami, dobro voljo in humorjem 
iskali odgovore več desetletij in jih 
sproti, brez čakanja, uresničevali 
v praksi. Gibanje, ki ga lahko 
imenujemo tudi gibanje za dostojno 
življenje, delo za ustvarjanje dodane 
vrednosti, se dogaja po celem svetu 
in na srečo seveda tudi pri nas. In ta 
vrednost ni nikoli bila denar, dobiček 
kot način izčrpavanja. Denar je samo 
valuta. 

Gibanje, ki je izredno močno in bi 
ga lahko imenovali »modificiranje«, 
vsi res še ne občutijo,  nekateri pa 
v to vstopajo premalo ambiciozno. 
Treba je namreč obdržati znanje, ga 
nadgraditi in na nov način vse skupaj 
izboljšati, ob tem pa ohraniti vse, kar 
je vredno. Na prvem mestu je to, da 
drug brez drugega ne moremo. Ker 
se vse vrti v življenjskem krogu, je 
najboljši izraz za nov gospodarski 
pristop gotovo ta – krožno 
gospodarstvo. S tem smo zopet 
pri naših večnih učiteljih: naravi 
in najvišje razvitem ekosistemu – 
gozdu.

Vedeti moramo, da humanitarnost 
in državna socialna politika nista 
rešitvi. To samo blaži rane, ki pa jih 
lahko zacelimo samo s trajnostnim 
odnosom do vsega okoli sebe.
To, da so uspešni tisti modeli, ki so 
jih ljudje ustvarili po lastni odločitvi, 
brez direktive od zgoraj, brez 

vmešavanja države, je spodbudno 
sporočilo, ki so ga prinesli ti veliki  
posamezniki, ki so bili v Sloveniji 
v tem letu. Ob tem  je naša ekipa 
izkoristila vsako priložnost, da 
je spoznavala tudi domače velike 
posameznike in skupine, se z njimi 
družila, ponujala sodelovanje in tako 
bila deležna neke skrbi, ki nam je 
pomagala, da nismo odstopali od 
začrtane poti.

V tem trenutku se tako zahvaljujem 
vsem njim in vam za vso to energijo, 
ki smo jo akumulirali. Obljubljamo, 
da jo bomo v letu 2014 oddajali v 
prostor, v družbo. Vse mora krožiti, 
biti v ravnovesju in ne smemo 
pozabiti, da smo ljudje, ki moramo 
sprejeti odgovornost.

Ko sem dan pred tem pisanjem pletla 
adventne venčke za Waldorfsko šolo 
med mnogimi znanci, sodelavci, 
prijatelji, znanimi osebami ob soju 
kamer in luči, a vseeno ob toplih 
stiskih rok, besedah in pogovorih, ki 
so bili  vsi usmerjeni v prihodnost, 
v sodelovanje, v povezovanje, sem 
prejela ogromno energije. Misli, ki so 
mi rojile po glavi, so mi pomagale, 
da sem ne le uspela splesti venček, 
ki se je držal skupaj, ampak sem 
nanj prav tako zapisala sporočilo o 
treh dišavah, ki prinašajo  toplino – 
cimet, pomaranča in vonj po gozdu.
S tem vas vabim – obiščite nas, 
spremljajte nas, pridružite se nam.
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Sodobni trend flipped oz. obrnjenega učenja, ki je bil glavna tema 
letošnje konference Edid, spodbuja sodelovalno delo, aktivno 
spopadanje z izzivi, izmenjavo izkušenj in odgovornost za učenje. Te 
pristope bo uporabila tudi prva zadružne šole pri nas, nastala v sklopu 
Razvojne zadruge eTRI, ki bo ponujala trajnostne vsebine, potrebne 
za razvoj zelenih delovnih mest in uspešnejši razvoj zadružništva. 
Programe Zadružne šole bodo izvajale 3 iniciative: 3R, eTRI zdravje in 
IT iniciativa, namenjeni pa bodo tako podjetjem in posameznikom, ki 
želijo spremeniti navade na področju ekologije in ergonomije. Vpisi 
bodo mogoči še v tem letu.

Izobražujemo

Vključujemo

Zmagujemo

Dobre novice

Lumu – merilec svetlobe je živ dokaz, 
da lahko slovenski inovativni izdelki z 

visoko dodano vrednostjo na trg stopijo 
nadvse povezovalno. Mlada ekipa 

razvijalcev se zaveda pomembnosti  
socialne vključenosti ranljivih skupin, 

zato je v proces dela povabila Zavod 
Jazon in njihovim varovancem 

omogočila pravico do dela.

3R iniciativa je v letošnjem letu doživele lep razcvet in 
bila deležna mednarodne nagrade Fundacije Unicredit, 
na Si.mobil elevator pitchu pa navdušila s 3. mestom 
med 70 sodelujočimi podjetniki. Prav tako se je uspela 
uvrstiti med finaliste Reinovator izziva Zavoda Viva, v 
ožji izbor za Okoljsko nagrado 2013 časnika Finance in 
finaliste tekmovanja Družbena inovacija 2013 v sklopu 
konference 4. Dnevi socialne ekonomije 2013. Čestitke 
ekipi!
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Do nedavnega bi me lahko ocenili 
kot osebo, polno elana in delovne 
energije, ki pa je čez noč pristala 
na realnih tleh. Diagnoza: kronična 
avtoimuna bolezen. Šok. Način 
tedanjega življenja, tempo in delovni 
ritem so postali nesprejemljivi za 
moje okrevanje. Ne le, da sem se bila 
primorana soočiti s kruto boleznijo; 
dobila sem tudi status delovnega 
invalida z določenimi omejitvami. 
Postala sem tako rekoč »breme« na 
delovnem mestu, saj je moja delovna 
učinkovitost drastično upadla. Glava 
je želela eno, telo drugo. Kljub vsemu 
pa je v meni ostalo ponotranjeno 
zavedanje, da se kot oseba nisem 
spremenila. Vedela sem, da lahko iz 
lastnih izkušenj pridobljeno znanje 
in veščine posredujem naprej. Kar je 
tudi ključna vloga mentorja – videti 
osebo in ne invalida! Tako sem se 
znašla na novem delovnem mestu 
v novi vlogi – v vlogi delovnega 
invalida in hkrati v vlogi mentorja. 

Mentor je oseba, ki lahko znanje 
in informacije zajema iz lastne 
izkušnje. Izkušnje, kaj pomeni za 

nekoga postati delovni invalid in se 
soočiti z okrnjeno zmožnostjo za 
delo. Takrat lahko nudi večjo mero 
sočutja in potrpežljivosti, ko ne gre 
vse tako, kot si je zamislil. Mentor je 
v vlogi sodelavca in hkrati nekoga, ki 
spremlja razvoj in napredek osebe, 
ki jo spremlja. Pripravljen mora biti 
na sodelovanje, deliti delovni proces 
skupaj z osebo, ki jo spremlja, ter 
jo potrditi v njenem napredku in 
trudu pri priučitvi novega delovnega 
okolja.

Vloga mentorja v procesu 
karierne rehabilitacije

mag. Nataša Ropret

eTRI model karierne rehabilitacije 
zagotavlja inovativen in vseobsegajoč 
pristop pri izvajanju storitev delovne 
rehabilitacije. Posamezniku ponuja 
več kot  pomoč pri iskanju ustreznega 
dela oziroma zaposlitve, saj mu s 
pomočjo strokovnjakov, ki sodelujejo 
pri zakonsko urejeni zaposlitveni 
ali poklicni rehabilitaciji, zagotavlja 
modificiranje njegovih obstoječih 
znanj. To omogoča kreiranje »novih« 
poklicev, ki ukinjajo delitev dela po 
dejavnostih v branžah.



6 PopolnaPisarna

1 Na kak način je tvoje življenje 
drugačno v primerjavi s tistim, ki si 
ga bila vajena pred izgorelostjo?
Danes sem spet vpeta v ritem 
‘normalnega’ življenja, vendar 
bistvena razlika med prej in sedaj je v 
tem, da bolje poznam samo sebe, in 
vem, da se je potrebno poslušati.

2 Čigava pomoč ti je bila najbolj v 
oporo?
Pomoči sem res imela obilo. Najprej 
in v največjo oporo mi je bil mož. 
Bil je vseskozi ob meni, me poslušal, 
tolažil, spodbujal in predvsem 
razumel, saj je pred nekaj leti tudi 
sam šel skozi travmatično izkušnjo. 
Obilo podpore sem dobivala tudi od 

Danes vem, da je potrebno 
poslušati samega sebe
Saša Gerčar je sogovornica, ki ostane v spominu – s svojo 
drugačnostjo, pozitivno energijo in odkritostjo. Ostaja zvesta motu 
»nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše«, danes pa zna 
bolje določiti meje svojih zmožnosti in prioritet. Je vedoželjna 
blogerka, ki zna uživati v življenju. Z njo smo se pogovarjali o 
izgorelosti, ki jo je doletela pred tremi leti, in spreminjanju navad.

Brigita Žvikart, univ. dipl. soc. kult. in nov.
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nekaj najbližjih prijateljev. Eden od 
tistih, ki mi je sploh v prvem letu 
najbolj pomagal že s tem, da me je 
čisto vsak dan poklical in povprašal 
po počutju, je žal letos preminil. 
Močno pa mi je v nekem trenutku 
pomagala tudi oseba, pri kateri sem 
sedaj zaposlena. Med bolniško me 
je nesebično vzela v ekipo, mi s tem 
odpravila strah in premica mojega 
zdravja se je v trenutku obrnila 
navzgor.

3 Svoje zgodbe nisi skrivala pred 
drugim. Kakšni so bili odzivi 
okolice?
Okolica takšne zgodbe sprejema 
bolje, kot si predstavljamo. Lažje je, 
če o njih spregovorimo, in meni ni 
bilo nikoli žal, da sem se izpostavila. 
Morda je bilo pri meni drugače, kajti 
rezultat mojega stresa je bil viden 
na daleč. Kmalu po začetku moje 
bolezni je bilo že na daleč opaziti, 
da je z mojim zdravjem nekaj 
narobe. Velikokrat so ljudje mislili, 
da je moja plešavost posledica raka 
in kemoterapije, zato mi je bilo 
veliko lažje povedati, da mi je to 
povzročil stres in izgorelost. In ko 
se odločiš povedati to zgodbo in 
dobiš ogromno pisem, komentarjev 
in klicev tistih, ki so se našli v tvoji 
zgodbi, le da se niso nikoli upali o 
tem spregovoriti, se počutiš bolje.

4 Med vsemi spremembami, ki 
si jih doživela v zadnjih treh 

letih, katere doživljaš kot najbolj 
dobrodošle?
Vse so dobrodošle, vse so se zgodile 
z nekim namenom, postavile predme 
nekakšno ogledalo. Pravzaprav 
ne morem niti reči, da ne bi bile 
dobrodošle, saj sem spremembe 
uvajala sama in se niso zgodile 
spontano in same od sebe, kot je bil 
to slučaj z boleznijo. To, da sem se 
naučila voziti motor in si nabavila 
psa, je dobrodošla sprememba v 
dojemanju mojih potreb, želja in 
sedaj preživljanju prostega časa. 
Spremenila sem tudi prehranjevalne 
navade, se začela ukvarjati s hobiji, o 
katerih sem vedno sanjala, pa začela 
teči, zamenjala sem nekaj prijateljev, 
največja sprememba pa je menjava 
službe. Pravzaprav lahko rečem, da 
hodim v smeri spremembe poklicne 
poti. 

5 Spreminjanje navad je nujen, a 
največkrat precej naporen proces. 
Kako si se srečala s tem izzivom?
Disciplina ni bila zame nikoli težka 
zadeva. Znala sem se disciplinirati in 
mesec dni jesti le travo in piti vodo, 
če sem videla na koncu kak smiseln 
cilj. Seveda sem se takoj po dosegu 
cilja vrnila na stara pota in takšna 
menjava navad ni imela smisla. 
Tokrat sem navade menjala s strastjo, 
kajti lotevala sem se le takšnih zadev, 
ki so me veselile in motivirale. V 
takšnem slučaju je ta proces zabaven 
in lahek. 
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V oktobru je v Ljubljani potekala 1. 
nacionalna konferenca Spodbujamo 
zelena delovna mesta, na kateri 
je množico zbranih nagovoril 
tudi evropski komisar za okolje 
Janez Potočnik. Ključno za 
nadaljnji razvoj gospodarstva in 
njegovo konkurenčnost – tako 
na globalni, kot tudi nacionalni 
ravni – je spodbujanje trajnostnega 
in nizkoogljičnega gospodarstva, 
za katerega je nujno oblikovanje 
novih delovnih mest, visoka stopnja 
inovativnosti in povezovanja. 
Doseganje ciljev je mogoče 
postopoma z malimi koraki na 
lokalni ravni. 

Sodelovanje smo udeleženci na 
konferenci prepoznali kot ključni 
dejavnik, ki omogoča premike. 

Predstavljene prakse kažejo, 
da nam idej in zagnanosti ne 
primanjkuje. Priložnosti za razvoj 
zelenih delovnih mest obstajajo na 
številnih področjih: v trajnostnem 
turizmu, razvoju podeželja in 
ponovni uporabi. Pri njihovem 
razvoju sodelujejo tako podjetniški 
sektor, nevladne organizacije kot 
strokovnjaki iz različnih področij, 
zaradi česar so ta delovna mesta 
interdisciplinarna, odprta in 
fleksibilna.

Dobro prakso na področju ponovne 
uporabe so strokovnjaki prepoznali 
v storitvah 3R iniciative, v okviru 
katere  podjetje Jazon izvaja 
zeleno oskrbo s svojim Potujočim 
oskrbovalcem s pisarniškim 
materialom po vsej Sloveniji ter na 

Ozelenitev delovnih mest
Petra Props, dipl. evr. štud.



ta način ustvarja zelena delovna 
mesta. Njihovo število bo do konca 
leta 2013 znašalo 50. Zelena oskrba 
delovnih mest pomeni zmanjševanje 
stroškov in optimizacijo poti, ki jo 
opravi Potujoči oskrbovalec, saj tako 
uspešno zmanjšuje porabo in hkrati 
zbira surovine za ponovno uporabo. 

Vsako podjetje lahko deluje zeleno: 
z izborom storitev in izdelkov, ki so 
prijazni do okolja; zmanjševanjem 
porabe in spodbujanjem ponovne 
uporabe. Storitve 3R so za partnerje 
izraz družbene odgovornosti in 
imajo visoko izobraževalno vrednost 
pri vseh generacijah. Tudi Razvojna 
zadruga eTRI, ki je del 3R iniciative, 

pri svojem razvoju v središče 
postavlja človeka – zato je potrebno 
izhajati iz posameznika in korak 
za korakom spreminjati navade. 
Gre za odločitev, podprto z novimi 
znanji in inovativnostjo, ki omogoča 
izkoriščanje danih priložnosti. 
Podjetniška naravnanost pri 
izvajanju zelenih storitev je osnova 
za zagotavljanje trajnosti.

Zelena delovna mesta so delovna 
mesta prihodnosti in kot je dejal 
Charles F. Kettering, inženir in 
izumitelj: »Prav vsi bi se morali 
zanimati za prihodnost. Navsezadnje 
bomo v njej preživeli ves preostanek 
življenja.«

Razvoj zdravih delovnih mest na 
QDMEROM�LQRYDWLYQLK�SRGURÏMLK�VWRULWHY�
LQ�SURL]YRGQMH��]DKWHYD�QDMPRÏQHMĞH�
spreminjanje navad ljudi v okviru 
HNRORJLMH��HUJRQRPLMH�LQ�HWLÏQH�
ekonomije. Zavod Jazon
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Na svetu obstaja veliko uspešnih 
modelov socialnega podjetništva, 
vendar le na lokalni ravni. Velikih in 
poznanih imen skoraj ni. Obstajajo 
različne razlage, zakaj je tako: na 
voljo ni primernih virov financiranja, 
vlada pomanjkanje znanja in veščin 
podjetnikov in podjetij, tradicionalni 
modeli rasti enostavno niso primerni 
za razvoj socialnih poslovnih 
modelov. 

Podjetja, ki so osredotočena na 
finančno uspešnost, doseganje 
etičnosti poslovanja postavljajo na 

stranski tir, kar je ravno obratno pri 
altruističnem modelu. Samo nekateri 
so uspeli najti kompromis med 
njima, zato je razvoj novega modela 
nujen.

Ali je lahko socialni franšizing 
odgovor za vse tiste, ki zaenkrat 
še neuspešno poskušajo prenesti 
uspešne prakse socialnega 
podjetništva v novo okolje? Ta izziv 
stoji pred socialnim podjetništvom 
že nekaj časa, odgovora pa še vedno 
ni. Da bomo temu izzivu kar najbolj 
kos, moramo predhodno odgovoriti 

Dario Radošević, MBA

Pot do socialne 
franšize eTRI
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na nekaj bistvenih vprašanj:

da bi organizacijo pri tem ocenjevali 
s tradicionalnimi kazalniki? 

izumljanju že obstoječih in 
preizkušenih modelov, s čimer se 
lahko izognemo dodatnim vložkom 
v delo in denar, kar na koncu 
predstavlja manjše tveganje?

modele naredimo odprte za 
prilagajanje na lokalne pogoje, 
okolje, kontekst in partnerstvo/
lastništvo?

povečujejo pozitivni družbeni učinek 
in ki ob istem času omogočajo 
finančno vzdržnost za vse vpletene v 
procesu?

z našimi vrednotami in vrednotami 
tistim, s katerimi želimo sodelovati?

Socialni franšizing ni najbolj 
enostaven in najhitrejši način širjenja 
in generična rast modela. Vendar 
pa je edini način, ki lahko zagotovi 
odgovore na zastavljena vprašanja. 

Ko smo testirali uspešnost in trajnost 
takšnega modela v lokalnem okolju, 
smo iskali način, kako razširiti našo 
uspešno prakso. Odločili smo se 

za franšizing, izhajajoč iz primerov 
dobrih praks iz tujine. V središče 
eTRI modela, ki deluje na treh 
področjih: ekologiji, ergonomiji 
in etični ekonomiji (od tod tudi 
ime – eTRI), smo postavili pogoje 
za partnerstvo in sodelovanje, na 
čemer gradimo našo nadaljnjo rast 
in širitev. Poskušamo biti aktualni 
in ponujati rešitve ključnih izzivov 
tako na lokalni kot globalni ravni. 
Naš model rešuje še eno ozko grlo 
socialnega podjetništva: socialni 
učinek ni v nasprotju ali v konfliktu 
s pomembnostjo organizacijske 
strukture ali s cilji doseganja 
prometa. 

Od vsega začetka temelji eTRI model 
na intenzivnem mreženju, zaupanju 
med interesnimi skupinami, 
lokalnem trajnostnem razvoju, 
transparentnosti in nenehnemu 
učenju. Naša pot je bila od začetka 
težka in včasih neprehodna, ampak 
vsakič znova smo se uspeli postaviti 
na noge in ostali zvesti svojim 
vrednotam. Prizadevamo si, da naša 
partnerstva postanejo še bolj trdna  
in gradimo nove povezave – tudi z 
akterji na mednarodni konferenci o  
integralnem zelenem gospodarstvu: 
SEKEM, center Naklo ter ostalimi 
družbeno odgovornimi deležniki: 
gledališče Ane Monro, Društvo 
Ekologi brez meja, podjetje Zimic in 
veliko drugih. Naš cilj je, da naši prvi 
franšizojemalci postanejo lokalne  
skupnosti, zato smo z občino Lenart 
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že začeli resna dela pri postavitvi 
prve eTRI zajtrkovalnice.

Trenutno lahko zaključimo, da so 
bili počasni razvoj, vlaganje v razvoj 
in v ljudi ter usklajevaje procesov in 
naših vrednot, (ne pa v marketing 
in fizična sredstva) odlični za eTRI 
poslovni model. To pomeni, da smo 
večino naših napačnih korakov in 
napak že naredili in lahko dodelan 
produkt/poslovni model ponudimo 
tudi ostalim v obliki franšize. 
Tukaj je pomembno izpostaviti, da 

franšiznina ne bo profit zadruge, 
ampak se bo vrnila v zadrugo kot 
razvojni vložek. Franšizojemalec 
se bo lahko v celoti posvetil svoji 
osnovni dejavnosti, saj bo za 
nadaljnji razvoj poskrbela zadruga.
 
In kot je razvidno iz našega širokega 
spektra storitev in velikega števila 
zaposlenih, nismo organizacija, ki 
veliko piše in govori. Smo ekipa, ki 
se uči iz akcij, in dela. Zato od vas 
potrebujemo samo delo, za ostalo 
poskrbimo mi.



13PopolnaPisarna

Trenutno najbolj vidna storitev 3R 
zadružne iniciative je 3R postaja 
(reduce, reuse, recycle, rethink, 
refuse, ... ). V obdobju od lanskega 
oktobra do letošnjega decembra se 
je razširila po vsej Sloveniji – na več 
kot 120 lokacij po podjetjih in javnih 
ustanovah.

V sodelovanju s pridruženimi 
partnerji je 3R iniciativa uspela zbrati 
več kot 60 ton visoko kakovostnega 
celuloznega papirja, ki ga je 
partnersko podjetje Zimic uporabilo 
za izdelavo novega produkta z 
visoko dodano vrednostjo: celulozno 
izolacijo. 3R postaje so dobile 
dodatno humanitarno razsežnost. 
Pod okriljem Združenja poklicnih 
gasilcev Slovenije v okviru projekta 
»Tudi mi smo del vas!« del sredstev 
od zbranega papirja 3R iniciativa 
nameni OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, 
ki jo obiskujejo otroci s posebnimi 

potrebami. Cilj je prispevati k 
izboljšavi bivalnih in učnih razmer 
na tej šoli.  

Sodelujočim v projektu se 
zahvaljujemo za sodelovanje, saj 
smo z njihovo pomočjo uspeli 
ustvariti sedem novih delovnih mest 
za težje zaposljive, kar pomeni, da 
bo številka trajnostnih zaposlitev 
v okviru eTRI poslovnega modela  
do konca tega leta dosegla številko 
50. Nadgradnja projekta 3D v 
sodelovanju s podjetjem Bisnode, ki 
izpostavlja dobrodelnost, spodbuja 
podjetja, da darujejo oblačila, igrače 
in hrano tistim, ki so pomoči še 
posebej potrebni. V letošnjem letu 
so skupaj uspeli zbrati več kot 40 
zabojnikov oblačil in obutve, ki smo 
jih predali Belemu Obroču ter več 
kot 30 zabojnikov igrač, ki so jih 
prejeli otroci v sodelovanju z Zvezo 
prijateljev mladine Kranj.

Rezultati 3R iniciative



I N I C I AT I V A

Zahvaljujemo se

����SULGUXĻHQLP
SDUWQHUMHP

za podporo in aktivno
 sodelovanju

 pri zbiranju materialov
 za ponovno uporabo.
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Največje slovensko podjetje s 
področja lokalizacije programske 
opreme in prevajanja, podjetje 
IOLAR, deluje že več kot 15 let in 
je v teh letih napredovalo iz zelo 
majhnega podjetja v podjetje s 40 
zaposlenimi v pisarnah v Ljubljani 
in Mariboru ter hčerinskima 
podjetjema v Zagrebu in Beogradu.

Z rastjo podjetja in širitvijo 
poslovanja na nove trge in področja 
sta se v podjetju pokazali močna 
želja in potreba po zagotavljanju 
ustreznega delovnega okolja za 
zaposlene, odnosa med zaposlenimi, 
odnosa vodstva do zaposlenih, 
razumevanja za usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja ter 
širšega socialnega okolja, v katerem 
posluje podjetje.  

Podjetje Iolar je tako leta 2010 
prejelo osnovni certifikat in leta 
2013 po uspešno opravljeni reviziji 
tudi polni certifikat Družini 
prijazno podjetje, ki zagotavlja 
kratkoročne in dolgoročne pozitivne 

učinke usklajevanja poklicnega 
in zasebnega življenja zaposlenih. 
Ti se kažejo v manjšem nihanju 
delovne prisotnosti, deležu bolniških 
odsotnosti, deležu nege, številu 
nezgod ipd. ter večjem zadovoljstvu, 
motivaciji in pripadnosti zaposlenih, 
kar ima tudi jasne pozitivne učinke v 
ekonomskem smislu. 

Ker pa je podjetje želelo narediti 
nekaj več tudi na področju družbene 
odgovornosti, je leta 2011 skupaj 
z devetnajstimi slovenski podjetji 
soustanovilo Mrežo za družbeno 
odgovornost Slovenije. Vedno 
znova poskušamo iskati nove načine 
družbeno odgovornega delovanja, 
saj takšno poslovanje ugodno vpliva 
na razvoj podjetja, zagotavlja večjo 
motivacijo, stalnost zaposlenih in 
ugled podjetja v družbi ter ga loči 
od konkurenčnih podjetij, spodbuja 
zelene in etične naložbe, usklajuje 
interese lastnikov podjetja z interesi 
širše skupnosti in privablja etično 
odgovorne stranke.

POLETIMO PREK MEJA
Prevajalsko podjetje IOLAR že več let aktivno deluje na 
področju družbene odgovornosti.

Irena Hvala
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V Orehovem gaju so se s 1. 
novembrom  dokočno poslovili od 
plastičnih kozarcev za enkratno 
uporabo in jih nadomestili s 
kvalitetnimi kozarci iz polipropilena, 
ki jih v okviru storitve 3R kozarci 
izvaja Razvojna zadruga eTRI. 
Prireditveno-izobraževalno središče 
Orehov gaj s tem stopa v dolgoročno 
partnerstvo s projektom zadružne 
inicitiave 3R, s katero jih povezujejo 
vrednote trajnostnega razvoja in 
načela 3R (reduce, re-use, recycle).

V okviru sodelovanja bo Orehov 
gaj postal primer dobre prakse 3R 
prireditvenega središča in aktivno 
sodeloval pri promociji projektov in 
storitev, ki zasledujejo načela čistega 
okolja, zdravega življenja, učinkovite 
rabe energije in socialnega 
podjetništva.

Z uporabo 3R kozarcev se bodo 
prireditve končale z do 90 % manj 
plastičnih odpadkov, ki v najslabšem 
primeru končajo na tleh in kazijo 
podobo okolice, v najboljšem 
primeru pa na deponiji, kjer 
razpadajo še stoletja ali tisočletja.

Plastika za 
enkratno uporabo 
– RIP!
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Dokumentarni okoljevarstveni film 
Smeti (Trashed, 2012), prejemnik 
številnih filmskih nagrad, raziskuje 
razsežnost in vplive globalne 
problematike odpadkov. To je 
podrobno in drzno preiskovalno 
popotovanje, ki nas kljub 
krutim posledicam človekovega 

neodgovornega ravnanja na koncu 
popelje k upanju – prihodnost je 
v spreminjanju navad pri vsakem 
posamezniku in razvoju zelenih 
delovnih mest. Po ogledu tega filma 
boste na svoje smeti začeli gledati 
bistveno drugače.

Priporočamo

3 napotki za 
spreminjanje navad

1. Vrečke za ponovno uporabo so 
prava izbira. Vsako leto na svetu 
uporabimo 500 milijard plastičnih 
vrečk, ki na koncu v zelo majhnih 
delcih pristanejo v rekah in jezerih. 
Male ribe jih zamenjajo za hrano, 
te pojejo velike ribe, na koncu pa 
pristanejo na naših krožnikih.

2. Voda iz plastenk je škodljiva tako 
naravi kot nam, saj vsebuje nevarne 
kemikalije. Za ustekleničenje vode 
vsako leto na svetu porabimo 
približno 2,7 milijonov ton plastike. 
Zato pijmo vodo iz pipe, ki smo si jo 
natočili v steklen kozarec.

3. Kupujmo lokalno, iz druge roke in 
izdelke, ki imajo čim manj embalaže. 
Refuse, reuse, recylce – z manj 
embalaže do manj odpadkov.
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Majhen sken za človeka, velik korak 
za človeštvo je slogan, s katerim 
želimo v organizaciji GS1 poudariti 
40. obletnico globalnega jezika 
poslovanja,  v katerem ima velik 
pomen prav črtna koda. Kaj vse je 
to odkritje omogočilo, poenostavilo, 
naredilo pregledno, transparentno, 
vplivalo na zmanjševanje stroškov 
in povečanje učinkovitosti, je težko 
opisati v enem stavku ali celo na eni 
strani. Zato ni presenetljivo, da je dr. 
Sanjay Sarma, danes eden od najbolj 
znanih predavateljev prestižne 
ameriške univerze Massachusetts 
Institute of Technology in vizionar 
v razvoju tehnologije RFID, za 
črtno kodo dejal, da je brez dvoma 

najuspešnejši standard vseh časov. 
Pomembnosti in vpliva črtne kode 
na sodobno delovanje preskrbovalne 
verige smo se navadili kot na nekaj, 
kar nam je dano od nekdaj in brez 
česar slednja sploh ni obstajala.

Sistem standardov GS1, ki ima 
podlago v identifikaciji artiklov, 
lokacij, transportnih enot in storitev 
s črtnimi kodami ter v njihovem 
avtomatskem zajemu in prenosu 
podatkov med poslovnimi partnerji, 
se je v vseh letih spreminjal in iskal 
svoje mesto ne le v preskrbovalni 
verigi blaga za široko potrošnjo, 
ampak tudi v zdravstvu, bančništvu, 
vojski, logistiki in tudi na drugih 

Zdenka Konda, GS1 Slovenija

Najuspešnejši 
standard vseh 
časov
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gospodarskih in negospodarskih 
področjih. Zagotavljanje sledljivosti, 
varnosti, preglednosti, trajnosti v 
preskrbovalnih verigah v različnih 
sektorjih je le nekaj kazalnikov, ki 
kažejo neprecenljivo prednost in 
vrednost standardov GS1 in seveda 
črtne kode kot osrednje nosilke 
podatkov.

V vedno bolj digitaliziranem svetu, 
kjer uporabniki stremimo po 
vedno več koristnih informacijah 
o izdelkih, ki jih kupujemo, smo 
prišli do točke, ko ne zadošča 
več le globalna identifikacijska 
številka, ampak potrebujemo 
tudi številko lota, serije, morda 
datum uporabnosti in še kakšen 
uporaben podatek. Marsičemu lahko 
zadostimo že s trenutnimi standardi 
GS1, kot je DataBar, ki potrebuje 
tudi programske in tehnične 
prilagoditve na POS-sistemih. Že 
morda v naslednjih desetih letih pa 
lahko pričakujemo novo generacijo 

identifikacije, ki bo zagotavljala še 
večjo varnost in bo primernejša za 
potrošnike, saj bodo svoje nakupe 
večinoma opravljali na daljavo z 
uporabo modernih tehnologij.

Delovanje organizacij GS1, ki so 
s svojimi standardi tradicionalno 
posegale na področje sodelovanja 
med podjetji, se zdaj vedno bolj 
obrača k potrošniku. S standardi 
GS1 in rešitvami želimo ponuditi 
dobro platformo, ki bo zagotavljala 
kakovostne podatke in informacije, 
na podlagi katerih se bo potrošnik 
lahko odločil za nakup sebi 
primernega izdelka na način, ki mu 
bo najbolj ustrezal. Tako kot pred 
štiridesetimi leti ni nihče pomislil, 
da bo svet že z uporabo črtne kode 
enostavnejši, je tudi danes težko 
napovedati, kako bo digitalni svet 
z novo generacijo identifikacije 
spremenil naše navade in način 
razmišljanja.
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Nakup z namenom je odgovoren 
nakup, ki ustvarja priložnost za 
nekoga drugega. Vsak izdelek, ki 
ga lahko kupimo dobronamerno, 
namreč piše zgodbo. Zgodbo 
ustvarjanja zelenih delovnih mest, 
razvoja socialnega podjetništva, 
opremljanja učilnic, izboljševanja 
življenj, spodbujanja mladih 
ustvarjalcev – vseh, ki potrebujejo 
spodbudo in podporo. V množici 
izdelkov imamo sicer izbiro vendar 
ponavadi ne razmišljamo o tisti, ki 
nam jo ponuja nakup z namenom.  

Pogosto se srečujemo z izrazom 
pravična trgovina (fair trade), 
ki  je oblika trgovanja, kjer se 
proizvajalcem omogoči neposreden 
dostop do tržišča, saj ni posrednikov. 
Tako proizvajalci dobijo boljše 
plačilo in enakovrednejši položaj 
v trgovinski verigi. Redkeje pa, če 
sploh, razmišljamo o učinku, ki bi 
ga kupljeno blago lahko imelo tudi 
za nekoga, za katerega se zgodba 

ob nakupu lahko šele pričenja. 
Govorimo o društvih, organizacijah 
in posameznikih, ki za svoje delo 
potrebujejo določena finančna 
sredstva, ki jih pridobivajo prek 
različnih kanalov, eden izmed njih je 
tudi nakup z namenom (fair buy).  

Nakupovanje z namenom torej 
odlikuje sledljivost, etičnost in 
razvojna naravnanost. Nakup 
z namenom je lahko nakup 
novoletnih voščilnic, za katere so 
motive prispevali mladi ustvarjalci 
slovenskih Ekošol in vrtcev. Nakup 
omogoči delo težje zaposljivim, ki 
voščilnice izdelajo, hkrati pa gre 
del sredstev šoli, iz katere prihaja 
avtor izbranega motiva. Nakup 
igrač, ki so na voljo v obliki darilnih 
paketov, razveseljujejo otroke, a 
hkrati omogočijo tudi opremljanje 
prilagojenih učilnic OŠ dr. Ljudevita 
Pivka na Ptuju za otroke s posebnimi 
potrebami, kjer intenzivno poteka 
obnova dotrajane šole. Z nakupom 

Nakupovanje z dobrim 
namenom

Petra Props, dipl. evr. štud.
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eTRI čajev podprete razvoj zelenih 
delovnih mest. Tudi festival Ane 
Desetnice, pouličnega gledališča, 
ki poleti poteka po ulicah in trgih 
slovenskih mest, so letos mimoidoči 
lahko podprli z dobronamernim 
nakupom -  od paradižnika Lušt do 
orhidej Ocean Orchids, pri čemer je 
bil znesek v celoti doniran. 

Odgovornost, ki jo lahko nosi vsak 
posameznik in ki jo lahko izrazimo 

na slehernem koraku, je v veliki meri 
pogosto stvar odločitve spreminjanja 
navad. Odgovorna trgovina 
ima interes imeti odgovornega 
proizvajalca na eni in odgovornega 
kupca na drugi strani. Spletna 
trgovina Nakup z namenom je zato 
namenjena vsem, ki želijo ravnati 
odgovorno in etično, predvsem pa z 
mislijo na drugega.
 
Več na nakup.etri.si
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Doseganje poslovnih ciljev, 
uspešno poslovanje in ugled 
organizacije so močno odvisni od 
dosegljivosti pravilnih, popolnih in 
pravočasnih informacij, ki prihajajo 
v organizacijo ali v njej nastajajo 
v obliki različnih vrst in oblik 
dokumentov in drugih zapisov. Delo 
mora biti ustrezno dokumentirano 
in zapisi o tem varno shranjeni 
za določeno obdobje ali trajno. Ti 
zapisi predstavljajo dokumentarno 
gradivo, ki omogoča opravljeno delo 
analizirati, pregledovati, preverjati, 
dokazovati pravilnost, pravočasnost 
in kakovost izvajanja ter ohranjati 

potrebne zapise kot kulturno 
dediščino. 

Arhiviranje dokumentarnega gradiva 
obsega postopke prevzemanja, 
hranjenja, razvrščanja, strokovne 
obdelave, izločanja, odbiranja 
in uporabe dokumentarnega 
in arhivskega gradiva v zbirki 
dokumentarnega gradiva 
organizacije. Dokumentarno 
gradivo, ki se arhivira, je zaključeno, 
to pomeni, da ni več potrebno za 
tekoče poslovanje. Hrani se v arhivu 
organizacije v urejenem stanju, 
dokler ne pretečejo roki hranjenja, 

Hramba ali arhiviranje 
dokumentarnega gradiva 

Lara Jedlovčnik, univ. dipl. prav.



ki jih narekujejo predpisi, potrebe 
poslovanja in dela organizacije ali 
dokler del dokumentarnega gradiva 
(arhivsko gradivo) ne odberemo 
in izročimo pristojnemu javnemu 
arhivu. Temeljni predpis, ki ureja 
področje hrambe dokumentarnega 
gradiva, je Zakon o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega 
gradiva in arhivih (ZVDAGA) s 
podzakonskimi akti. Ta zakon ureja, 
kako zapise hraniti, da ostanejo 
verodostojni in uporabni (pogoje za 
hrambo), kateri izmed teh zapisov 
imajo arhivsko vrednost in kako 
z njimi ravnati, roke hrambe pa 
določajo različni področni zakoni 
(npr. davčna zakonodaja). 

Dokumentarno gradivo nastaja in 
se hrani v fizični ali v elektronski 
obliki. Elektronska hramba omogoča 
učinkovito obvladovanje tudi velikih 
količin dokumentarnega gradiva in 
racionalizacijo pri delu. Pri hrambi 
oz. arhiviranju dokumentacije se 

zajame vsebina gradiva in podatki 
o gradivu (metapodatki). Hramba 
oz. arhiviranje mora ne glede na 
obliko gradiva, naj bo papirna ali 
elektronska, izpolnjevati enake 
zahteve, in sicer: da so shranjeni 
vsi potrebni zapisi (tisti, ki jih 
organizacija mora hraniti glede na 
zakonodajo in za lastne potrebe), da 
so shranjeni zapisi avtentični (niso 
ponarejeni), da je gradivo varno 
shranjeno (ni ga možno spremeniti 
ali uničiti), da je gradivo dostopno 
(v zahtevanem odzivnem času  le 
upravičenim uporabnikom), da je 
gradivo uporabno (je berljivo), da 
je gradivo shranjeno tako dolgo, 
kot je to potrebno (kot je določen 
rok hrambe) in da je varno uničeno 
po poteku roka hrambe. Vsaka 
organizacija se za način hrambe 
dokumentarnega gradiva (klasična 
ali e-hramba) odloči glede na svoje 
potrebe, vrsto gradiva in možnosti, 
ki jih ima.

Vse za vaš arhiv na enem mestu!
celovito urejanje arhivov
e-hramba
skeniranje dokumentacije

Pišite nam na:
zelena.oskrba@jazon.si

Pokličite nas na:
01/280 99 00
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Paket 10 prazničnih voščilnic

Darilni paket za vašega otroka

eTRI čaj za boljše počutje
Čaji so ročno nabran ekološki 
izdelek slovenskega porekla.
Okusi:
REfresh
RElax
REthink
REinovate
Cena (+ DDV)

5,50 €

Cena ( + DDV)

od 10,00 € dalje

Paketi za vse starostne skupine.
Z nakupom omogočite obnovo 
osnovne šole dr. Ljudovita Pivka 
na Ptuju za otroke s posebnimi 
potrebami.

Cena ( + DDV)

6,67 €

Podprite mlade likovne ustvarjalce 
slovenskih vrtcev in šol. 
Od prodanega paketa šola ali vrtec prejme 
2,5 €.

Slika je simbolična.

Slika je simbolična.

nakup.etri.si01/280 99 00

Vse cene so brez DDV.
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3R storitev

Asorbio za odpadke

VIOLETA toaletni papir, 3-slojni, 10kos/zav

Storitev spreminjanja navad na delovnem 
mestu - zbiranje materialov za ponovno 
uporabo.
Brezplačno praznjenje.
Naročila na zelena.oskrba@jazon.si

Cena ( + DDV)

20 € / letna uporabnina

Cena ( + DDV)

3,50 €

hitro odstrani neprijeten vonj
enostaven za uporabo
prijazen do narave
varen, primeren za alergike
inovativen slovenski proizvod

100 % celuloza
super vpojen
izredno kvaliteten
izredno mehak
prijeten na otip

Cena ( + DDV)

3,81 €

www.oskrbovalec.si01/280 99 00

Vse cene so brez DDV.
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Mapa kataloška PLASTIBOR A4 10/1

Registrator Paloma ČRTE A4 v ovoju

Spenjač ZENITH 501 namizni
Ob nakupu enega spenjača vam podarimo 3kose 
paličnih sponk 24-1 brezplačno.

spenjanje do 40 listov
sponke 24-1 (št. 12)
ergonomski oprijem (držalo) spenjača

Cena (+ DDV)

18,40 €

Cena ( + DDV)

1,73 €

moderen dizajn
ovojnina je kaširana
hrbtna etiketa
širina hrbta 80 mm in 50 mm
barva: rumena in vijola

Cena ( + DDV)

1,70 €

PVC mapa za urejanje in shranjevanje 
dokumentov. Različne barve.

Slika je simbolična.

www.oskrbovalec.si01/280 99 00

Vse cene so brez DDV.



Asorbio je naravi prijazna in zelo učinkovita rešitev za 
odstranjevanje neprijetnih vonjav in vlage. Asorbio vonjav ne 
prekrije z umetnimi parfumskimi sredstvi, ampak jih vsrka in veže 
nase ter tako povsem nevtralizira.

Odsluženi Asorbio lahko odložite med biološke odpadke. Še 
več koristi pa boste imeli, ča ga odložite v kompostnik ali ga 
dodate vrtni prsti oz. zemlji za lončnice, saj bo pripomogel k 
bolj uravnoteženi preskrbi z vodo in gnojili. Asorbio jih namreč 
absorbira takrat, ko jih je v izobilju, in jih sprošča nazaj v zemljo 
takrat, ko jih primanjkuje.

ASORBIO PROIZVOD
hitro odstrani neprijeten vonj
enostaven za uporabo
prijazen do narave
varen, primeren za alergike
inovativen slovenski proizvod

Proizvaja Silkem d.o.o., Količevo

OKOLJU PRIJAZEN IZDELEK

www.oskrbovelec.si

*oglasno sporočilo
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Poštnina 
plačana pri 

pošti 
1130 Ljubljana

Jazon d.o.o.
Železna cesta 14
1000 Ljubljana
Slovenija

Želim
o

 
se pridružiti

 
izvedeti več o

3R iniciativi in 3R postajah ter tako
prispevati k ohranjanju narave in razvoju
novih zelenih delovnih m

est.

Podjetje:
Telefonska št.:
e-m

ail:
Kontaktna oseba (im

e in priim
ek):

P O S TA J A
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pošti 
1130 Ljubljana

Jazon d.o.o.
Železna cesta 14
1000 Ljubljana
Slovenija
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3R iniciativi in 3R postajah ter tako
prispevati k ohranjanju narave in razvoju
novih zelenih delovnih m

est.

Podjetje:
Telefonska št.:
e-m
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e in priim
ek):

P O S TA J A

Izrežite, izpolnite, pošljite. Drugo pa podarite prijatelju. 
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Izrežite, izpolnite, pošljite. Drugo pa podarite prijatelju. 


