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Leto 2014 je poleg različnih dobronamernih aktivnosti zaznamovalo 
sodelovanje z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, s katerimi 
smo združili moči za OŠ dr. Ljudevite Pivka na Ptuju. V akciji, 
ki se je zaključila s koncem poletja, smo člane Etri iniciative – 
podjetja – spodbujali k zbiranju papirja za ponovno uporabo. 24 
ton zbranega papirja in 120 € za uporabnino zabojnikov, ki sta ga 
lahko prostovoljno plačala podjetja, nam je omogočilo, da bomo 
šoli namenili 360 evrov, ki jih bodo uporabili za prenovo dotrajanih 
prostorov. Vrednost ni visoka, predstavlja pa začetek še ene 
dobronamerne zgodbe.

Aktivni slovenski inovatorji so v mesecu novembru medse sprejeli 
častno članico Lenko Puh, glavno razvojnico Etri skupnosti. Zato 
novica, da jo je revija Jana uvrstila med kandidatke za Slovenko leta 
2014,  ni bila presenečenje, saj je inovatorka s svojim dolgoletnim 
delovanjem na področju družbeno koristnega podjetništva uspela 
dokazati, da je delo pravica vsakogar.

Iniciativa za pravično banko se optimistično ozira proti novim 
izzivom. Še intenzivneje se bo poglobila v sodelovanje z Ebanko 
južnih sosedov in mednarodno organizacijo FEBEA. Več o načrtih 
najdete na www.pravicnabanka.si.

Dobre novice

Pomagamo

Inoviramo

Združujemo
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Projekt je v prvi vrsti namenjen 
ozaveščanju javnosti o resnem 
problemu zavržene hrane. Kako 
ste pristopili k temu?

V Sloveniji je v letu 2011 po 
uradnih podatkih nastalo 168.000 
ton zavržene hrane. Po nekaterih 
novejših podatkih naj bi nastalo 
skoraj 270.000 ton odpadkov, ki 
lahko vsebujejo odpadno hrano. 

Gre za ogromne številke, s katerimi 
izgubljamo vsi. Zato smo s projektom 
»Volk sit, koza cela« pričeli s spletno 
anketo, ki je pokazala, da je ena 
tretjina Slovencev prepričana, da 
zavrže preveč hrane. Na podlagi 
ankete smo oblikovali spletni 
dnevnik in orodja, s katerim lahko 
zmanjšate količine zavržene hrane 
v gospodinjstvu – v novembru tako 
poteka akcija za 100 gospodinjstev 

Z vodjo vseslovenskega projekta Volk sit, koza cela, Albinom 
Keucem, smo se pogovarjali o različnih načinih zmanjševanja 
količine nastale odpadne hrane, ki dnevno pristane v smeteh. Zakaj 
nastane toliko odpadkov v gospodinjstvih in kaj lahko k izboljšanju 
razmer prispeva vsak posameznik? Pri projektu, ki ga je izvajalo 
Društvo Ekologi brez meja, je kot partnerica sodelovala Razvojna 
zadruga Etri ter norveški partner Ostfoldforskning.

Ogromne številke, 
s katerimi 
izgubljamo vsi
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brez zavržene hrane – na spletni 
strani www.volksitkozacela.si. 
Nadaljujemo pa z raziskovanjem 
dejanskega stanja v šolah, vrtcih 
in tudi bolnišnicah, kjer nastajajo 
velikanske količine zavržene hrane.

S svojimi aktivnostmi predvsem 
nagovarjate gospodinjstva, prav 
tako pa ste uspeli nagovoriti 
gospodarstvo. Kako konkretno?

Predlagamo dva koraka. Prvi je 
nacionalna zaveza za zmanjšanje 
količin odpadne in zavržene hrane 
za 50 % v naslednjih desetih letih. 
Po naši oceni je ta cilj v Sloveniji 
dosegljiv, predvsem zaradi strukture 
poselitve in deleža stanovanjskih hiš 
z možnostjo kompostiranja. A pozor, 

hrana, ki konča na kompostu ali 
pri hišnih ljubljenčkih, je še zmeraj 
zavržena hrana. Drugi korak pa bo 
oblikovanje Nacionalne platforme 
za Slovenijo brez zavržene hrane. 
Ekologi brez meja predlagamo 
prostovoljno obliko – odprta bo 
za vsakogar, ki želi pomagati in 
prispevati na poti k cilju.

Pri pripravi nacionalne platforme 
projekta želite postati prvi primer 
celovitega povezovanja na 
področju gibanja za zmanjšanje 
količine zavržene hrane. Kakšne 
so vaše dosedanje izkušnje pri 
tem povezovanju?

Odzivi so različni, saj je problematika 
zavržene hrane moralno izjemno 

Albin Keuc in Katja Sreš, Društvo Ekologi brez meja
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občutljiva. Nihče ne želi biti javno 
izpostavljen kot nekdo, ki zavrže 
veliko hrane. Sami ne verjamemo, da 
kdorkoli zavrže hrano kar tako. Tako 
kot v gospodinjstvu tudi na kmetiji, v 
živilski industriji in trgovini ravnajo 
gospodarno, skladno s kriteriji stroke. 
Vendar so ti iz časov, ko problema 
zavržene hrane v javnosti nismo niti 
zasledili. Po odkritju, da sodobni 
prehranski krog ustvarja velike 
količine zavržene hrane in izgub, pa 
so spremembe poslovnih praks nujne. 
Zato bo veliko pozornosti posvečene 
komunikaciji in krepitvi zaupanja 
med deležniki. Nenazadnje je to 
nujno tudi zaradi konkurence, ki se 
že prilagaja. Tega trenutka kmetijstvo 
in industrija ne smeta zamuditi.

Med rezultati projekta, ki 
se zaključi naslednje leto, je 
tudi okoljski števec. Komu bo 
namenjen in kako bo deloval?

Če nam bo uspelo, a ta oreh je precej 
trd, razvijamo števec, ki vam bo 
pokazal, kako količina zavržene hrane 
vpliva na okolje in stanje v vašem 
družinskem proračunu. Namenjen 
bo predvsem gospodinjstvom. A bo 
uporaben tudi za šole in vrtce, samo 
da so tam količine zavržene hrane 
večje in zato stroški temu primerni. 
Seveda z namenom, da nas obljuba 
prihranka spodbudi k zmanjševanju 
in preprečevanju nastajanja zavržene 
hrane.

Bi za konec z nami podelili še 
kakšen koristen nasvet, s katerim 
bomo postali bolj odgovorni 
potrošniki?

Kot pravi ambasadorka našega 
projekta Ana Žontar Kristanc, 
televizijska kuharica, obstaja veliko 
načinov, kako uporabiti hrano, ki se 
ji že izteka rok uporabe, in pri večini 
priprava ne vzame skoraj nobenega 
časa. Vedno obstaja možnost, kako 
jo uporabiti in tako preprečiti, da 
bi hrana končala kje drugje kot 
v naših ustih. Samo zamislite si, 
kolikokrat ste si pripravili tedenski 
jedilnik, prilagodili nakupovalni 
listič, redno spremljali stanje zalog 
v shrambi oziroma hladilniku ali 
ostanke pretvorili v okusen prihodnji 
obrok. Ne samo, da tako prihranite, 
še prehranjevanje kot skupnostno 
opravilo vrnete v družino.
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Prva Etri letina
Tudi v letu 2014 se je Etri karierna rehabilitacija odvijala v naravi na svežem 
zraku. Prvi pridelek Etri mladega krompirja, ki ga je povsem na naravi 
prijazen način v celoti pridelala ekipa Etri skupnosti, je bil deležen zanimanja 
tako s strani podjetij, nevladnih organizacij in gostinskih obratov. 
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Del preostalega pridelka smo jeseni v duhu sledenja zero waste načelom 
podarili humanitarnemu društvu Hrana za življenje. To je iz njega pripravilo 
tople obroke za tiste, ki si jih zaradi socialne stiske težje privoščijo. 

Jeseni se je Etri skupnost podala v prvi muzej kozolcev na prostem v Sloveniji 
- Deželo kozolcev, ki se nahaja v občini Šentrupert. Muzeju, ki se razprostira 
na 2,5 ha urejenih površinah in ima 1 km dolgo mrežo sprehajalnih poti, je 
pomagala pri njegovi ureditvi. 



11PopolnaPisarna

Dejavnosti na področju pridelave hrane so se nadaljevale s pridelavo Etri 
pora. Zadružnik Jazon je v sodelovanju s projektom Zdrava Juhica omogočil, 
da so prve Etri porove juhe zadišale na krožnikih v Ljubljani.
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Ste kdaj pomislili, kako zaužita hrana vpliva na naše razmišljanje, zbranost, 
sproščenost in kreativnost na delovnem mestu? Ali lahko delujemo in 
razmišljamo v polnem zagonu, ko naše telo porablja ogromno energije, da 
prebavi težko, močno predelano hrano? Ne potrebujemo posebnih znanj, 
da izvemo odgovor na zastavljena vprašanja. Zadostuje, da prisluhnemo 
svojemu telesu, ter ga ljubeče nahranimo z živili, ki nam dajejo vitalno 
energijo. 

Ob glavnem dnevnem obroku v času kosila poskrbimo za primeren vnos 
ogljikovih hidratov s kvalitetnimi, čim manj predelanimi žiti. Ogljikovi 
hidrati poleg beljakovin in maščob predstavljajo osnovno živilo v naši 
prehrani. Ogljikove hidrate potrebujemo za ustvarjanje glikogena v mišicah 
in predstavljajo osnovno hranilo za živčni sistem. Z ustrezno prehrano lahko 
ublažimo posledice stresa ne delovnem mestu, pomirimo želodec in umirimo 
misli. K zdravemu prebavnemu traktu pomembno prispeva tudi por, ki spada 
v isto družino kot česen in čebula. Na telo deluje diuretično in antiseptično, 
vsebuje veliko vitaminov, kalcija, železa, magnezija, kalija in fosforja, ima 
blagodejen učinek na ledvice ter je pomemben graditelj kosti in sklepov.

Juho, pito in zdrave polnovredne prigrizke si lahko prinesemo s seboj v 
službo ter poskrbimo za lahek in okusen obrok na delovnem mestu. Kadar 
nam to ne uspe, pa si lahko slasten hranljiv obrok naročimo kar v službo in 
morda zraven presenetimo še prijaznega sodelavca ali sodelavko.

Por za zdravje!
Irena Tomažin, mediatorka in ustvarjalka www.zdrava-juhica.si



13PopolnaPisarna

POROVA JUHA S 
KVINOJO
150g pora . 250g korenja in bučk 
. 40g kvinoje . 1 žlica koruznega 
zdroba . 1 L vode . 2 žlici rastlinske 
smetane (npr. riževe ali ovsene) . 1 
žlica mletih lanenih in konopljinih 
semen . sol . timijan . majaron . 
kumina . kurkuma

Priprava:
Zelenjavo dobro operemo, korenje 
in bučke ostrgamo in narežemo 
na kose, por narežemo na trakove. 
Kvinojo dobro speremo pod vročo 
vodo in zakuhamo v osoljenem 
kropu skupaj s korenjem, nato 
dodamo še bučke in por. Če želimo 
gostejšo juho, dodamo še žlico 
koruznega zdroba. Vse skupaj 
kuhamo 15 minut ter začinimo 
z mleto kumino in kurkumo, 
svežim ali posušenim timijanom 
in majaronom. Ob koncu kuhanja 
dodamo še dve žlici
rastlinske smetane ter žlico mletih 
lanenih in konopljinih semen (nekaj 
jih pustimo še za posip) ter juho (po 
želji) spasiramo.
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POROVA PITA
Testo:
250g kamutove ali pirine moke . 
120g ekološke nerafinirane rastlinske 
margarine (npr. Alsan Bio) ali 
kokosove maščobe . 1/2 žličke 
himalajske soli . 1 zravnana žlica 
vinskega kamna ali eko pecilnega 
praška . 150ml riževe kreme ali 
napitka . 1 žlička javorjevega sirupa 
(po želji)

V posodi z vilico premešamo vse 
suhe sestavine, nato dodamo še 
rahlo topljeno maščobo in riževo 
kremo, vse skupaj dobro zmešamo 
in pregnetemo z rokami ter 
napolnimo v pekač, približno 0,5 
cm - 1 cm debeline, oblikujemo rob. 
V pečici pečemo testo 10 minut 
na 180 stopinj. Delno pečeno testo 
napolnimo z nadevom ter nato 

pečemo še okoli 12 minut, da skorjica 
lepo porumeni.  

Nadev:
1 malo večji por . 1 bučka, lahko 
tudi koromač (skupaj približno 300g 
zelenjave) . 0,5 dcl riževe kreme ali 
ovčji sir . 1 žlica praženih mletih 
mandljev . sveža zelišča . ščep soli

Por nasekljamo na trakove, bučko 
naribamo. Vse skupaj popražimo 
na olivnem olju, solimo ter dodamo 
nasekljana sveža ali sušena zelišča 
(meta, melisa, majaron, bazilika, 
timijan) in mlete mandlje, prelijemo 
z riževo kremo (ali drugo rastlinsko 
smetano) in dobro premešamo. 
Nadev prelijemo na delno pečeno 
testo ter po vrhu naribamo ekološki 
ovčji sir (po želji) ter pečemo v pečici 
še 12 minut. 



15PopolnaPisarna

S pomočjo novih tehnologij in 
materialov so lahko tla tudi več kot 
le tla, dobijo lahko tudi dekorativno-
estetsko noto ter postanejo vizualno 
komunikacijsko sredstvo, ki lahko 
izraža poslanstvo, vizijo ter filozofijo 
podjetja. Ob zasnovi sodobnih 

poslovnih objektov namreč ne 
posvečamo več pozornosti zgolj 
uporabnosti in barvni usklajenosti 
objekta, ampak tudi želji, da poslovni 
prostor nagovarja tako zaposlene v 
podjetju kot seveda tudi obiskovalce.

Tla so nedvomno izjemno pomemben in funkcionalen element 
vsakega prostora. Vendar funkcionalnost ne pomeni zgolj 
praktičnosti, ampak tudi vpliv na vzdušje in razpoloženje v 
prostorih, v katerih živimo, delamo ali ustvarjamo. Tla morajo 
izpolnjevati številne zahteve, ne glede na to, ali gre za industrijsko 
rabo, kjer so izpostavljena visokim obremenitvam, ali splošno rabo, 
kjer morajo ob splošnih funkcionalnostih, kot je npr. preprosto 
vzdrževanje, izpolnjevati tudi visoka estetska merila.

Tla, ki navdušijo tudi 
z izgledom

Mitja Rupnik, Unihem
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Unikatno podobo tal, ki lahko 
vključuje tako elemente celostne 
podobe podjetja kot neko umetniško 
osnovo, lahko seveda dosežemo z 
uporabo materialov, ki jih odlikujejo 
prilagodljivost v oblikovanju, barvi 
in strukturi. Vodilni proizvajalec 
samorazlivnih tlakov v Sloveniji, 
Unihem, ponuja v svoji široki paleti 
izdelkov pod okriljem blagovne 
znamke Unipox tako epoksidne kot 
poliuretanske tlake. Prav slednji so 
primerni za dekorativne namene, 
hkrati pa so tudi zelo odporni 
(tudi na UV žarke in kemikalije), 
monolitni (brez fug), neprepustni za 
vlago, enostavni za vzdrževanje in 
seveda primerni za talno gretje. 

Poliuretanski samorazlivni tlaki 
Unipox imajo odlične razlivne 
lastnosti. Ker so brez topil, skoraj 
nimajo vonja ob vgradnji, hkrati 
pa so zelo hitro pohodni, kar se 
na gradbišču velikokrat izkaže kot 
odločilna prednost. Gre namreč 
za dvokomponento vlivanje 
pigmentirane tekoče smole v več 
plasteh, s skupno debelino dveh do 
treh milimetrov. Najbolj primerni 

podlagi sta sicer beton in estrih, 
možna pa je tudi obstoječa keramika, 
les in druge talne podlage, kar 
še dodatno poveča vsestransko 
uporabnost. Za številne možnosti 
oblikovanja je na voljo izjemno širok 
nabor barv in barvnih lističev, vse pa 
je dobavljivo tudi v manjših količinah 
in posebnih barvah.

Zagotovo so poliuretanski 
samorazlivni tlaki trend prihodnosti 
in že danes so zelo priljubljeni tudi 
zaradi svoje barvne stabilnosti. 
Prav tako pa odličen izbor, kadar 
zahtevamo higieno, udobno hojo, 
lahko vzdrževanje, zvočno izolacijo in 
splošno odpornost tlaka. Zelo široka 
je tudi njihova možnost uporabe, pa 
naj gre za bare, restavracije, razstavne 
prostore, recepcije, hotele, zdravilišča, 
konferenčne sobe, pisarne, bivalne 
prostore, hodnike, trgovske centre, 
šole, vrtce, bolnišnice in domove za 
ostarele. Ni namreč potrebno, da so 
tla zgolj praktična in dolgočasna. 
Lahko so več. Z nekaj domišljije in 
pravimi materiali lahko navdušujejo 
z osupljivimi barvami, oblikami in 
vzorci.
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Sreča na delovnem 
mestu – misija 
(ne)mogoče?
Narava dela se je v zadnjih desetletjih drastično spremenila. Pred 
časom je veljalo, da je delo neločljivo povezano z ustvarjanjem 
izdelkov, dandanes pa je z razvojem storitvenih dejavnosti način 
dela bistveno drugačen. Delovniki so povezani s sestankovanji, 
pogajanji in načrtovanji, konkreten rezultat opravljenega dela 
je vse bolj odmaknjen. Kako se prilagoditi spremembam in kako 
doseči, da nas njihove posledice ne iztirijo preveč? Še bolj je na 
mestu vprašanje, kako doseči, da se v vsakdanu delovnika počutimo 
zadovoljne ali celo srečne. 

Pri iskanju odgovorov na ta vse 
bolj pereča vprašanja tako vodilnih 
kot zaposlenih moramo rešitev 
iskati na pravem mestu. Če bomo 
krivdo za svoje nezadovoljstvo že 
takoj na začetku skušali prevaliti 
na zunanje dejavnike, kot so to za 
marsikoga nadrejeni, uprava ali kar 
celoten državni aparat, ki ga sodeč 
po množici stereotipov odlikuje 
zgolj polžja hitrost, pri iskanju 
rešitev ne bomo prišli daleč. Zdaleč 
največji del zaslug in odgovornosti, 
da se na delovnem mestu počutimo 

zadovoljne, namreč nosimo sami.
 
Popularni miti se dostikrat dotikajo 
naše sposobnosti motiviranja 
drugih, podobno je z denarjem ali 
ustrahovanjem, ki naj bi bila prav 
tako dober motivator. Uspešno 
vključevanje zaposlenih v procese 
inoviranja se je v praksi izkazalo za 
nadvse uspešno, vpliva na izboljšano 
produktivnost zaposlenih in uspeh 
na trgu. Pionir je nedvomno 
ameriško podjetje 3M s svojim 
programom »15 %« za zaposlene, 

Brigita Žvikart
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ki jim že od leta 1948 omogoča, da 
15 odstotkov svojega časa namenijo 
razvijanju lastnih idej. Rezultati 
govorijo zase. Le kdo ne pozna 
znamenitih Post-It-Note blokcev? 
Danes se mednarodno podjetje 
lahko pohvali z več kot 22.800 
patenti, marsikateri od njih so nastali 
ravno s pomočjo tega programa. Ni 
presenetljivo, da se je po njem začel 
zgledovati Google kljub 50-letnim 
zamikom. 

Žal pa so podjetja, ki omogočajo 
takšno kreativnost, še vedno dokaj 
redka. Znamo ceniti stvari, ki jih 
v dani situaciji imamo in najti 
pozitivne lastnosti v manj ugodnih 
situacijah? Nekateri so prepričani, 
da so genetske predispozicije pri 
veliki večini tiste, ki pogojujejo 
našo srečo. Ameriška psihologinja 
Sonja Lyubomirsky jim pripisuje 
50-odstoten vpliv. Zunanji dejavniki 
na nas vplivajo zgolj 10 odstotkov, 

namerne aktivnosti oz. naša 
prizadevanja pa imajo 40-odstotno 
moč.

Oče pozitivne psihologije, Martin 
E. P. Seligman, je prepričan, da se 
je optimizma mogoče naučiti, tudi 
s spreminjanjem miselnih navad. 
Pri tem je nadvse dobrodošlo, če se 
uspemo znebiti premlevanj, ki še 
posebej pri ženski populaciji rada 
spodbujajo depresijo. Uživanje v 
trenutkih sedanjosti, optimističen 
pogled na prihodnost in zadovoljstvo 
s preteklostjo so po njegovem mnenju 
tiste sestavine, ki nas delajo srečne.

Načinov, kako posameznik poveča 
stopnjo svojega zadovoljstva, ki 
ga naredi bolj uspešnega tudi v 
službi,  je po prepričanju modernih 
psiholog veliko. Srikumar Rao, avtor 
knjige Hapiness at work,  je med 
drugim znan po svojih nasvetih, ki 
nam uspešno pomagajo kljubovati 

Koristen nasvet za po naravi bolj vestne je gotovo pisanje dnevnika srečnih dogodkov. Včasih pa nas 
razveseli že pogled na dobro misel, ki jih s pridom uporabljajo tudi instant priročniki za osebnostno rast. 
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pretresom vsakdanjika. Moramo si 
privzgojiti odpornost na situacije, 
ki nas zlahka pahnejo v stisko. 
Preveč časa porabimo za valjenje 
krivde na druge, a veliko tudi nase. 
Razmišljanja o preteklih napakah 
ali krivicah, ki nam vzamejo veliko 
energije, je najbolje, da kar opustimo, 
enako velja za občutke ljubosumja. 
Če se postavimo 10 let v prihodnost, 
se zdijo marsikatere tegobe v 
sedanjosti sila nepomembne, pomaga 
pa tudi, če opustimo sanjarjenje o 
popolnem delovnem mestu, ker to z 
gotovostjo ne obstaja. Na posledice 
svojega dela prepogosto nimamo 
takšnega vpliva, kot bi si želeli, zato 
je dobro, da se namesto tega raje 
osredotočimo na sam proces in 
izvajanje načrtovanih aktivnosti, 
kar nam bo prikrajšalo marsikatero 
grenko izkušnjo razočaranja.
Poskusimo se posvetiti opravljanju 
ene naloge hkrati, saj nas 
multitasking upočasnuje in dela 

neučinkovite, zmanjšuje našo stopnjo 
koncentracije, kakovost opravljenega 
dela pa postane sila neopazna.

Tematiko sreče na delovnem 
mestu je v mesecu novembru skozi 
interaktivno predavanje z naslovom 
Hapiness @ Work, Work @ Hapiness 
predstavil Dimis Michaelides, 
direktor podjetja Performa 
Consulting in gostujoči predavatelj 
na prestižnih univerzah po vsem 
svetu. Michaelides je vnet zagovornik 
posameznikovega izboljševanja 
dojemanja lastne odgovornosti, kljub 
temu pa organizacijam polaga na 
srce, da je vlaganje v oseben razvoj 
zaposlenih nepogrešljiv dejavnik, 
ki vpliva na uspeh podjetja. Enako 
velja za spodbujanje angažiranosti 
zaposlenih in zaupanje v njihove 
spodobnosti, tudi s postavljanjem v 
situacije, ki od njih zahtevajo večjo 
mero avtonomije in odločanja.

Dimis Michaelides je vnet zagovornik posameznikovega izboljševanja dojemanja lastne odgovornosti.



20 PopolnaPisarna

Zakaj družbena 
odgovornost?
Številna podjetja namenjajo družbeni odgovornosti in trajnostnemu 
razvoju vedno več pozornosti. Velikokrat so tovrstna ravnanja le 
pot do krepitve blagovne znamke ali izboljšanje prodaje, kar je le 
prvi korak. Podjetja se namreč zelo rada pohvalijo, da so družbeno 
odgovorna predvsem na račun številnih sponzorstev in donacij, 
vendar družbena odgovornost seže veliko dlje od tega. Pri družbeni 
odgovornosti podjetij gre za iskanje načinov, kako lahko v povezavi 
z naravno vpetostjo v okolje postane podjetje še uspešnejše, izboljša 
kakovost življenja zaposlenih, lokalne skupnosti in širše družbe, 
hkrati pa zadovoljuje interese lastnikov in različnih deležnikov.

Kaj pravzaprav je družbena 
odgovornost podjetij?
Podjetja se vse bolj začenjajo 
zavedati, da je družbena odgovornost 
mnogo več od dobrodelnosti, je 
predvsem poštenost brez zlorabe 
preko meja, ki jih zahteva zakonodaja 
in ima koristi za vse. Podjetja jo 

počasi začenjajo vključevati v vsa 
področja svojega poslovanja, kot tudi 
v sam sistem strateškega vodenja. 
Družbeno odgovorna podjetja se 
zavedajo družbene odgovornosti in 
jo vključujejo v svoje poslovanje: 
v odnosu do okolja, do zaposlenih 
in drugih deležnikov – poslovnih 

Lidija Novak
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partnerjev, odjemalcev, drugih ljudi 
in širše družbe – ter pri vodenju, 
zlasti pri razvoju svojih izdelkov in 
storitev. 

Družbena odgovornost pomeni 
vrednote, ki upoštevajo ekonomsko 
prakso, da so (upravičeno) 
nezadovoljni sodelavci, dobavitelji, 
odjemalci in zlorabljena narava 
razlogi za mnogo več gospodarskih 
in družbenih težav in stroškov 
kot upoštevanje načel družbene 
odgovornosti. 

Načela družbene odgovornosti 
so odgovornost, preglednost, 
etičnost, upoštevanje pravnega 
reda, mednarodnih pravnih določil, 
deležnikov (ne le delničarjev) 
in človekovih pravic v skladu s 
smernicami standarda za družbeno 
odgovornost ISO 26000.  

Ekološki vidik
Osredotočimo se na okolje. Kakšne 
koristi imajo lahko organizacije, ki 
skušajo delovati čim bolj okoljsko 

odgovorno? Učinkovita raba 
energetskih virov, preprečevanje 
onesnaževanja, zmanjševanje količine 
odpadkov in recikliranje lahko 
pripeljejo do zmanjšanja stroškov 
in tako prispevajo k vitalnosti 
podjetja. Tovrstni ukrepi vplivajo 
tudi na ugled organizacije in večje 
zaupanje javnosti, izboljšujejo odnose 
s skupnostjo, zakonodajalcem in 
drugimi pristojnimi organi. Poleg 
tega odpirajo vrata novim poslovnim 
priložnostim, pri potrošnikih, ki si 
želijo »zelenih« dobaviteljev.

Glavni namen družbeno 
odgovornega ravnanja je poleg 
zasledovanja finančne, poslovne in 
ekonomske uspešnosti upoštevanje 
interesov širše družbene skupnosti 
in okolja ter s tem prispevek podjetja 
k splošni blaginji. Na ta način pa 
podjetje posredno povečuje tudi 
svojo konkurenčnost na trgu. 
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Ko sem spoznal, da v moji bivši občini ne bo sprememb, ker so vsi 
kandidati za župana predstavljali nadaljevanje stare prakse, sem 
se odločil, da sam ponudim kandidaturo. Verjetno je bilo preveč 
idealistično, da bi v dveh mesecih postal tako prepoznaven, da 
bi zbral dovolj glasov za zmago, čeravno je naša družina v kraju 
poznana. Na koncu sem zbral preko 18 % glasov med 4 kandidati, 
kar je pravzaprav zelo veliko.

Postati župan ni lahko

Spraševal sem se, zakaj se tako 
redki odločajo za naskok na 
takšno funkcijo. Predsodki, ki jih 
imamo v naši družbi glede politike, 
resnemu človeku onemogočajo, da 
bi se vpletel vanjo. Načela, ki naj bi 
veljala na lokalni ravni, so precej 
kavbojska. Verjetno je to posledica 

pomanjkljivega nadzora. Kljub 
temu sem uspel pridobiti nekaj 
somišljenikov iz mladinskih časov, 
da smo se lotili kampanje.

Del programa in sporočila volitev je 
bilo tudi spreminjanje načina dela 
v občini, ki naj bo bolj strateško, 

Izak Matej Ciraj
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premišljeno in dolgoročno. To so tudi 
Etri načela, ki so pogoj za dolgoročen 
obstoj ne samo občine ampak celotne 
svetovne skupnosti. Na to opozarja 
vedno več strokovnjakov in tudi 
politikov.

V začetku kampanje sem nagovarjal 
občane s poudarjanjem odgovora na 
vprašanje Kako? in ne na vprašanje 
Kaj?. Dosedanja praksa ad hoc 
odločitev brez raziskave, strategije 
in dovoljenj so privedla do tega, 
da so bili projekti slabo izvedeni, 
nedokončani ali pa sankcionirani. 
Vendar to ni recept za uspeh 
župana. Župan mora (žal) obljubljati 
konkretno in nemogoče. Volivci 
želijo slišati tudi idealizirane cilje, 
za katere racionalno vedo, da niso 
izvedljivi, vendar se je po mnogih 
občinah to pravilo potrdilo. Mnogi 
volivci odločajo emocionalno in po 
stari navadi.

Tudi bolj kompleksna ideja pravične 
banke potrebuje več časa, predvsem 
pa zaupanja. Slednje je verjetno 
največja ovira za spreminjanje navad 
»od zgoraj«. Politiki trenutno ne 
uživajo potrebnega zaupanja, da 
bi s svojim zgledom dovolj močno 
spreminjali navade, kljub temu pa 
imajo pomemben vpliv. Vendar pa 
ima vztrajnost in ponavljanje, da je 
potrebno začeti delati drugače in 
bolje, z upoštevanjem vseh vidikov 
in brez zapostavljanja izključenih 
skupin, dolgoročno uresničljiv in 
zagotovljen uspeh. Če ne drugače, 

bodo tudi narava oz. naravne nesreče 
ljudi spodbudile k razmišljanju o 
celostnem pristopu. Žal kljub tem 
grožnjam vedno znova pozabljamo 
in zato moramo nekaterih še toliko 
bolj intenzivno vztrajati na svoji poti 
opozarjanja. Tudi kot posamezniki in 
organizacije.

Srednjeročno boste torej v politiko 
morali vstopiti tudi posamezniki, 
ki ne ustrezate kalupom in ki 
boste tvegali, da boste oblateni. Z 
vztrajnostjo in prizadevanjem boste 
lahko ozavestili kritično maso ljudi, 
da bo zahtevala odgovornost, da 
bodo javni natečaji zahtevali tudi 
kakovost izvedbe, ne samo najnižjo 
ceno. Pri tem si moramo stati ob 
strani. Vsak lahko s pohvalo ali celo 
finančno podporo takšni osebi/listi 
pripomore k nadaljevanju aktivnosti. 
Vse ovire, ki so na poti, in osebne 
obveznosti so možni razlogi, zakaj se 
vsak zaklene v svojo zlato kletko in 
opazuje dogajanje preko medijev.
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Jazon je zanesljiv partner, na katerega se lahko 
zanesete že 25 let. Storitve, ki jih ponuja, temeljijo na 
celostni oskrbi naročnikov.

Podjetje skrbi za dobro organiziranost in stroškovno 
učinkovitost svojih poslovnih partnerjev, kar zajema tako 
pravočasno oskrbo s pisarniškim materialom kot celostno 
pomoč pri urejanju delovnih procesov. Vzpostavlja 
transparentne poslovne odnose, ki nikogar ne 
izključujejo.

Deluje po načelih Etri poslovnega modela. Z njegovo 
pomočjo spreminja navade na področjih ekologije, 
ergonomije in etične ekonomije. Konkretneje: na delovna 
mesta svojih poslovnih partnerjev dostavlja pisarniški 
in higienski material ter zdravo hrano in pijačo, obenem 
pa odpelje vse, kar se da ponovno uporabiti in kar v 
nadaljnjih korakih pripelje do ponovne uporabe in 
posledično zmanjševanja stroškov.

Kot invalidsko podjetje je idealen partner pri iskanju 
rešitev pri zaposlovanju različnih ranljivih skupin. V 
sodelovanju z Zavodom Jazon zanje razvija zelena delovna 
mesta. Pri svojem delu vseskozi izhaja iz dolgoletnih 
izkušenj in prakse.

Jazonov kompas so družbena odgovornost, 
humanizacija poslovnih procesov in razvoj zelenih 
delovnih mest. 
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Kaj se vam je pri delu 
z Jazonom v vseh teh 
letih najbolj vtisnilo v 
spomin?

Lenka Puh
Okus ponosa, da podjetje živi 
in da ga vodi na vseh področjih 
dobro sestavljena ekipa odličnih 
posameznikov. Osebna utrujenost 
od mnogih borb, ki smo jih 
bojevali, da uresničujemo in 
nadgrajujemo svoje poslanstvo. 
Osebno zadovoljstvo, da sem 
uspela v teh letih graditi tudi 
svojo družino in da sta mi oba 
lastna otroka in še nekateri 
drugi  »Jazonovi otroci« zrasli čez 
glavo in lahko opazujem njihovo 
inovativnost in podjetnost. Veseli 
nemir, da lahko ustvarjam podjetniško podporno okolje, kot sem si 
ga želela, in s tem širim prostor za druge, ki želijo spreminjati svet 
in pustiti sled. To je bilo vodilo mnogih podjetnikov, ki smo nastali v 
prvih letih, ko se je v naši prejšnji državi sprejel zakon, ki je omogočil 
razvoj privatne iniciative. 
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Marija Lovrenčič
Prvo poslovno srečanje z 
direktorjem Engrotuša d.o.o. v 
Celju mi je ostalo v posebnem 
spominu. Pravzaprav pot do tja, 
ki se je izkazala za pravo mini 
dogodivščino z vsemi zastoji in 
čakanjem na cesti. Kljub vsemu 
smo sestanek uspešno opravili 
in dokazali, da se kljub vsem 
preprekam na naši poti dobro 
znajdemo, pa naj bodo razmere 
še tako nemogoče. 

Mirko Štefe
Vsekakor delo z ljudmi, 

ki zaradi svojih različnih 
omejitev potrebujejo 
dobro usmerjanje pri 

vsakdanjem delu. Vsak 
se lahko potrudi, da je 

delo dobro opravljeno, 
le motivacijo mora imeti. 
Pri delu v skladišču je še 
posebej potrebna dobra 

usklajenost, zato v vseh teh letih 
ostajam velik zapriseženec reda.
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Kristijan Miš
Ker si življenja brez športa 
ne morem predstavljati, 
sem z navdušenjem 
sprejel odprtost podjetja 
za projekte, ki so se zadnji 
dve leti intenzivno odvijali 
v naravi na svežem zraku. 
Ekipno delo skupaj z 
Razvojno zadrugo Etri 
je bilo zame dobrodošla 
sprememba. Zgodnje 
vstajanje in fizično delo 
sta kar dobro pripomogla 
k moji izboljšani kondiciji. 
Delo in tudi musklfiber 
krepita človeka!

Anita Pene
Spominov je veliko: od 

službenih potovanj v London, 
dela s trgovskimi produkti 

do lovljenja rokov pri naših 
naročnikih. Moja prva leta 

na Jazonu so bila predvsem 
zaznamovana z veliko mero 

učenja, zlasti z izkušnjami, ki 
jih dajeta le trud in trdo delo. 
Pri tem pa smo seveda vedno 
znali poskrbeti za pravo mero 

zabave, ki nikoli ni manjkala. In 
prav je tako! 



31Jazon praznuje 25 let delovanja

Podjetje Jazon d.o.o. je na trgu že 
25 let. S čim se ukvarja in kakšna 
je vaša poslovna vizija?

Anita Pene: Podjetje se primarno 
ukvarja z zagotavljanjem celostne 
oskrbe naših partnerjev, katere 
skupni imenovalec je zmanjševanje 
stroškov. Bistven del naše poslovne 
vizije je zagotavljanje pravice 
do dela iz družbe izključenim 
posameznikom, zaradi česar jim 
delovna mesta ustrezno prilagodimo 
in poskrbimo za njihovo trajnost.

Delujete po načelih Etri 
poslovnega modela. Nam lahko 
razložite bistvo tega modela? 

Marija Lovrenčič: Etri poslovni 
model je bil osnovan na načelih 
vzajemnosti in smotrne porabe 
obstoječih sredstev v družbi. 
Povezuje tri področja: ekologijo, 
ergonomijo in etično ekonomijo, 
iz česar izhaja tudi njegovo ime. 
Tako kot ekosistem gozda Etri tudi 
poslovni model deluje po načelih 
krožnega gospodarstva in med seboj 

Največji izmed zadružnikov Etri skupnosti svoje poslanstvo udejanja 
že 25. leto zapored. O udejanjanju njegovega poslanstva in načinu 
delovanja smo se pogovarjali z Anito Pene, prokuristko podjetja 
Jazon d.o.o., in Marijo Lovrenčič, strokovno delavko Zavoda Jazon.

Oskrbovalec s tradicijo
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povezuje gospodarstvo, nevladne 
organizacije in kreativno industrijo, 
to pa nam pomaga doseči konkretne 
poslovne rezultate v lokalnem okolju.

Kako se družbena odgovornost 
prepleta v vaših poslovnih in 
delovnih procesih?

Anita Pene: Prisotna je na vseh 
nivojih, tako znotraj kot zunaj 
podjetja. Nova partnerstva, ki jih 
sklepamo, so neločljivo povezana z 
vrednotami, ki jih živimo tudi sami. 
Zaradi tega ne čutimo slabe vesti ali 
obžalovanja, če moramo sodelovanje 
z nekom zaradi nespoštljivega 
partnerskega odnosa prekiniti, saj bi 
imelo tovrstno toleriranje na dolgi 
rok škodljive posledice. 

Marca 2012 je bil ustanovljen 
Zavod Jazon, ki prav tako 
zaposluje invalide. Kateri ciljni 
skupini invalidov dajete večjo 
pozornost in zakaj?

Marija Lovrenčič: Pot do 
zaposlitvenega centra je bila v 
določenih odsekih zelo vijugasta, 
ampak na koncu smo vendarle 
uspeli ekipi naših najtežje zaposljivih 
zagotoviti delo pod vodstvom 
strokovno usposobljenih mentorjev. 
V ekipi Jazonovega zaposlitvenega 
centra prevladujejo posamezniki 
s težavami v duševnem zdravju, 
ki jim zagotavljamo individualno 
prilagojena delovna mesta. Njihova 
vključitev v naš kolektiv je bila 

prej intuitivna kot načrtovana, saj 
smo znali v vsakomur prepoznati 
potencial za uspešno opravljanje 
našega dela. Vsakič znova se od njih 
naučimo nekaj novega, kar pridoma 
uporabljamo pri poslu.

Kako prilagajate delovne procese 
in infrastrukturo invalidom?

Marija Lovrenčič: Rešitev se skriva 
v ergonomiji. Vsak izmed nas 
ima drugačne želje in sposobnosti 
glede kariere, mnogo ljudi pa tudi 
določene omejitve, ki potrebujejo 
strokoven pristop. Zato se nam zdi 
še posebej pomembno, da vsakega, 
na novo priključenega člana naše 
ekipe, že takoj na začetku vprašamo 
o njegovih preferencah, s čimer lažje 
oblikujemo primerno delovno mesto. 
Če ni osebnega interesa, se to že 
kmalu začne odražati v opravljenem 
delu, oseba je manj zadovoljna s 
samim seboj, to pa lahko vpliva 
na poslabšanje posameznikovega 
zdravja.

Glede na to, da zaposlujete 
tudi ranljivo ciljno skupino, 
nas zanima, katere so 
najpomembnejše vrednote 
podjetja.

Anita Pene: Delujemo po načelih 
povezovanja in vključevanja, kar 
dokazujejo številčnost in raznolikost 
ekipe ter povezovanje z našimi 
zadružniki navzven. Ker v svoj način 
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dela vključujemo številne branže in 
z njihovim prepletanjem ustvarjamo 
nove poslovne priložnosti, je odprtost 
za inovacije prav tako nepogrešljiva. 
Zato ni presenetljivo, da smo 
marsikdaj spregledani doma, vendar 
pa nam uspešni primeri in priznanja 
iz tujine kažejo, da biti pred časom 
niti ni tako slabo. 

Letos vam je Mreža za družbeno 
odgovornost Slovenije podelila 
nagrado družbeno odgovornih 
podjetniških praks. Za kakšno 
nagrado gre in kakšne pogoje 
mora prejemnik izpolnjevati? 

Marija Lovrenčič: Bili smo pozitivno 
presenečeni, da je strokovna 
žirija znala prepoznati potencial 
naše zelene socialne franšize, kar 
nas je navdahnilo z upanjem, 
da so spremembe v dojemanju 
partnerskega sodelovanja mogoče. 
Tudi ostali kandidati so pokazali, da 
v svetu podjetništva brez družbene 
odgovornosti ne gre, kar so tudi že 
v preteklosti dokazovala številna 
slovenska podjetja. 

Vam to priznanje vliva dodatno 
motivacijo za nadaljnje delo in 
rast podjetja?

Anita Pene: Seveda. Vsako 
priznanje, da delamo dobro, je 
dobrodošlo. Predvsem pa upamo, 
da bodo tudi ostala podjetja znala 
prepoznati pomembnost kreiranja 
takšnih delovnih mest, ki bodo 

znala vključevati in spodbujati 
oblikovanje zdrave podjetniške 
kulture, ki bo v ponos celotni družbi. 
Tukaj se mora slovensko dojemanje 
podjetništva dodobra prevetriti, da 
se ne bomo oklepali starih zgodb, 
ki so se dostikrat končale tragično. 
Vendar pa se pozitivne iniciative 
že porajajo na obzorju. Zadnja, pri 
kateri sodelujemo, je bila javnosti 
predstavljena ravno pred kratkim 
in prepričani smo, da je slovenska 
družba sposobna kreirati tudi tako 
zahtevne izzive, kot je oblikovanje 
institucije za transparenten in 
trajnosten način financiranja, ki ga je 
Etri skupnost poimenovala iniciativa 
za pravično banko.

In še za konec. Kje prepoznavate 
vašo največjo konkurenčno 
prednost oziroma kako vpliva 
vaša filozofija družbene 
odgovornosti na konkurenčno 
prednost?

Anita Pene: Največjo prednost 
vidimo v sposobnosti prilagajanja na 
nove izzive, ki jih prinaša trg.

Marija Lovrenčič: Izpostavila bi 
vpetost v okolje mladih, ki nas vsakič 
znova presenetijo s svojimi pogledi in 
rešitvami. Od njih se lahko naučimo 
veliko in prav je tako.



Jazon svetuje
Koristni nasveti pri delu v pisarni so vedno dobrodošli. Zadnjih 
25 let je Jazon svojim partnerjem uspešno pomagal pri njihovem 
nemotenem izvajanju poslovnih procesov. Preberite tri koristne 
nasvete.

Žive barve vas naredijo bolj učinkovite
Barvni registratorji pripomorejo k večji privlačnosti vašega 
delovnega prostora, vaši dokumenti pa so bolj pregledni. Rezultat: 
vaša večja učinkovitost in več časa za stvari, ki so res pomembne. 
Registrator Fornax v ovoju  - 25 % ugodneje

Slika je simbolična.

www.jazon.si - oskrbovalec@jazon.si - 080 28 09



Nezadovoljni s tiskanjem?
Nepopolni izpisi dokumentov ali neprijetno gubanje papirja v 
vašem tiskalniku so pogosto znak, da morate od časa do časa 
poskrbeti tudi zanj. Namig: Ker pa še kvaliteten papir vedno 
potrebuje, ima Jazon za vas vedno pravo rešitev po ugodni ceni.
Papir Old Style Copy 80g - 25 % ugodneje

Koliko metrov je dolga zgodovina 
vašega podjetja?
Daljšo zgodovino ima vaše podjetje, boljši pregled nad velikimi 
količinami dokumentarnega gradiva potrebujete. Pri njihovem 
shranjevanju morate biti pozorni na dostopnost gradiva, celovitost 
in avtentičnost podatkov, berljivost ter njihovo varno shranjevanje. 
Za povpraševanje pišite na oskrbovalec@jazon.si

Slika je simbolična.

Slika je simbolična.

www.jazon.si - oskrbovalec@jazon.si - 080 28 09



Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne pod palcem skrit zaklad.

Sreča je, ko se delo dobro opravi.
In ko imaš nekoga rad.

(Tone Pavček)

Vse dobro v letu 2015 vam želimo.

Jazon, vaš oskrbovalec
Z vami že 25 let.


