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UVODNIK

Socialna podjetja spreminjajo 
življenja ljudi in prinašajo 
pozitivne spremembe po vsem 
svetu. Njihove rešitve družbenih 
in okoljskih težav je mogoče 
razširiti in uporabiti v različnih 
okoljih, omogočajo pa bolj odprto, 
trajnostno naravnano in uspešno 
prihodnost za nas vse.
Socialno podjetništvo je v zelo 
kratkem času postalo majhen, 
a pomemben del svetovnega 
gospodarstva, njegov vpliv pa 
raste iz leta v leto. Na razvoj te 
panoge vplivajo številni dejavniki, 
od gospodarskih razmer, 
družbenih in okoljskih izzivov, 
politike vlad, pa vse od razvoja 
tehnologije in investicij.
Tudi v Etri skupnosti smo polni 

idej in projektov, predvsem takih 
ki ustvarjajo nova zelena delovna 
mesta za težje zaposljive. Z 
našimi aktivnostmi spreminjamo 
navade na področjih ekologije, 
ergonomije in etične ekonomije. 
Povezujemo tako gospodarstvo, 
nevladne organizacije, kot 
kreativno industrijo, kar nam 
pomaga do konkretnih poslovnih 
rezultatov v lokalnem okolju.

Na naslednjih straneh vam s 
sodelavci predstavljamo le delček 
izmed naših številnih aktivnosti, 
ki jih izvajamo za boljši jutri vseh 
nas. Prepričani smo, da boste v 
tej Popolni pisarni našli vsebine, 
ki bodo vzbudile tudi vaše 
zanimanje. Prijetno branje!

Lidija Novak, razvojnik v Etri skupnosti



Storitev predstavlja prenos dobre prakse iz držav EU, kjer 
je uporaba kozarcev za večkratno uporabo že stalnica.  
Namenjena je predvsem organizatorjem večjih dogodkov, 
ki se srečujejo s izzivom zmanjševanja količine odpadkov 
na prireditvah. Uporaba kozarcev za večkratno uporabo je 
idealna rešitev: uspešno zmanjšuje količino plastičnih 
odpadkov tudi do 90 odstotkov in ohranja čist prireditveni 
prostor. 

Kozarci iz polipropilena v pijačo ne spuščajo nevarnih 
kemičnih snovi in jih je mogoče v celoti reciklirati. Kozarci 
in posoda za enkratno uporabo, ki jih v povprečju 
uporabljamo le pol ure, že pri sami proizvodnji porabijo 
velike količine nafte, vode in fosilne energije, odpadki, ki 
pristanejo na deponijah, pa razpadajo še stoletja in 
tisočletja.

Storitev 3R kozarci je trajnostno nadaljevanje projekta 
Ekologov brez meja in Fundacije z glavo na zabavo. 
Spodbuja kreiranje novih zelenih delovnih mest v 
okviru Razvojne zadruge eTRI ter aktivno spreminja 
navade na področju ekologije in razvijanja delovnih 
mest za težje zaposljive.

Kontakt:
www.etri.si 
zelena.oskrba@jazon.si
01 280 99 00

Storitev najema kozarcev 
za večkratno uporabo

Prispevajte svoj del k zniževanju količine 
odpadkov. 
Uporabljajte kozarce za ponovno uporabo.
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NAJ RASTE KOT 
KONOPLJA

Skoraj vsak, ki mu omenim 
konopljo, se najprej namuzne. 
Četudi jasno poudarim, da gre 
za industrijsko ali navadno 
konopljo, želi sogovornik 
pogovor speljati na uporabo 
rastline z večjo vsebnostjo 
psihoaktivne snovi THC 
(trahidrokanabinol). Ko pa se 
ne dam zmotiti in nadaljujem 
z naštevanjem vsestranskosti 
uporabe, se pri sogovorniku 
vzbudi zanimanje. 

Ste vedeli?
Vprašam jih: Ali ste vedeli, da 
je leta 1873 Levi Strauss prve 
kavbojke izdelal iz konoplje, 
ki je naslednjih 25 let ni 
zamenjal z drugo predivnico? 
Da je bila karoserija prvega 
Fordovega avtomobila (1941) iz 
plastike, izdelane iz konoplje? 
Da je plastika iz konoplje 
biorazgradljiva, lažja in 10x 
bolj odporna kot pločevina? 
Ali ste vedeli, da so ponekod v 
nastajajočih ZDA, v 17. in 18. 
stoletju, od naseljencev zahtevali 
obvezno gojenje konoplje in da so 
z njo celo plačevali davke? Ali pa, 
da je bilo do leta 1883 okoli 80 % 

Barbara Bolta Skaberne, razvojnik v Etri skupnosti
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papirja izdelanega in konopljinih 
vlaken (menda bankovce še vedno 
tiskajo na konopljin papir).
Gotovo pa ste vedeli, da je bila 
konoplja prva rastlina, ki jo 
je človek začel gojiti v ne le 
prehranske namene. Prvi zapisi o 
uporabi konoplje za izdelovanje 
tekstila segajo v 8. stol. pr. n. 
št., najstarejše najdišče pa je 
še starejše. Njena vlakna so ob 
izdelavi oblačil, uporabljali tudi 
v vojaške namene (oklepe, tetive 
za lok, jadra in vrvi) in izdelavo 
papirja. 

Zdravilni učinki
Konoplja je ena najstarejših 
zdravilnih rastlin, ki lajša 
tegobe pri skoraj neskončnem 
seznamu bolezni in tegob, a 
je za medicinske namene še 
vedno prepovedana. Lahko pa se 
zdravimo z učinkovinami, ki so v 
konoplji. Do sedaj so odkrili okoli 
85 kanabionoidov. Od leta 2014 
nam jih lahko predpiše zdravnik, 
vendar so zdravila lahko le izdelek 
farmacevtske industrije. Uporaba 
naravne konoplje (vršičkov, 
smole, ekstraktov) pa je še vedno 
prepovedana, saj je THC po 
slovenski zakonodaji se vedno na 
seznamu prepovedanih drog. 
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Dovolj visoke vrednosti 
kanabinoidov, da delujejo 
zdravilno ima indijska konoplja, 
pri nas imenovana tudi kanabis 
ali marihuana. Med njimi sta THC 
in CBD (kanabidiol) med najbolj 
zanimivimi. Za razliko od THC, 
CBD nima opaznih psihoaktivnih 
učinkov, a ima kot dragocene 
zdravilne učinke. Delovanje CBD 
se dopolnjuje z delovanjem THC, 
saj po eni strani krepi njegove 
zdravilne učinke, po drugi strani 
pa blaži njegove psihoaktivne 
učinke.

Navadna konoplja pa se visoko 
uvršča tudi na področju prehrane. 
Semena vsebujejo 24 - 35 % 
maščob, 20 - 25 % beljakovin, kar 
je 3x več kot soja in okoli 34 % 
ogljikovih hidratov, pomembne 
vitamine in minerale in ne 
vsebujejo THC. Olje je izjemno 
bogato z omega-6- in omega-3 
maščobami, v ravno pravem 
razmerju. Pogače, ki ostanejo po 
stiskanju olja, drobijo v moko, 
uporabljajo pa se tudi za krmo 
živine. S konopljo v naši prehrani 
se bomo podrobneje ukvarjali v 
naslednji številki Popolne pisarne.
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Vir »bioenergije«
Konoplja bi lahko bila tudi vir 
»bioenergije«, a je razprava o tem 
upravičena le, če so vse druge 
možnosti izčrpane. Olje bi lahko 
uporabljali kot biodizel, slamo 
pa kot kurivo. Z visoko kurilno 
vrednostjo 14.000 – 15.000 kJ/kd 
je konopljina slama primerljiva z 
lesom, šoto in rjavim premogom. 
Tovrstna uporaba bi bila 
upravičena, če nas uporaba slame 
ne bi zanimala. Vendar je še kako 
uporabna. Če jo pustimo na njivi, 
da stebla propadejo in po naravni 
poti obogatijo zemljo, lahko na 
isti njivi gojimo konopljo več 
let zapored. Ob tem pa so stebla 
rastline (slama) nadvse uporabna 
kot gradbeni material, ki je 
100% ekološki in biorazgradljiv. 
Vlakna se uporabijo za izolacijo 
stavb. Če pa zmešamo zdrobljen 
pezdir (sredica stebla), apneno 
mešanico in vodo dobimo 
konopljin »beton«. Odlikuje 
ga visoka toplotna izolativnost, 
dobra sposobnost ohranjanja 
toplote, zrakotesnost, dobra 
zvočna izolativnost in 
paroprepustnost. Visoka tlačna 
trdnost zagotavlja dobro potresno 
varnost. Poleg tega je odlično 
ognjevaren in odporen na 
insekte. Nezanemarljivo je tudi, 

da ima tak gradbeni material 
tudi ničelni ogljični odtis. Več 
si lahko preberete na spletni 
strani Zadruge Konopko (http://
konopko.si/gradbenistvo).

Uporaba konoplje je skoraj 
zamrla, ko so naredili stroj za 
ločevanje semena bombaža od 
vlaken in izumili najlon in druga 
sintetična vlakna. Sicer pa se 
je začelo povpraševanje po njej 
zmanjševati z množično uporabo 
nafte. Razvoj pridelave lesnega 
papirja je prehitel razvoj pridelave 
konoplje in tako povozil konopljo 
kot surovino za celulozo, ki ima 
na tem področju precejšnjo 
okoljsko prednost. V diplomskem 
delu Dejana Rengea najdemo 
zanimiv podatek o tem, da je 
pridelava celuloze iz konoplje 
na enoto površine v dvajsetih 
letih 4-krat večja v primerjavi 
z gozdom, ki uspeva v zmerno 
toplem in mrzlem pasu. Poleg tega 
za pridelavo celuloze iz konoplje 
skoraj ne potrebujemo kemikalij, 
medtem ko se pri predelavi lesa 
nevarnim snovem skoraj ne 
moremo izogniti. Manjša je tudi 
poraba energije in vode. Več o 
konoplji lahko izveste v knjižici 
Dejana Rengea Konoplja in lan 
ali njegovi diplomski nalogi, ki 
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sta tudi glavni vir informacij za ta 
članek. 

V ZDA so lobiji kemične in 
farmacevtske industrije močno 
pritiskali na odločevalce, ki 
so pod pretvezo konoplje kot 
najnevarnejšega mamila leta 
1937 najprej uvedli visoke davke 
na konopljo, leta 1938 pa so jo 
popolnoma prepovedali. 

Konoplja v Sloveniji
Pridelava konoplje v Jugoslaviji 
in kasneje v Sloveniji nikoli ni 
bila prepovedana, a so jo pogosto 
spremljale težave s policijsko 
žetvijo. Leta 2011 je bilo gojenje 
s Pravilnikom o pogojih za 
pridobitev dovoljenja za gojenje 
konoplje in maka (Ur. l. RS, št. 
40/11, v nadaljevanju Pravilnik) 
podrobneje določeno - gojiti je 
dovoljeno navadno konopljo, ki 
ne sme vsebovati več kot 0,2 % 
THC (za primerjavo: indijska 
konoplja vsebuje 1.5 - 8 % THC, 
medicinska pa do 10 %). Pravilnik 
je bil tudi precej pomanjkljiv. 
Nedorečeno je bilo področje 
uporabe konoplje v prehranske 
namene. Pivovarna Laško je 
recimo varila konopljino pivo, ki 
ga je lahko izvažala, v Sloveniji pa 
ga ni mogla prodajati. Prav tako 

je država Žitu odsvetovala peko 
konopljinega kruha. S spremembo 
Pravilnika maja 2015 (Ur. l. RS, 
št. 36/15), ki jo je predlagala 
Združena levica, je sedaj legalno 
tudi to. Poleg tega predloga o 
pridelavi in predelavo industrijske 
konoplje v prehrambne namene, 
je predlagala še dve spremembi. 
Ena se nanaša na spremembo 
Uredbe o razvrstitvi prepovedanih 
drog, ki v 1. skupino uvršča 
konopljo ne glede na to, ali se 
jo goji v industrijske namene. 
Industrijska konoplja je namreč 
zdaj popolnoma nerazumljivo 
in neutemeljeno uvrščena v 1. 
skupino prepovedanih drog, 
kjer so navedene droge, ki imajo 
hude posledice za zdravje ljudi. 
Druga rešitev pa se nanaša na 
pobudo Vladi RS, naj prične s 
postopki za spremembo direktive 
EU, ki kot pogoj za pridobitev 
subvencije določa najvišjo 
dovoljeno vsebnost THC pri ravni 
0,2 %. S takšno določbo je pri nas 
nemogoče pridelovati slovenske 
avtohtone sorte konoplje, ki imajo 
nekoliko višjo vsebnost THC. 
Ker predlog ni bil sprejet, bodo 
morali slovenski kmetje semena 
še naprej kupovati v tujini. Poleg 
tega so sorte z višjo vsebnostjo 
THC veliko odpornejše, 
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končni proizvodi iz nje pa bolj 
kakovostni. Predlog ni prejel 
zadostne podpore, ne glede na to, 
da je vladna koalicija predlagala 
dodatne sklepe, s katerimi 
se je zavzela ravno za zaščito 
slovenskih avtohtonih sort. Vlada 
bo torej semena zaščitila, ne bo pa 
dovolila njihove uporabe.

V prid čimprejšnji naslednji 
spremembi Pravilnika, prispeva 
tudi pomen industrijske 
konoplje k reševanju okoljske 
problematike. Zelo primerna je 
za razstrupljanje degradiranih tal 
ter raznih odlagališč. Pomenljivo 
je tudi to, da za konopljo ne 
potrebujemo fitofarmacevtskih 
sredstev in da lahko potrebam po 
hranilih zadostimo z organskimi 
gnojili. Tako je lahko konoplja 
ena od alternativ za kmetovanje 
na vodovarstvenih območjih, 

za katere zaradi varovanja vode 
veljajo strožji režimi. 
Od leta 2011, po sprejetju 
Pravilnika, lahko govorimo o 
preporodu gojenja konoplje v 
Sloveniji. Površine posejane s 
konopljo so se vsako leto vsaj 
podvojile – z okoli 50 hektarjev 
leta 2011 so se povečale na okoli 
700 ha leta 2015. Lani smo se z 
okoli 500 ha uvrstili na sedmo 
mesto v Evropski uniji, kjer je 
skupaj posejanih več kot 17.000 
ha. Največja pridelovalka v EU je 
Francija.  

Velika aktivnost na tem področju 
v zadnjih letih je odraz sprememb 
v dojemanju pomena konoplje in 
se kaže tudi v številu strokovnih in 
ozaveščevalnih dogodkov. Avgusta 
2015 bo v Lendavi potekal že 
4. Svetovni kongres o konoplji. 
Konec maja pa je v Državnem 

Strokovnjaki sodijo, da je prvotna domovina konoplje nekje 
blizu Himalaje. Uvrščamo jo v družino konopljevk, kamor spada 
tudi hmelj. Še do nedavna so menili, da gre za tri vrste, sedaj 
pa so botaniki dognali, da je to ena vrsta (Cannabis sativa L.) s 
tremi podvrstami: industrijska ali navadna konoplja (Cannabis 
sativa subsp. sativa), indijska konoplja (Cannabis sativa subsp. 
indica) in ruderalna ali divja konoplja (Cannabis sativa subsp. 
spontanea, sinonim ruderalis), imenovana tudi ruska konoplja. 
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svetu potekala 1. Nacionalna 
konferenca o industrijski 
konoplji »Industrijska konoplja 
– pozabljena poljščina – nova 
priložnost«. 

Preboj gospodarstva
Kako lahko konoplja ponovno 
pridobi pomemben položaj 
v gospodarstvu je na več 
predstavitvah razložil Gorazd 
Marinček iz Slovenskega 
E-foruma. Naredil je primerjavo 

med sladkorno peso, ki jo želijo v 
Sloveniji znova oživiti in konopljo. 
Naslanjajoč se na študijo o 
izvedljivosti nove tovarne za 
sladkorno peso izhaja, da naj 
bi bil donos na hektar, ki bo 
ostal pridelovalcu konoplje na 
kmetiji, od okoli 2 do 2,3-krat 
večji kot pri sladkorni pesi. Ob 
investiciji v višini 136 milijonov 
evrov v pridelavo pese na 11.000 
hektarjih površine, naj bi ustvarili 
126 delovnih mest. Medtem ko 
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bi gojenje industrijske konoplje 
na enaki površini omogočalo 
770 delovnih mest, investicija 
v razpršeno proizvodnjo pa bi 
znašala 20 milijonov evrov. Pri 
izračunih se je Marinček skliceval 
na študijo kalifornijskega zavoda 
za zaposlovanje.

Tudi Razvojna zadruga Etri v 
sejanje konoplje
Delo z navadno konopljo je 
primerno tudi za osebe iz ranljivih 
skupin. Tako se je Razvojna 
zadruga Etri odločila letos posejati 
2 hektarja te rastline – za čaj 
in za seme. Slamo, kot stranski 
proizvod, pa bo dala za predelavo 
za gradbeni material slovenskim 

predelovalcem. Vabimo vas, da 
se nam avgusta pridružite pri 
spravilu pridelka. Natančnejše 
informacije bomo objavili na 
spletni strani (www.etri.si) in 
na Facebook-u (https://sl-si.
facebook.com/zadruga.etri). 
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OGLED PRALNICE IN 
IZPOSOJEVALNICE PLENIC 

LAVANDA V BOLOGNI
V maju smo se Etri-jevci, skupaj s 
predstavniki Ekologov brez meja, 
Vrtca Vrhnika, kjer že od lanskega 
septembra uporabljajo pralne 
plenice, in podjetja Viral, odpravili 
v Bologno na ogled pralnice in 
izposojevalnice plenic Lavanda. 
Lavanda deluje znotraj socialnega 
podjetja ETA BETA COOP.  
Slednje je bilo ustanovljeno leta 
1992, na pobudo umetnikov, ki 
se med drugim ukvarjajo tudi 
z raziskavami in testiranjem 
materialov, organizacijo kulturno 
umetniških  dogodkov in tečajev 
keramike, fuzije stekla ipd. 
Izdali so tudi več priročnikov o 
različnih umetniških tehnikah, 
kot so steklo, keramika, mozaik, 
kiparstvo in tudi lastno serijo 
knjig.

ETA BETA trenutno izvaja 5 
projektov, med drugim tudi 
pridelavo in predelavo ekološke 
zelenjave  ter recikliranje 

stekla. Svojo tržno dejavnost  
opravljajo pod blagovno znamko 
CRISTALGEMMA.  
V preteklih letih so odkrili 
svoje osnovno poslanstvo − 
umetnostno terapijo. Preko 
projekta ScuolAperta, razvijajo 
predvsem programe rehabilitacije 
in usposabljanja. V tem projektu 
sodelujejo in izmenjujejo mnenja 
različni strokovnjaki, med njimi 
tudi pedagogi, umetniki in 
obrtniki. Programi so namenjeni 
ranljivim ciljnim skupinam. 
Gre za  ljudi, ki so več let živeli 
na obrobju in imajo izkušnjo 
osamljenosti in zapuščenosti. 
Zaradi različnih dejavnikov so 
bili torej odrinjeni na rob družbe, 
ali celo izključeni iz nje in zanjo 
nepomembni.  
Poslanstvo ETA BETA je 
izobraževanje in usposabljanje 
ranljivih ciljnih skupin, 
poklicna rehabilitacija in 
spodbujanje ter ustvarjanje 

Nevenka Krajnc, razvojnik v Etri skupnosti
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zaposlitvenih možnosti.  Vsak 
dan znova potrjujejo, da se s 
pomočjo umetnosti, domišljije 
in ustvarjalnosti lahko tudi 
ljudje z obrobja vključujejo v 
delovni proces in si  z lastnim 
delom povrnejo dostojanstvo in 
samozavest.  

Lavanda
Skozi projekt  ScuoloAperta, 
so razvili trajno dejavnost, ki 
povečuje zaposlitvene možnosti 
ranljivih ciljnih skupin in na 
drugi strani prispeva k ohranjanju 
naravnega okolja in zdravja 
otrok. Lavanda od leta 2009 nudi 
storitve pranja in izposoje plenic 
40 javnim in zasebnim vrtcem v 
Bologni. Plenice po potrebi tudi 
popravljajo. Trenutno nudijo 
zaposlitev 5 osebam za polovični 

delovni čas.
Preden uvedejo svoje storitve 
v vrtce, pripravijo vse vpletene 
na spremembe. To dosežejo s 
pogovori,  z večkratnimi srečanji 
in 3-dnevno delavnico za 
zaposlene. Slednji so ključnega 
pomena pri uvajanju, zato v 
sklopu delavnice med drugim 
preživijo en dan v pralnici in tudi 
obiščejo vrtec, ki že uporablja 
pralne plenice. Zadnji dan 
imajo možnost posvetovanja s 
strokovnjaki in proizvajalci. 
Jeseni  bodo dejavnost razširili in 
ponudili izposojo in pranje tudi 
gospodinjstvom. Starši bodo lahko 
v dveh vrtcih, ki bosta vključena 
v pilotni projekt, oddali umazane 
plenice predvidoma vsak dan in 
prevzeli čiste enkrat tedensko.
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Potek izposoje in pranja
Tovornjak, ki plenice prevaža, 
ima dva ločena dela, čisti in 
nečisti. Vsako jutro dostavi 
oprane plenice vrtcem.  Število 
dostavljenih plenic je enako 
številu umazanih, ki so jih prejšnji 
dan odpeljali v pranje.  Pranje 
je okolju prijazno, postopek je 
avtomatiziran in traja povprečno 
65 minut. Prilagojen je trem 
načinom pranja – neuporabljenim 
plenicam, prekrivnim hlačkam in 
umazanim plenicam. Akademske 
raziskave so pokazale, da je 
idealna temperatura za delovanje 
čistilnih sredstev in zagotavljanje 
strogih higienskih meril 62 °C. 
Poraba vode je 0,7 litra vode 
na eno plenico. Največ plenic 
operejo v zimskih mesecih, 
spomladi namreč pričnejo otroke 
navajati na kahlico. Prav tako 
začnejo z uvajanjem pralnih 
plenic praviloma spomladi, ker 
se septembra otroci privajajo 
vsem drugim novostim v vrtcu. 
Eno plenico lahko operejo od 300 
do 500 krat, dnevno pa operejo 
okoli 2500 plenic. Optimalnost 
postopka pranja preverijo vsake 
tri mesece s testiranjem opranih 
plenic. Odslužene plenice 
predelajo v čistilne krpe za 
ponovno uporabo v bolnišnicah.

Pralne plenice KiSS
Pralne plenice imamo tudi v 
Sloveniji. Blagovno znamko 
KiSS pralne plenice so ustvarile 
ženske z ljubeznijo do otrok in 
narave. KiSS pomeni »Kreativne 
in sodobne. Slovenske.« Te 
plenice so iz bambusovega in 
bombažnega frotirja, z uporabo 
blaga iz ponovne uporabe za 
vrhnje plasti plenic. V proizvodnji 
sodelujejo osebe iz ranljivih ciljnih 
skupin, ki so obtičale na Zavodu 
za zaposlovanje kot brezposelne 
osebe, ne glede na dejstvo, da s 
svojim znanjem, izkušnjami in 
pozitivno energijo lahko še veliko 
prispevajo k razvoju družbe. 
V Etri skupnosti delujemo po 
načelih socialnega podjetništva, 
se medsebojno povezujemo in 
sodelujemo. Prednosti plenic KiSS 
želimo predstaviti širši Sloveniji 
in tako omogočiti zaposlitev 
brezposelnim šiviljam. Želimo 
informirati tako starše kot tudi 
strokovne delavce v vrtcih, o 
dobrem vplivu pralnih plenic na 
zdravje otrok in ohranjanju okolja. 
Uporabo pralnih plenic želimo 
povečati iz 2 % na najmanj 50 % 
uporabnikov in tako posledično 
zmanjšati količino odpadkov. 
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PREŽIVITE KAKOVOSTNI 
PROSTI ČAS Z DRUŽINO IN 

PRIJATELJI V 
STAREM MALNU

Prvi poletni dnevi in mokra Zofka 
napovedujejo vroče poletje. Zakaj 
ne bi teh dni z družino preživeli 
v naravi, se sprehodili po hladni 
dolini potoka Bela, si privoščili 
piknik, poskusili slovenska piva in 
se osvežili v kopališču zajezenega 
potoka?

Pohodno razpoloženi si lahko 
v bližini ogledate tudi kraški 
bruhalnik, izvir potoka Bela, 
po domače Lintvern, ki velja 
za naravni kraški pojav, ter 
nadaljujete pot do Planine nad 
Vrhniko. Tam se lahko povzpnete 
na 20 metrov visok razgledni 
stolp, od koder seže pogled vse 
od Triglava in Kamniških Alp, do 
Nanosa in Snežnika. 

V Starem malnu vam nudimo 
prostor za piknike, ki deluje 

po konceptu Zero Waste oz. 
piknik brez odpadkov, saj se 
želimo izogniti večjim količinam 
odpadkov. Tako lahko obdani z 
lepotami narave samo uživate 
v dobri družbi, vse za piknik pa 
poskrbi prijazno osebje v koči. V 
poletni vročini, se lahko ohladite 
v vodi zajezenega potoka, za piko 
na i, pa vam s pomočjo slovenskih 
mikro-pivovarjev odpiramo tudi 
nova obzorja pivskih okusov. Na 
voljo smo vam cel teden, razen ob 
ponedeljkih, med vikendi pa lahko 
tudi kaj prigriznete. 

Pri nas lahko najamete tudi 
prostor za ustvarjalne in druge 
delavnice ter seminarje. Koča 
je opremljena z  internetnim 
dostopom, ki omogoča sodoben 
način dela, po konceptu »so-
delavnega« prostora (coworking 

Katarina Sorčič in Lidija Novak
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place). Tak način dela, omogoča 
kreativnim posameznikom s 
podjetniško žilico, da si delijo 
delovni prostor, učinkovito 
izmenjujejo mnenja in izkušnje z 
ustvarjalci iz različnih panog . 
V Starem malnu jeseni 
načrtujemo tudi delavnice 
za skupine osnovnošolcev 
in srednješolcev, kot so npr. 
spoznavanje taborniških veščin, 
spoznavanje čarobnosti narave in 
kulinarične delavnice. 

Upravitelj  koče v Starem 
Malnu
Če še niste vedeli, kočo v Starem 
malnu upravlja Razvojna zadruga 
Etri. Povezuje nas želja po 
spreminjanju navad na področjih 

ekologije, ergonomije in etične 
ekonomije. V intenzivnem 
sodelovanju z lokalnimi 
skupnostmi razvijamo storitve, ki 
omogočajo vključevanje ranljivih 
skupin. Tako ustvarjamo ‘zelena’ 
delovna mesta za težje zaposljive.  

Da boste na tekočem o 
aktivnostih, ki jih izvajamo v 
Starem malnu, nas všečkajte na 
naši Facebook strani ali obiščite 
našo spletno stran www.starmaln.
si. Dosegljivi smo tudi na tel. št. 
05 904 35 00 ali 041 414 409 
(Katarina Sorčič).

Dobrodošli!



Med letošnjimi prejemniki Plečnikove medalje za prispevek 
k bogatitvi arhitekturne kulture so tudi člani Arhitekturnega 
nasveta Aleš Kobe, Aljoša Merljak, Marta Vrankar, Matic 
Brdnik in Pia Mikolič, ki so medaljo prejeli kot del ekipe EASA 
Slovenija za projekt EASA013: Primer participacije, Žužemberk. 
Plečnikova odličja, ki so jih podelili 20. aprila 2015, so osrednja 
javna in najvišja strokovna priznanja slovenskim avtorjem za 
vrhunske stvaritve, nastale na področju arhitekture, urbanizma, 
krajinske arhitekture ali notranje opreme.

MED DOBITNIKI 
PLEČNIKOVE 

MEDALJE TUDI ČLANI 
ARHITEKTURNEGA 

NASVETA
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Člani interdisciplinarne ekipe, 
ki je v letu 2013 organizirala 33. 
evropsko srečanje študentov 
arhitekture v Žužemberku, so 
v dveh tednih povezali 500 
študentov arhitekture in jih 
spodbujali k ustvarjalnemu 
dialogu in aktivnemu vključevanju 
v lokalno skupnost. Projekt 
se je razvijal skozi šest faz, od 
oktobra 2011 do oktobra 2013 
in predstavlja korak dlje pri 
snovanju kakovostnih prostorskih 
ureditev.

Mednarodna mreža študentov 
arhitekture EASA je predstavljala 
okvir za testiranje principov 
sooblikovanja prostora, v katerega 
so avtorji projekta vključili 
udeležence iz 250 evropskih 
arhitekturnih šol, strokovno 
javnost, partnerje in podpornike, 
lokalno samoupravo ter lokalno 
skupnost. Glavni cilj je bil premik 
v glavah in konkretne spremembe 
v prostoru, zato je bil Žužemberk 
idealna lokacija za organizacijo in 
izvedbo dogodka s pomenljivim 
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naslovom Reaction (Odziv). 
Krajani so se ves čas dejavno 
vključevali s podajanjem smernic 
razvoja lastnega kraja in celo sami 
pomagali pri končni izgradnji 
osrednjega objekta, paviljona na 
grajskem trgu v Žužemberku, 
ki je, poleg hiše na drevesu ob 
reki Krki ter ostalih manjših 
intervencij, trajen spomin na 
globalni dogodek.  
 
»Hvaležna sem ekipi za čudovita 
leta, ki so nas trajno povezala. 
Obenem sem ponosna na 
vse člane, da nam je s trdim 
delom, pozitivno energijo in 
sodelovanjem uspelo povezati 
različne deležnike v prostoru, 
in Plečnikova medalja potrjuje, 
da je tovrstno participacijo kot 
kakovostni princip oblikovanja 
prostora v prihodnosti prepoznala 
tudi stroka,« je prejem medalje 
pospremila Marta Vrankar.

Po besedah žirije, so slovenski 
študenti v okviru mednarodne 
mreže predstavili participacijo 
kot eno izmed mogočih poti za 
nastanek kakovostne arhitekture. 
Projekt je celostno izkoristil 
priložnost in potencial mreže, v 
Žužemberk prinesel novo energijo 
in velik premik v družbi sami 

ter tako pomembno prispeval k 
slovenski arhitekturni kulturi. 
Ekipa EASA Slovenija je lani 
prejela tudi Srebrni grb Občine 
Žužemberk.
Plečnikova odličja se podeljujejo 
od leta 1973, ko je bil ob 100. 
obletnici rojstva velikega 
slovenskega arhitekta Jožeta 
Plečnika, na pobudo delovnega 
kolektiva Ambient iz Ljubljane, 
za vsakoletno podelitev teh odličij 
ustanovljen Sklad arhitekta 
Jožeta Plečnika. Sklad danes 
deluje v okviru Društva arhitektov 
Ljubljane. Nagrado skupaj 
podeljujejo arhitekturna stroka, 
Mestna občina Ljubljana (MOL) 
in Republika Slovenija.



"Pravočasnost se splača" po 
vsej Sloveniji. Potujoči 

oskrbovalec  s pisarniškim 
materialom že 24 let zaneslji-
vo bdi nad vašimi potrebami 

in ustvarja zadovoljne 
poslovne partnerje.

V sodelovanju z Zavodom 
Jazon razvijamo delovna 
mesta za različne ranljive 

skupine. Enostavnejša dela 
uspešno povezujemo z 

najbolj inovativnimi 
področji. 

 Postopek uničevanja 
zaupne dokumentacije smo 

nadgradili z inovativnim 
izdelkom ponovne uporabe 

– celulozno izolacijo.

Nudimo kakovostne 
oblikovalske in tiskarske 

storitve. S pomočjo partnerjev 
ustvarjamo trajnostna delov-

na mesta in omogočimo 
izvajanje dobronamernih 

nakupov. 

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 

www.jazon.si
www.oskrbovalec.si

5
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ETRI POSTOJANKA DOBIVA 
SVOJO PODOBO

Prehranjevanje na delovnem 
mestu je problem
S tem, ko omogočimo zaposlenim 
zdrav obrok na delovnem 
mestu, začnemo spreminjati 
prehranjevalne navade ljudi. 
Na delovnem mestu običajno 
preživimo tretjino dneva. V tem 
času nas telo večkrat opozori 
na lakoto in temu je potrebno 
posvetiti veliko pozornost. Z 
mislimi smo stalno pri delu, 
zato za hitro potešitev lakote 
posežemo po najbližjih prigrizkih. 
Ti običajno niso zdravi, ampak 
gre za preveč mastne, preveč 
soljene ali pa sladke prigrizke. 
To ni primerna hrana, zlasti ne 
v času, ko smo obremenjeni, 
pod stresom in moramo biti 
maksimalno produktivni. 
Dolgoročno se razvijejo kronične 
bolezni, zlasti sladkorna bolezen 
tipa 2, ateroskleroza, bolezni 

srca in ožilja, rakava obolenja, 
ki so vzrok za največje število 
prezgodnjih smrti v današnjem 
razvitem svetu (Boeing in sod., 
2012). Po podatkih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, so v 
Sloveniji leta 2012 bolezni srca in 
ožilja obsegale 39% vseh smrti, 
povprečno pa vsako leto umre 
3000 moških in 4500 žensk 
(Fras, 2014). Ljudje se danes 
že zelo dobro zavedamo, kaj je 
zdravo, predvsem tisti, ki znamo 
prisluhniti svojemu telesu. Nekaj 
je zavedanje, nekaj povsem 
drugega pa je trajno spremeniti 
navade. Zato je potrebno biti 
vztrajen in potrpežljiv in dajmo te 
lastnosti vpeljati v svoj življenjski 
slog najprej z urejeno zdravo 
prehrano. Povečana aktivnost, 
psihična kondicija in samozavest 
bosta kmalu sledila.

Jure Laznik, razvojnik v Etri skupnosti
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Dobre prakse v tujini in 
premiki pri nas
Iz razvitih tujih držav prihajajo 
številni primeri dobrih praks 
zagotavljanja preventive za 
zdravje na delovnem mestu. 
Nekaj opaznih projektov poteka 
tudi že v nekaterih slovenskih 
podjetjih. Skrajni čas je, da skrb 
delodajalca za zdravje zaposlenih 
postane stalnica v našem okolju. 
Pri pogovoru z ljudmi na to temo, 
sem zasledil, da imajo ponekod 
tedensko košarico svežega 
sezonskega sadja in mešalnike 
za vsak oddelek, da si lahko iz 
sadja pripravijo tudi napitek. 
Drug primer je spodbujanje 

aktivnosti v povezavi z zdravim 
obrokom, tako da zaposleni za 
določeno število prihodov na 
delo s kolesom dobijo košarico 
sadja. Zdrav obrok ni potrebno, 
da je drag, investicija delodajalca 
pa se obrestuje, kar dokazujejo 
številni primeri dobrih praks. 
Raziskava v švedskem podjetju 
BS Elcontrol je pokazala, da se je 
z uvedbo zdravstvene preventive 
na delovnem mestu v času osmih 
let zmanjšalo število bolniških 
odsotnosti, podjetje bolje posluje, 
je bolj produktivno, zaposleni 
pa so bolj zadovoljni. Tudi iz 
finančnega vidika se je takšna 
strategija podjetju obrestovala, saj 
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so prihranili okoli 20% sredstev 
v primerjavi z obdobjem pred 
uvedbo preventive. V nemškem 
avtomobilskem koncernu 
Volkswagen imajo celosten načrt 
preventive za zdravje zaposlenih. 
Od kar imajo ta program so 
prepolovili število odsotnosti na 
delu poleg tega opažajo večjo 
produktivnost (Chu in sod., 
2000).
 
Ideja za zdravo potešitev 
lakote
To področje celostno in trajnostno 
ureja program Etri zdravje z 
Etri postojanko na delovnem 
mestu, ki ga je razvila Razvojna 
zadruga Etri. Namenjen je 
podjetjem in organizacijam, ki 
želijo spreminjati navade svojih 
zaposlenih. Podjetje ob svetovanju 
sodelavcev Etri zadruge poskrbi 
za vsem dostopen, prehransko 
uravnotežen obrok in jih informira 
o športnih aktivnostih in spodbuja 
h gibanju. Etri postojanka lahko 
postane tudi prostor srečevanja 
sodelavcev ob obedovanju in 
tako tudi izmenjevalnica novih 
idej in kreativnega reševanja 
službenih izzivov. Zaposleni 
so bolj motivirani, ustvarja 
se boljša delovna klima, z več 
idejami in boljšo povezanostjo 

med sodelavci. S številnimi 
inovacijami in ustvarjalnostjo se 
poveča storilnost in kakovost dela. 
Izboljša pa se tudi javna podoba 
podjetja. 

Etri postojanka je prostor v 
podjetju, ločen od delovnega 
prostora, ali kotiček v delovnem 
prostoru, ki je prijeten in svetel.
Odlično bi bilo, da je opremljen s 
pultom ali stoli in s tekočo vodo iz 
pipe. Prostor se vedno lahko tudi 
nadgradi s hladilnimi napravami, 
ki omogočajo daljšo obstojnost 
in varnost hrane. Za začetek bi 
bila primerna usmeritev v oskrbo 
s svežim sezonskim sadjem 
in zelenjavo, z jogurti, žitnimi 
kosmiči, suhim sadjem, semeni 
in oreščki. Etri postojanka pa se 
lahko razširi po potrebah in željah 
naročnika.

Hrana naj bo od domačih, 
lokalnih pridelovalcev in 
proizvajalcev, ki so usmerjeni 
v ekološko pridelavo. Takšna 
hrana je kakovostna, ker nima 
za seboj dolge transportne 
poti, je pod našim nadzorom in 
ustreza slovenski zakonodaji. Na 
predavanjih, v sklopu dogodka 
»Vdihnimo navdih - lokalna 
hrana«, sem zasledil podatek, da 
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smo ljudje v Sloveniji pripravljeni 
plačati tudi 10% več za hrano 
slovenskega porekla. Poleg tega 
spodbujamo slovenske kmete in 
slovensko živilsko predelovalno 
industrijo, povečujemo domačo 
samooskrbo in zagotavljamo 
delovna mesta. Takšen trajnostni 
razvoj, povezan z ekološkim 
pridelovanjem in zaupanjem 
v pridelke, ki jih uživamo, je 
naša obveza in odgovornost za 
naslednje generacije.

Naslednji koraki
Etri postojanka je že dobila eno od 
oblik, vendar je Etri postojanka 
odprta koda, ki se jo lahko 
prilagaja zaposlenim in prostoru. 
Tudi ekipa je že usklajena in 
se povezuje s pridelovalci in 
proizvajalci, kot sta Darsad in 
Žito. V načrtu so dogovarjanja 
še z drugimi slovenskimi 
živilskimi podjetji in ekološkimi 
pridelovalci. Hkrati pa je potrebno 
z analizo trga in mreženjem 
razširiti število potencialnih 

partnerjev. Vsa podjetja, ki želijo 
izboljšati kakovost prehranjevanja 
na delovnem mestu, se lahko 
povežejo z nami in skupaj 
poskrbimo za zdrav obrok. Na 
našem FB portalu Etri zdravje 
lahko spremljate naš trud in 
ideje. V zadnji soboti meseca 
maja smo se udeležili dogodka 
»Vdihnimo navdih«, ki ga je 
organiziral Studio12 na temo 
lokalne hrane. Predavanja so bila 
spodbudna, očitno je zavedanje 
o povečevanju prehranske 
samooskrbe v Sloveniji v porastu. 
Na tem področju si želimo še več 
povezovanja s strani Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, strokovnjakov iz 
univerz, neodvisnih organizacij, 
kmetov, kmetijskih zadrug, 
živilsko predelovalne industrije 
in trgovine. Skupaj smo močnejši 
in se moramo boriti za domačo, 
kemijsko neobremenjeno in 
prehransko bogato hrano.

Viri:
Fras Z., 2014. Populacijski in epidemiološki podatki o koronarni bolezni in njenih 
zapletih in podlage za usmerjeno primarno preventivo pri ženskah. V: 9. Posvet o 
kronični bolezni srca. Bunc M., Gradecki I. (ur.). Novo mesto. Drušvo za izobraževanje 
in raziskovanje v medicini, 2014
Boeing H. in sod. 2012. Critical review: vegetables and fruit in the prevention of chronic 
diseases. European Journal Of Nutrition. 51: 637-663 
Chu C., in sod., 2000. Health promoting workplaces-international settings 
development. Health promotion international. Oxford universety press. vol. 15, št. 2



27

PESTRO SEJEMSKO 
DOGAJANJE

V pomladnih mesecih je 
bila celotna Etri skupnost 
zelo aktivna s sejemskimi 
predstavitvami. Najprej 
smo se konec marca 
udeležili sejma Green - 
mednarodnega sejma 
trajnostnih tehnologij in 
zelenega življenjskega sloga 
v Gornji Radgoni, v drugi 
polovici aprila je potekal 
sejem Naturo, maja pa smo 
se udeležili sejma socialnih 
podjetij Pridne roke in 
prireditve »Vdihnimo 
navdih«.

GREEN – mednarodni sejem 
trajnostnih tehnologij in 
zelenega življenjskega sloga
Gornja Radgona, 26. – 29. marec 
2015

Rdeča nit našega razstavnega 
prostora je bila Zeleno krožno 
gospodarstvo, ki se usmerja v 
ponovno uporabo in recikliranje 
obstoječih materialov in izdelkov. 
Znižuje nastajanje odpadkov proti 
ničelni stopnji. Predstavili smo 
produkte, ki so izdelani po načelih 
krožnega gospodarstva. Prav 
tako smo na naši Etri postojanki 
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osveščali mimoidoče o pomenu 
zdrave prehrane in zdravega 
življenjskega sloga. 

V sodelovanju s Pomurskim 
sejmom smo organizirali tudi 
strokovni posvet z naslovom 
Karierna rehabilitacija, 
vključujoča družba v smeri 
krožnega gospodarstva in 
zelenih delovnih mest – izziv 
vsakega podjetja prihodnosti. 

Sodelujoči na posvetu (Štefan 
Bertoncelj - Domel holding, 
Lenka Puh - Razvojna zadruga 
Etri, Uroš Vajgl - Ministrstvo 
za okolje in prostor, Barbara 
Šubic - M Sora) so izpostavili 
pomen trajnostne strategije in 
krožnega gospodarstva kot celote, 
v povezavi z vključujočo družbo. 
Poudarili so, da se krožnega 
gospodarstva že zavedajo nekatera 
uspešna podjetja.
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NATURO - mednarodni 
sejem aktivnosti in oddiha v 
naravi
Gornja Radgona, 17. – 19. april 
2015 

Etri skupnost se je s svojimi 
aktivnostmi predstavila tudi 
na sejmu Naturo. Z našo Etri 

postojanko smo osveščali o 
pomenu zdrave prehrane, 
predstavljali smo našo turistično 
točko Star Maln, obiskovalci pa 
so si lahko ogledali tudi avdio 
- vizualno razstavo na temo 
Zelenega krožnega gospodarstva v 
trajnostnem turizmu. 
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Sejem Pridne Roke
Ravne na Koroškem, 16. maj 2015

Na sejmu so bili predstavljeni 
primeri dobrih praks socialnega 
podjetništva in zadružništva. 
Predstavila se je tudi Etri 
Skupnost. 

Vdihnimo Navdih: Lokalna 
hrana
Ljubljana, 30. maj 2015

Rdeča nit celotnega dogodka 
je bila lokalna hrana - kot 
priložnost, navdih, dobra praksa 
in način medsebojnega in 
trajnostnega povezovanja. Gostje 
so spregovorili o pomenu lokalne 
hrane za zdravje in okolje, lastni 
proizvodnji, povezovanju med 
ponudniki in potrošniki, izkušnje 
z njihovimi poslovnimi modeli 
in lokalni hrani kot življenjski 
filozofiji. Razvojna zadruga Etri 
se je na dogodku predstavljala s 
svojo Etri postojanko.  



v v

v
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PRIZNANJE ZA ETIČNO 
VODENJE SODELAVCEV 

V ROKE V.D. DIREKTORICI 
ZAVODA JAZON

Marija Lovrenčič, v.d. 
direktorice Zavoda Jazon je 
na konferenci Feel Leadership 
2015 prejela priznanje za 
etično vodenje sodelavcev 
za leto 2015. Glavni namen 
je zbiranje, širjenje in 
nagrajevanje primerov dobrih 
praks na področju poslovne 
etike ter s tem spodbujanje 
etičnega ravnanja, vedenja in 
vodenja.

Marijino vodenje stremi k 
ustvarjanju trajnostnih načinov 
aktivnega vključevanja oseb, ki so 
zaradi svojih različnih omejitev in 
invalidnosti prepogosto izključeni 
iz sveta kariernega razvoja, tudi 
zaradi nezadostno vgrajene 
podjetniške komponente, ki bi 
omogočila njihovo dolgotrajno 
vključenost na trg dela z 
možnostjo varnega napredovanja. 
Model karierne rehabilitacije, ki 
se razvija pod njenim vodstvom, 
omogoča hitrejše prilagajanje na 
nove gospodarske in družbene 
spremembe, ter omogoča nenehno 
nadgradnjo, saj »diha« z okoljem 
v katerem deluje.
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Podjetje Jazon d.o.o. in Zavod 
Jazon sta člana Razvojne zadruge 
eTRI, katere ustanovna članica 
je tudi Marija. Delovanje vseh 
družb je preraslo v skupnost 
Etri, znotraj katere delujemo 
deležniki, ki želimo s socialnimi 
inovacijami spreminjati delovanje 
družbe v smeri ozaveščanja in 
spreminjanja sistema vrednot, ki 
vodijo k družbeno odgovornemu 
delovanju. 

Danes zaposluje Etri skupnost 
59 sodelavcev, od katerih je 25 
invalidov, od tega 15  najtežje 
zaposljivih, ki bi brez  Marijine 
volje in prepričanja v svoje 

delo, verjetno težko našli sebi 
primerno zaposlitev.  Razvojna 
zadruga Etri je nastala prav v času 
krize. In ko je večina podjetij v 
Sloveniji odpuščala, so v letih od 
2010 do 2015 vsi člani zadruge 
skupaj zaposlili 37 ljudi, 28 samo 
v zadnjih dveh letih.  Marija je 
vsak dan na lovu za poslovnimi 
priložnostmi, ki bi lahko dale delo 
osebam iz ranljivih skupin.
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SOCIALNO PODJETJE 
2020

Na razvoj socialnega podjetništva 
vpliva več dejavnikov: 
gospodarske razmere, družbeni 
in okoljski izzivi, politika vlad, 
tehnologija in investicije, če jih 
naštejemo le nekaj. Vprašanje je, 
kako se bo socialno podjetništvo 
odzvalo na te vplive v prihodnjih 
letih oziroma kakšno bo socialno 
podjetništvo v letu 2020?

Vizija socialnega podjetništva 
2020, ki ga predstavlja British 
Council, poudarja pozitivne 
spremembe, ki se dogajajo v svetu 
na področju reševanja družbenih 
in okoljskih težav, ki vodijo v 
trajnostno naravnano in uspešno 
prihodnost za vse. 

Socialni učinek, ki presega 
sektorske okvirje, trend socialnih 
financ, odmik od inovacij k širitvi 
in podvojevanju, kompleksno 
mreženje. Vse to napoveduje, da 
se bodo meje med gospodarskim 
sektorjem, javnim sektorjem in 

nevladnimi organizacijami ošibile 
in da bo prehajanja znanj, praks in 
idej med njimi vse več. Družba se 
namreč spreminja, socialni učinek 
postaja vse pomembnejši in na 
nas je, da izhod iz krize poiščemo 
v novih modelih in ne v brezupnih 
poskusih po ponovni vzpostavitvi 
starih, preživetih vzorcev.

Družbeni učinek 
pomembnejši od sektorskih 
okvirjev
Do leta 2020 bodo meritve 
socialnega učinka postale ne 
samo običajna praksa v socialni 
ekonomiji med socialnimi 
podjetji, dobrodelnimi 
organizacijami in združenji, 
ampak bo vse večje povpraševanje 
zanje tudi v javnem in profitnem 
sektorju. Merjenje socialnega 
učinka in poročanje o njem bo 
vedno bolj razvito, organizacije pa 
bodo posledično ocenjevane po 
njihovem družbenem učinku, kar 
bo odločalo o nadaljnjih nakupih 

Lidija Novak



35



36

in investicijah. 
Do leta 2020 bodo številne 
organizacije začele izdajati letna 
poročila o svojem socialnem, 
okoljskem in gospodarskem 
vplivu.

Dogovorjeni spekter socialnega 
učinka – od pozitivnega, do 
nevtralnega in negativnega – 
bo družbi omogočil, da lahko 
ocenjuje vse organizacije na 
podlagi njihove dejanske družbene 
koristnosti. 

Socialne finance bodo postale 
prevladujoč trend
Do leta 2020 bo model, v katerem 
fundacije investirajo denar za 
maksimalni finančni donos, nato 
pa ta denar vložijo v družbeno 
koristne namene, postal zastarel. 
Fundacije bodo nadzirale socialne 
učinke vseh svojih investicij in 
donacij, s tem pa poskušale doseči 
maksimalen socialni donos.

Vse več bo socialnih podjetij, 
ki bodo sposobna maksimirati 
socialni učinek in bodo obenem 
finančno donosna. Postala bodo 
vedno bolj ‘profesionalizirana’, 
saj bo več poudarka na 

‘pripravljenosti za investicije’ in 
poročanju o učinkih. Ta množica 
socialnih podjetij, godnih za 
investicije, bo pritegnila investicije 
prevladujočih finančnih institucij, 
deloma zaradi želje, da bi si s tem 
povrnile ugled.

Odmik od inovacij k širitvi in 
podvojevanju
Zaradi višje ravni merjenja 
socialnih učinkov, poročanja 
o njih in investiranja vanje do 
leta 2020, se bodo zelo uspešna 
in inovativna socialna podjetja 
znašla pod pritiskom, da hitro 
nadgradijo in razširijo svoje 
dejavnosti v nacionalnih in celo 
mednarodnih merilih. Podobno 
kot so tradicionalne finance 
privedle podjetja, da postajajo vse 
večja, bodo morda imele socialne 
finance enak učinek na socialna 
podjetja. Nekatera socialna 
podjetja bodo do leta 2020 
ustvarila ogromne prihodke od 
prodaje. Razvil se bo vseevropski 
kader vodilnih socialnih podjetij, 
ki se bodo spopadala s široko 
paleto družbenih problemov, 
obenem pa bodo pritegnila 
investicije ter v enaki meri 
nasprotovala razpravam in jih 
spodbujala. Uveljavila se bodo s 
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svojim učinkom, kulturo, uspehi 
in znanjem, ki ga lahko delijo 
naprej. Ne bodo več na obrobju 
marginalnih sektorjev, temveč 
bodo konkurirala prevladujočim 
poslovnim modelom in načinom 
vodenja podjetij.

Kako uspešno širiti uspešna 
socialna podjetja, ne da bi s 
tem uničili njihovo posebnost, 
je ustanavljanje socialnih 
franšiz. Čeprav model izvira iz 
komercialnih franšiz, zahteva 
večje partnersko sodelovanje med 
franšizodajalcem in franšiznimi 
podjetji, ki so običajno samostojna 
socialna podjetja znotraj 
posameznih skupnosti.

Kompleksno mreženje 
bo preobrazilo socialno 
podjetništvo
Vse večje povezovanje med 
socialnimi podjetniki bo 
prineslo trend visoko omreženih 
mikrosocialnih podjetij, ki bodo 
sodelovala zunaj državnih meja. 
Nastale bodo močne vezi z 
namenom reševanja specifičnih 
socialnih problemov, ki bodo 
potem razpadle, namesto njih pa 
se bodo pojavile nove povezave. 

Pri tem bodo črpali strokovno 
znanje in denar iz množic. Ta 
neposreden, sodelovalni pristop 
k reševanju lokalnih in globalnih 
problemov bo še posebej privlačna 
alternativa organiziranemu 
političnemu udejstvovanju, 
predvsem za mlade ljudi, ki so 
odrasli v ‘digitalni dobi’.

Socialno podjetništvo ločen 
sektor?
Bistvo socialnih podjetij nikoli ni 
bilo v iskanju lastnega sektorja, 
pravne ureditve ali modelov 
vodenja, temveč v delovanju 
na marginalnih področjih, 
premikanju meja mogočega ter 
delu z ljudmi in problemi, od 
katerih so profitna podjetja, vlade 
ali tradicionalne dobrodelne 
organizacije dvignile roke. 
Naloga socialnih podjetij v letu 
2020 je še vedno tveganje in 
premikanje meja. Toda slednje 
bodo precej naprej. Delo, ki 
ga danes opravljajo vrhunska 
socialna podjetja, bodo nato 
prevzele prevladujoče dobrodelne 
organizacije in zasebna podjetja. 
Kljub vsemu bodo nekatera še 
ustvarjala inovacije in pozivale 
vlade k spremembam, družbo 
pa jim bodo delala novonastala 
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podjetja. Majhna in prilagodljiva 
socialna podjetja bodo še naprej 
služila kot evropski laboratoriji za 
raziskave in razvoj, ki bodo iskala 
in preizkušala nove načine, kako 
izboljšati našo družbo. 

Reševanje širokega spektra 
družbenih težav
Za navdihujoče zgodbe o uspehu 
bodo poskrbela socialna podjetja, 
ki delajo z najbolj izključenimi 
iz trga dela in ustvarjajo nova 
delovna mesta za ljudi iz socialno 
šibkih okolij. Na tem področju 
lahko pričakujemo, da bodo 
mladi sami vodili spremembe 
in našli rešitve s pomočjo 
podjetij z velikim socialnim 
učinkom. Socialna podjetja 
bodo vse pogosteje izkazovala 
vrednote enakosti med spoloma 
z uravnoteženim zaposlovanjem 
na vseh stopnjah organizacije, k 
čemur jih bodo spodbudili socialni 
investitorji, ki bodo to videli kot 
primer dobrega vodenja podjetja. 
Ker bodo meje med sektorji 
zamegljene, se bo ta praksa 
razširila tudi na javni sektor in 
profitna podjetja. Prišel bo nov 
val okoljskih podjetnikov, ki bodo 
ustanavljali in vodili socialna 
podjetja, s katerimi se bodo 
lotevali problemov na področjih, 

kot so vodni viri, energetika in 
podnebne spremembe. Ti bodo 
pokazali praktične načine vodenja 
podjetja, širili učinkovite primere 
dobre prakse po Evropi in svetu 
ter ponujali globalne rešitve, 
medtem ko se bodo vlade še 
naprej prerekale o kratkoročnih 
nacionalnih interesih. Uspeh teh 
socialnih podjetij ne bo merjen 
zgolj z vidika lastne socialne ali 
finančne učinkovitosti, temveč 
deloma tudi po tem, kako 
učinkoviti so pri ustvarjanju 
okolja, v katerem lahko uspeva 
resnično trajnostno usmerjen 
profitni sektor, ter utiranju poti 
vladam, da sprejmejo učinkovite 
ukrepe.

Kje bodo socialna podjetja do 
leta 2020?
Socialna podjetja bodo tam, 
kamor spadajo – ukvarjala se 
bodo s problemi, potisnjenimi 
na obrobje, a sama več ne bodo 
marginalizirana, premikala 
bodo meje, ustvarjala in 
oblikovala tržišča, delovala bodo 
narodotvorno ter ustvarjala 
prostor, kamor jim bodo 
lahko sledili vlade, dobrodelne 
organizacije in profitna podjetja.
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POTEGUJTE SE ZA 
SLOVENSKO NAGRADO 

ZA DRUŽBENO 
ODGOVORNOST 

HORUS 2015

Kdor družbene odgovornosti še 
nima vključene v svojo strategijo, 
zaostaja za sodobnim napredkom 
in konkurenčnostjo. Sodoben 
čas namreč od pravnih oseb 
vse bolj zahteva, da se zavedajo 
vplivov, ki jih imajo na okolje 
in družbo ter vplivov, ki jih 
okolje in družba povzročata 
nanje. O tej soodvisnosti in 
celovitosti družbe  govori koncept 
družbene odgovornosti (DO), 
ki se v uspešnih podjetjih in 
organizacijah ter zavodih vse bolj 
uveljavlja, o njih pa govorijo tudi 
pomembnejši evropski dokumenti 
in usmeritve. 

Zakaj? 
Ker so v svetovnem merilu zlasti 
podjetja prepoznala, da jim 
družbeno odgovorno delovanje 
prinaša številne koristi, kot npr.:
• večja prepoznavnost in ugled 
v medijih, pri splošni javnosti,  
kupcih, dobaviteljih, poslovnih 
partnerjih,
• večja motivacija zaposlenih za 
delo, večja lojalnost zaposlenih, 
manj absentizma in fluktuacije,
• več predlogov za inoviranje, 
izboljšave poslovanja, delovanja,
• pridobitev novih poslov s 
strankami, dobavitelji, več 
nakupov in večja lojalnost 
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potrošnikov,
• racionalnejša raba virov in s tem 
zmanjšanje stroškov,
• več dobička ob izteku leta.

Razpis za Slovensko nagrado 
za družbeno odgovornost 
HORUS 2015
IRDO - Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosti, PRSS – Slovensko 
društvo za odnose z javnostmi in 
SPIRIT Slovenija, javna agencija, 
so v sodelovanju s številnimi 
podpornimi partnerji projekta 
objavili razpis za Slovensko 
nagrado za družbeno odgovornost 
HORUS 2015. Razpis za nagrado 
Horus je tokrat objavljen 
že sedmič, z njim pa želijo 
partnerji poiskati in nagraditi 
celovite pristope pravnih oseb 
in posameznikov k družbeni 
odgovornosti. Za nagrado HORUS 
2015 se lahko tako potegujejo: 
podjetja (mikro, majhna, srednje 
velika, velika in socialna) ter 
zavodi. Objavljeni so še trije 
razpisi za posebna priznanja: 
posebno priznanje posamezniku 
oz. organizaciji, ki deluje v 
kontekstu družbene odgovornosti, 
posebno priznanje novinarju/ki 
ter v sodelovanju z Uradom Vlade 
RS za Slovence v zamejstvu in po 
svetu razpis za posebno priznanje 

Slovencem v zamejstvu in po 
svetu. Razpis za vse kategorije 
je odprt do 25. septembra 2015. 
Razpisno dokumentacijo za vsako 
kategorijo prijaviteljev posebej 
ter ostale informacije o projektu, 
partnerjih in razpisu najdete na 
spletnem mestu www.horus.si.

Poslovni klub HORUS
Dosedanji prejemniki priznanj in 
nagrad Horus iz preteklih let so 
v začetku junija 2015 ustanovili 
Poslovni klub Horus, ki združuje 
do sedaj prijavljene kandidate 
za nagrado Horus, omogoča 
izmenjavo znanja, izkušenj ter 
dobrih praks in tako povezuje 
slovenska družbeno odgovorna 
podjetja. Med ustanovitelji je, kot 
prejemnica nagrade HORUS 2014, 
v kategoriji socialnih podjetij, tudi 
Razvojna zadruga Etri.
Člani kluba menijo, da je sedaj 
nastopil čas, da naredimo skupno 
zavezo Sloveniji in pomagajo 
tudi drugim podjetjem krepiti 
družbeno odgovornost. Želijo 
sodelovati z odgovornimi podjetji 
in z njimi nadgrajevati svoje delo, 
zato se jim pridružite tudi vi!
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»Pobuda za ustanovitev Horus 
kluba izvira iz želje, da bi 
postala družbena odgovornost 
neločljiv del »genetskega 
zapisa« podjetij v Sloveniji, da 
bi presegli zgolj razmišljanje 
o družbeni odgovornosti kot 
dejanjih, pač pa kot načinu 
življenja in seveda poslovanja. 
Družbena odgovornost je mnogo 
več kot le humanitarna gesta, 
je zavedanje podjetja o svojih 
učinkih na okolje in družbo, v 
kateri deluje, ter njegova zaveza 
k ustvarjanju boljšega sveta. 
To lahko naredimo le tako, da 
v svojem delovanju po svojih 
najboljših močeh sistematično 
skrbimo za zmanjševanje ali 

celo odpravljanje morebitnih 
negativnih ter krepimo, 
nadgrajujemo in ustvarjamo 
pozitivne družbene učinke,« 
je o Poslovnem Klubu Horus 
povedala Tina Cipot iz podjetja 
Lidl Slovenija k.d. d.o.o.. »Klub 
smo ustanovili zato, ker menimo, 
da je sedaj nastopil čas, da 
naredimo skupno zavezo Sloveniji 
in pomagamo tudi drugim 
podjetjem krepiti družbeno 
odgovornost. Želimo sodelovati 
z odgovornimi podjetji in z njimi 
nadgrajevati naše delo,« 
pa je povedal Jure Triller iz 
podjetja Identiks kartični sistemi 
d.o.o.
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»JABČKAJTE« NAS ZA 
SVOJEGA GLASNIKA 

BOLJŠE HRANE

Glasniki boljše hrane so 
priznanje vsem dobrim praksam 
posameznikov, združenj, 
pridelovalcev, vrtičkarjev, 
kuharjev in vseh drugih, ki na 
svoj način in po svojih močeh 
prispevajo k temu, da v Sloveniji 
pridelamo, prodamo in pojemo 
več boljše hrane.

Med glasniki dobre hrane je 
tudi Razvojna zadruga Etri, 
kot del preventive za zdravje 
in kot podpora podjetjem pri 
spreminjanju navad, ki vključuje 
lokalno pridelano hrano. Zato 
vas vabimo, da nas »jabčkate« 
(nominirate) za svojega glasnika 

boljše hrane in s tem tudi vi 
pristavite svoj delček v mozaik 
boljše hrane. »Jabčkate« nas 
lahko na spletni strani www.
glasniki.si. 

V Zavodu Viva so se namreč 
odločili, da s projektom Glasniki 
boljše hrane, s pozitivnimi 
zgodbami posameznikov 
in posameznic, institucij in 
organizacij, pridelovalcev in 
podjetnikov, organizacij in društev 
prispevajo k temu, da pozitivne 
zgodbe preglasijo negativne, da 
damo glas in priznanje tistim, ki 
delajo dobro.
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