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Pridejo trenutki  obračuna. Tisti, ki 
imamo zaupanje, da imamo usodo v 
svojih rokah oziroma vsaj odločitev, 
kaj bomo delali, dali od sebe in 
pustili za seboj v trenutku obračuna, 
običajno nimamo veliko težav. Lahko 
se sicer jezimo na marsikaj, kar bi 
spremenili za nazaj. Pri nekaterih 
točkah iščemo izgovore, zakaj nismo 
naredili tistega, kar smo nameravali. 
Vendar je pogosto obračun tisti, ki 
nam da določene ideje in načrte 
za prihodnost.  In če je pri tem še 
veliko energije in delovne vneme, so 
rezultati  zagotovljeni.

In kaj pride za tem? Lahko veliko 
razočaranje, če se stvari ne uresničijo 
in če ni priložnosti, da se inovacija 
uresniči in pokaže rezultate. 
Mešanica podjetniške energije, 
strahu, jeze, odgovornosti pa lahko 
ustvarja največje družbene inovacije. 
Pri določenih novih poslovnih 
modelih je to še dodatno zahtevno, 
ker ni več tistega klasičnega odnosa 
med naročnikom in plačnikom. 
Ampak to  predstavlja tisti pravi 
izziv za prave podjetniške ekipe.  

Sestavljati jo morajo izredno 
ambiciozni ljudje, katerih cilji so širši 
od  preprostih osebnih ciljev, ki se 
jih tu in tam še sliši – dobro plačana 
služba, hiša, avto in veliko dopusta.

Delam obračun svojih 25 let 
podjetništva, obkrožena s 
preizkušeno ekipo sodelavcev Jazona, 
oskrbovalca pisarn, dopolnjeno s 
pravo pomlajeno podjetniško ekipo, 
ki oživlja in pospešuje dogajanje. 
Uspeva nam, da eTRI poslovni model 
živi in skupaj s poslovnimi partnerji  
ustvarja vedno več vključujočih 
delovnih okoljih, nove ekipe, storitve, 
produkte in povezovanja, ki so 
dovolj močna, da premagujejo strah 
in jezo. Energija in odgovornost sta 
pogonsko gorivo, ki ga boste  začutili 
tudi ob prebiranju Popolne pisarne, 
ki se s to številko znova vrača k 
svojim ergonomskih začetkom. Saj 
veste – dobra volja je najbolja, k temu 
pa znatno pripomore tudi delo v 
posamezniku prijaznih pogojih.

Pridružite se nam, dobrodošli.

Uvodnik
Lenka Puh
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Priljubljena lokacija Stari maln v neposredni bližini Vrhnike odpira svoja vrata. 
Ponudba bo prilagojena piknikom na sto in en način, spodbujala pa bo zero 
waste navade in podporo lokalnim ponudnikom hrane in pijače. Vsi, ki iščete 
oddih v naravi ali prijetno druženje s prijatelji, ste več kot dobrodošli, da nas 
obiščete. Priprave pestrih delavnic za vedoželjnje otroke so v teku.

Kaj je še boljšega od pogleda na polno polje okusnih domačih jagod? 
Nedvomno možnost njihovega okušanja. Ekipa Razvojne zadruge eTRI je 
na koncu maja obiskala kmetijo Krošelj in združila oboje. Preizkusila se je v 
nabiranju jagod za Mojo štacuno in preživela prijeten dan v okolici Brežic. 
Delovni dan, ki bi ga marsikdo zamenjal s sedenjem za računalnikom!

Razvojna zadruga eTRI in Umanotera sta sklenili sodelovanje v projektu 
ustanavljanja prve etične banke v Sloveniji. Iniciativa za Pravično banko si 
prizadeva vzpostaviti mehanizme družbenoodgovornih oblik financiranja, ki 
bodo spodbujale razvoj zdravih oblik podjetništva. Poleg informiranja javnosti 
bo nadaljnji korak povezovanje z zainteresiranimi posamezniki, lokalnimi 
oblastmi, podjetji in tujino.

Nabiramo

V naravi, za naravo

Vzpostavljamo dialog

Dobre novice



"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
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Neprecenljiv potencial 
skupnosti
Coworking je način dela, ki v 
zadnjem desetletju doživlja vse večji 
razcvet. Naziv prestolnice coworking 
prostorov, ki ponujajo možnost 
interdisciplinarnosti in sodelovalnega 
individualizma, trenutno nosi 
London, velik potencial pa se zadnja 
leta vse bolj kaže tudi v Sloveniji. 
Najbolj aktivna iniciativa na tem 
področju je Slovenia Coworking, ki 
se zavzema za njegovo promocijo 
in popularizacijo, da bi s tem 
pripomogla k zagonu gospodarstva
in ustvarjanju boljše družbe. 

Pomembna novost, ki jo tovrstna 
oblika dela ponuja, je njena izrazita 
naklonjenost interdisciplinarnosti, 
saj posameznikom iz različnih 

branž omogoča izmenjavo mnenj, 
spodbuja sodelovanje in deljenje 
novih, pogosto kreativnih znanj. V 
enem prostoru se tako lahko delovno 
družijo in izmenjujejo ideje kreativci, 
(socialni) podjetniki, nevladniki in 
drugi posamezniki. Ti so še vedno 
najpogosteje moški, v povprečju stari 
34 let z dokončano univerzitetno 
izobrazbo in aktivni na področju 
kreativnih industrij, ki pa se vse 
prepogosto soočajo z izzivi statusa 
samozaposlitve. 

Obstoječim coworking prostorom, 
ki se že nahajajo v Sloveniji in 
od katerih je trenutno najbolj 
prepoznaven Poligon, se v kratkem 
pridružuje kreativni skupnostni 

Kreativni center Poligon
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prostor Periskop na Železni cesti 16 v 
Ljubljani. 

Oliver Marlow, eden največjih 
strokovnjakov na področju 
oblikovanja in načrtovanja coworking 
prostorov iz londonskega studia 
TILT, ki se je na začetku letošnje 
pomladi mudil ravno v prostorih 
Poligona, je kot največji izziv pri 
njihovem vzpostavljanju izpostavil 
ravno prostor sam. Pomembno je, 
da zna s svojim designom in vsebino 
privabljati ljudi, ki sploh omogočajo 
njegovo trajnostno delovanje. 

Tudi iz tega namena bo prenovljeni 

Periskop namenjen povezovanju 
zadružnikov, socialnih podjetnikov, 
predstavnikom slovenskega 
gospodarstva in mednarodnim 
strokovnjakom iz različnih področij. 
Njegov cilj bo postati pomembno 
stičišče
naprednih idej, ki bodo omogočale 
izoblikovanje družbenih inovacij, 
pri njihovem izvajanju pa se bo 
oprl na napredni del slovenskega 
gospodarstva. Da pa so pomembna 
in trdna partnerstva v primeru 
Periskopa že stkana, priča 
sodelovanje Razvojne zadruge 
eTRI, ki bo koordinirala njegove 
dejavnosti, s podjetjem BSH Hišni 

Studio Tilt
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»Coworking prostori imajo edinstveno formulo, kako združiti veselje 
in cilje do dela, še posebej, če je prostor oblikovan na način, ki sproža 
pozitivne vibracije. Prostori ne ponujajo le boljših cen v primerjavi z 
najemanjem klasičnih pisarniških prostorov, ampak tudi platformo za 
povezovanja različnih branž, s čimer ustvarjajo in podpirajo 
ekosistem inovacij. Sodeč po zadnjih napovedih o prihodnosti 
načina dela, je coworking prostor glaven, če ne tudi edini trend, 
ki bo obveljal do leta 2030«, 
Bistra Kumbaroska, 
vodja coworking skupnosti Hub Vienna.

aparati. Z njegovo pomočjo bo imel 
prostor v prihodnjih mesecih na 
voljo moderno opremljeno kuhinjo, 
ki bo pomagala prostoru uspešneje 
izvajati načrtovane dejavnosti. S 
tem je podjetje pokazalo izrazito 
naklonjenost družbeno
odgovornemu načinu delovanja, do 
sedaj pa so že vrsto let intenzivno 
delovali po načelih okoljske 
odgovornosti, o čemur priča tudi 
priznanje »okolju najbolj prijazno 
slovensko podjetje«. 

Drugo pomembno slovensko 
podjetje, ki se je prav tako 
pridružilo k podpori ideje o 
skupnem izboljševanju inovativnega 
slovenskega gospodarstva, je Plastika 
Skaza. Tudi to podjetje je dokaz, da 
je implementacija okoljske politike v 
način delovanja poslovanja izvedljiva, 
kar je tudi prispevalo k njihovim 
visokim izvoznim rezultatom in 
uspehu. V primeru Periskopa in 
njegovih podružnic na prostem (Stari 

maln na Vrhniki) bo to sodelovanje 
poskrbelo za modno opremljenost 
prostorov in s tem prispevalo 
k večjim gurmanskim užitkom 
udeležencev coworking aktivnosti. 

Oba partnerja bosta tako tesno 
povezana z izvajanjem programa 
promocije zdravja na delovnem 
mestu, delujočega v sklopu 
programa eTRI zdravje, ki 
spreminja posameznikove navade 
na delovnem mestu, te pa vodijo v 
večjo produktivnost in uspešnost. 
Prenovljen Periskop bo ponujal 
možnost širjenja njegovih pozitivnih 
učinkov. Odprt bo za sodelovanje 
s tistimi partnerji, ki bodo želela 
prispevati k izmenjavi mnenj in 
izgradnji idej vključevanja, kar jih 
Razvojna zadruga eTRI s svojimi 
zadružniki že izvaja. 
Potencial tovrstnega načina dela 
je namreč velik in na marsikaterih 
koncih sveta že kaže svoje pozitivne 
učinke. 



Blagovna znamka Cuisine predstavlja plastične izdelke najvišjega kakovostnega razreda. Oblikovani in 
izdelani v Sloveniji, brez kemikalije melamin in bisfenola A (BPA free). Odporni na udarce ter primerni za 
čiščenje v pomivalnem stroju. Odlična rešitev za dom, počitnice, poslovne prostore ali inovativno darilo.

www.cuisine-skaza.com

Popolna izbira za 
vsakdanje in posebne 
priložnosti.



Novost!

Novi palični mešalnik Bosch
MaxoMixx - zadetek v polno za
profesionalne rezultate pri kuhi.
MaxoMixx ni samo palični mešalnik,

temveč pravi kuhinjski aparat, ki obvladuje vse procese
v vaši kuhinji. Zmogljiv in robusten, s široko paleto
pribora za še izboljšano vsestransko uporabo.

Preverite ponudbo pri vašem trgovcu bele tehnike ali
na www.bosch-home.si.

Neverjetna moč. 
Za prave kuharske
mojstre.
Novi premium MaxoMixx je več kot palični
mešalnik, saj s številnimi nastavki obvladuje
vse procese v vaši kuhinji. 

/BoschHomeSlovenija

B_OglasMaxoMixx_PopolnaPisarna_145,8x210_05-2014_SLO  5/16/14  1:27 PM  Page 1
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O vplivu barv na človekovo počutje 
je veliko napisanega, pri izbiri 
ustreznih barv v delovnem okolju 
pa je pomembno vedeti zlasti dvoje. 
Barve so pomemben del pisarniškega 
sloga in s tem posledično tudi splošne 
podobe, ki jo o sebi gradi podjetje, 
po drugi strani pa prispevajo k 
boljšemu počutju in boljši storilnosti 
zaposlenih.

Z živimi barvami boste vnesli 
energijo.

Z vnašanjem živih barv, npr. z 
dodajanjem kosov pisarniškega 
materiala, kot so živo rumene ali 
oranžne (viseče) mape, razgibamo 
možgane in ohranjamo višjo raven 
zbranosti. Pri arhiviranju težavnih 
projektov izberite prijetne in 
umirjene barve kartotečnih map.

Barve v pisarni
Lenka Puh

V Popolni Pisarni pred 11-imi leti.
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Omejena barvna paleta prispeva k 
osredotočenosti.

Bodite pozorni, saj je pretirana 
barvitost lahko moteča. Če zaradi 
boljše preglednosti potrebujete več 
kot eno barvo, potem izberite tiste, ki 
si v barvnem krogu stojijo blizu in ne 
nasproti. Torej raje modro, vijolično 
in sivko kot modro, rdečo in zeleno.

V prostorih, namenjenih miselnemu 
delu, izberite organske barve.
Pri analitičnem delu, ki terja precej 
razmišljanja in proučevanja, je 
najprimernejša zelena barva. Slednja 
lahko ohranja pozornost dlje od 

katerekoli druge, zato so predmeti 
temno zelenih odtenkov odlični 
za povečevanje učinkovitosti. Če 
želimo vzbuditi pozitivna čustva oz. 
opozoriti na dobičkonosnost, uspeh 
in skokovito rast, uporabimo živo 
zelene odtenke.

Uporabite dinamiko barv pri 
upravljanju s časom.

Barvno označevanje map pripomore 
k urejenosti in preglednosti, pa tudi 
k pravočasni izvedbi. Za najnujnejše 
projekte zato izberite živobarvne 
mape.
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V 3R iniciativi podjetje Jazon 
združuje storitve, ki posameznike 
in pridružena podjetja spodbujajo 
k spreminjanju navad na delovnem 
mestu in doma. Ena izmed 
najprepoznavnejših je storitev 
franšiznega modela – zbiranje 
celuloznega papirja v 3R postaje 
za predelavo v celulozno izolacijo. 
Ne samo, da podjetja tako delujejo 
družbeno odgovorno, pomembno je 
tudi, da s tem ustvarjajo prihranke 
na delovnem mestu, saj zmanjšujejo 
količino odpadkov brez negativnih 
učinkov na zaposlene. Še več – 
pomagajo svojim zaposlenim 
spreminjati stare vzorce vedenja 
v trajnostno naravnane in hkrati 
vlagajo v razvoj zelenih delovnih 
mest za težje zaposljive. 

Podjetja, ki zbirajo papir v okviru 
3R iniciative od septembra 2013, 
prispevajo tudi k izboljšanju bivalnih 
in učnih razmer na OŠ dr. Ljudevita 

Pivka na Ptuju, ki jo obiskujejo otroci 
s posebnimi potrebami. V podjetju 
Jazon zaposlujemo ljudi z različnimi 
omejitvami, zato se zavedamo, da je 
enakopravna obravnava ključna za 
njihov osebni in karierni razvoj ter 
družbeno vključevanje. Zagotavljanje 
enakih možnosti in pozitivna 
spodbuda sta pomembna dejavnika v 
vseh življenjskih obdobjih, še posebej 
pa v otroških letih, ko se gradijo 
temelji za življenje. Zbiranje papirja 
za ta namen poteka od septembra 
2013 in se bo zaključilo avgusta 2014, 
ko bo znana višina zbranih sredstev. 
Od vsake zbrane tone celuloznega 
papirja za šolo namenimo 10 evrov, 
ostalo pa za ohranjanje delovnih 
mest težje zaposljivih. V letu 2014 
je vsa uporabnina zbiralnikov, če jo 
pridružena podjetja želijo poravnati, 
namenjena šoli. V zbiranje je sicer 
trenutno vključeno 255 podjetij, šol 
in vrtcev iz vse Slovenije.

Poldrugo leto zbiranja 
materialov za ponovno 
uporabo v 3R postaje
Zaposleni v skoraj 260 podjetij v Sloveniji, pridruženih 3R iniciativo, 
zbirajo materiale za ponovno uporabo v več kot 600 3R zbiralnikih, 
soustvarjajo nova zelena delovna mesta.

Petra Props
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3R iniciativa je bila v marcu in 
aprilu 2014 pomemben partner 
vseslovenske akcije Star papir za novo 
upanje. Akcija, ki jo vodijo Ekologi 
brez meja, je potekala že tretje leto, 
prvič pa je podjetje Jazon odvažalo 
papir podjetjem, ki so zbrala med 
100 in 800 kilogrami. Ekipa podjetja 
Jazon je v začetku akcije sodelovala 
tudi pri izdelavi jumbo plakatov 
iz starega papirja na Šmartinski 
in Linhartovi cesti v Ljubljani. V 
akciji Star papir za novo upanje smo 
organizirali odvoz pri 50 podjetjih iz 
vse Slovenije in presortirali skoraj 15 
ton papirja. Časopisni in pisarniški 
papir smo skladno z našo stalno 
prakso dostavili partnerskemu 
podjetju Zimic, ki izdeluje visoko 
kakovostno celulozno izolacijo. Akciji 
smo se pridružili, saj verjamemo 
v sporočilo, ki ga prinaša: vsakdo 
lahko doda svoj list k boljšemu svetu. 
Zbiranje materialov za ponovno 
uporabo preko 3R iniciative je 
storitev, ki poteka skozi celo leto. 

V zadnjem letu in pol smo skupaj s 
sodelujočimi podjetji zbrali skoraj 
65 ton papirja. Iz 35 ton celuloznega 
papirja je nastalo 39 ton celulozne 
izolacije. 30 ton zbranega papirja 
(plastificiran papir in reklame) ni bilo 
primernega za celulozno izolacijo, 
zato smo ga reciklirali na klasičen 
način. 

Skrb za okolje, ki je prva pozitivna 
posledica trajnostnega ravnanja, 
pa dobi dodatno veljavo ob 

najpomembnejšem družbenem 
učinku, ki smo ga ustvarili skupaj: v 
enem letu  delovanja 3R iniciative so 
podjetja pomagal ustvariti 7 novih 
trajnostnih zelenih delovnih mest za 
težje zaposljive. 
Zbiranje materialov za ponovno 
uporabo v okviru 3R iniciative se 
nadaljuje: v 3R zbiralnike lahko 
odložite najrazličnejše materiale, ki 
bodo dobili novo uporabno vrednost: 
poleg časopisnega in pisarniškega 
papirja tudi oblačila, igrače, hrano 
in tonerje. V lanskem letu smo del 
zbranih oblačil predali društvoma 
Beli obroč in Zvezi prijateljev 
mladine Kranj, preostanek pa smo 
v maju 2014 posredovali prizadetim 
v poplavah v BiH in Srbiji. Zbrane 
plastične zamaške smo predali 
Mladinskemu Centru Litija, kjer so 
jih v aprilu 2014 zbirali z namenom 
delnega plačila šolnin za socialno 
ogrožene posameznike. 

Kako postati član 3R iniciative?

Pišite nam na naslov 3riniciativa@
jazon.si ali nas pokličite na
01 280 99 00.

Letna uporabnina 3R postaje znaša 
20 € + DDV. 
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22 ton od zbranega papirja ni bilo 
primernega za celulozno izolacijo, 
zato smo ga reciklirali na klasičen 
način.

28 ton zbranega papirja smo 
reciklirali in spremenili v celulozno 
izolacijo. Iz ene tone papirja se 
pridela približno 1,1 tona celulozne
izolacije, torej smo omogočili izdelavo 
približno 31 ton celulozne izolacije.

Z pridelano celulozno izolacijo bi lahko izolirali 6 hiš. Vsaka od 
teh hiš bi na leto prihranila 60 kWh energije na kvadratni meter.

Za enoto smo vzeli povprečno enodružinsko hišo v velikosti 150 m², ki je v celoti izolirana 
(streha in stene). Za popolno izolacijo takšne hiše v povprečju porabimo 6 ton celulozne 
izolacije.

Zbrali smo 50 ton papirja, ki smo ga po skrbnem presortiranju namenili na izdelavo 
celulozne izolacije, ki je inovativen energetsko učinkovit izdelek z velikim izvoznim 
potencialom.

Spreminjamo navade in zmanjšujemo količino odpadkov, ki nastanejo v podjetjih in 
javnih ustanovah. Nenehno iščemo inovativne poti ponovne uporabe. Iz njih 
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pridruženih članov nam je v letu 2013 pomagalo spreminjati 
navade - tako svoje kot naše.
Postavili smo tudi več kot 600 3R postaj za materiale, 
primerne za ponovno uporabo.

Zadružna iniciativa: reduce, reuse, recycle

Dodata vrednost naše družbene odgovornosti: v obdobju enega 
(1) leta delovanja 3R iniciative smo ustvarili 7 novih trajnostnih 
zelenih delovnih mest.

Poročilo za leto 2013
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1. Kljub drugačnim prijemom 
klasičnega in socialnega oz. 
družbenoodgovornega marketinga 
med njima gotovo obstajajo kakšne 
vzporednice. Katere so najbolj 
očitne?

Metodologija dela pri obeh 
je približno enaka, začne se z 
analizo stanja in postavljanjem 
ciljev ter iskanjem trženjskih in 
komunikacijskih rešitev za dosego 
ciljev. Konča se z merjenjem 
rezultatov. Drugačni pa so cilji. Pri 
klasičnem marketingu je cilj povečati 

všečnost in posledično prodajo neke 
blagovne znamke. Socialni marketing 
zasleduje širše cilje: želi spremeniti 
odnos do nekega pojava oz. prispevati 
k osveščenosti ljudi o stvareh, do 
katerih prihaja v družbi in ki jih 
zaradi hitrega vsakdana spregledamo 
ter o njih ne razmišljamo globlje. Po 
navadi zato oziroma dokler 'se nas 
ne tičejo'. Sprememba obnašanja je 
dolgoročen in kompleksen proces, 
ki se začne se pri zavedanju. In tu 
ima komunikacija pomembno vlogo. 
V zadnjem čase se tudi podjetja vse 
pogosteje ukvarjajo z okoljem in 

Za vsako podobo je zgodba.
Tanja Rudolf Čenčič se je po dolgoletnem delu v 'klasičnih' 
marketinških agencijah odločila, da se bo posvetila delu, v 
katerega iskreno verjame, in tako prispevala h grajenju vrednot 
medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Od lanskega leta kot 
vodja socialnega podjetja Iz principa deluje na področju socialnega 
marketinga za nevladne organizacije in podjetja. Z njo smo se 
pogovarjali o izzivih in načinih, kako s pomočjo trženjskih prijemov 
vplivati na obnašanje in razmišljanje ljudi, da bodo začeli delovati 
bolj družbenoodgovorno.

Pogovarjala se je: Brigita Žvikart
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vračanjem vanj, zato pomembno 
vlogo socialnega marketinga vidim 
tudi v povezovanju poslovnega in 
družbenega vidika za doseganje 
skupnih ciljev. Kar je v osnovi tudi 
vizija socialnega podjetništva.

2. Ko govorimo o socialnem 
marketingu, se verjetno soočate z 
napačnim razumevanjem njegovega 
pomena. Vam je to povzročalo 
kakšne težave pri nagovarjanju 
novih naročnikov?

Praviloma ne, odvisno pa je od 
sogovornika. Pred časom je eden od 
nevladnikov, s katerim sva se dobro 
razumela, po sestanku zaključil, da 
je zelo vesel, da sva se spoznala, in 
da bo drugim nevladnikom razširil 
glas o tem, da bodo lahko prejemali 
naše storitve brezplačno. Absorbiral 
je torej tiste informacije, ki jih je 
želel. Opažam, da gre za specifiko, 
povezano z dejstvom, da kot 
socialnopodjetniška entiteta
izviramo iz nevladnega sektorja, 
ki ne deluje po tržnih pravilih, 
ampak se ukvarja s potrebami 
ljudi, uporabnikov. Verjamem, da 
bo sčasoma razumevanje raslo. V 
sodelovanju z gospodarstvom so 
izzivi drugačni, potrebno je upravičiti 
njihovo pričakovanje kakovosti 
storitve, kjer so v prvi fazi nekoliko 
skeptični. A na koncu pozitivno 
presenečeni. Kakovost storitve je
naša osnovna skrb.

3. Kakšno je vaše mnenje glede zgolj 
navidezne družbenoodgovorne 
drže, ki jo tudi pri nas prakticirajo 
nekatera podjetja?

Naša želja je sodelovati pri 
projektih, ki bodo imeli družbeni 
učinek. Zavedamo pa se dejstva, da 
določena klasična oblikovna dela, 
ki jih opravljamo, kot je denimo 
oblikovanje različnih publikacij, 
očitnih družbenih učinkov nimajo. 
A vendarle, družbeni učinek je tudi 
to, da zagotavljamo delo ljudem, ki 
te priložnosti sicer ne bi imeli. Bi pa 
imeli težave sodelovati s podjetjem, 
v čigar vrednote oz. poslovno etiko 
bi dvomili. Menim, da gre tu tudi za 
naravno selekcijo, saj dvomim, da bi 
nas podjetje, ki ne bi znalo prepoznati 
dodane vrednosti v sodelovanju 
z nami, sploh kontaktiralo. Je pa 
res, da je naša trenutna realnost 
drugačna od tiste, ki nas čaka čez pol 
leta, saj projekt do konca letošnjega 
delno financira Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada. 
Samostojna pot na trgu bo velik 
izziv. Smo učeča organizacija in na 
področju optimizacije produktivnosti 
nas čaka še kar nekaj dela.

4. Moramo biti pri razumevanju 
potreb ciljnih skupin pri socialnem 
marketingu še posebej pozorni na 
kaj?

V profesionalizaciji te storitve v 
Sloveniji vidim še velik potencial. 
Poznavanje problematike in 
trenutnega stanja med ciljnimi 
skupinami je ključno. Pomembna je 
analiza podatkov obstoječih raziskav, 
prav tako pa tudi vzpostavitev 
stika s primarno ciljno skupino, 
čeprav mogoče organizacija ne 
zmore izvesti reprezentativnih 
raziskav, ker so preveliko stroškovno 
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breme. Če želi na primer nevladna 
organizacija delati na enakosti 
spolov in nima sredstev za analizo, 
je lahko pomemben vir informacij 
spletna anketa, ki jo prilagodi 
svojemu namenu, rezultati pa ji 
pomagajo postaviti smernice, ki 
jih želi zasledovati. Dober način 
analize stanja so tudi  ad hoc 
kvalitativne raziskave, ki jih nevladna 
organizacija lažje izvede, ker ima stik 
z uporabniki. Pred kratkim smo z 
združenjem DrogArt izvajali nekaj 
fokusnih skupin, da smo nekatere 
svoje domneve in različna mnenja 
lažje revitalizirali. In res, včasih 
prideš do presenetljivih ugotovitev.

5. Omenili ste, da pri storitvah in 
produktih, ki jih socialna podjetja 
na trgu ponujajo potrošnikom, 
odločujočo vlogo še vedno igra 
kakovost, družbena odgovornost pa 
je v funkciji dodane vrednosti.

Tako je, kupci so pripravljeni 
plačati za nekaj, s čimer bodo 
zadovoljili svojo potrebo. Zato mora 
biti izdelek oz. storitev v smislu 
kakovosti brezhiben. Tudi za socialne 
podjetnike so zakonitosti trga enake. 
Socialnopodjetniška specifika, ki je 
višje na nivoju vrednostne lestvice, 
pa pri kupcih pusti dodaten dober 
občutek.  A vendarle, na trgu ljudje 
ne bodo kupovali izdelkov zato, ker 
bi nam želeli pomagati, ampak zato, 
ker mi lahko pomagamo njim.

6. Pa se vam zdi, da naša podjetja to 
uspešno komunicirajo?

Želela bi si več pozornosti pri jasnosti 

pozicioniranja, enotnosti sporočil 
in konsistenci pojavnosti. Vse je 
pomemben element pri tem, da nas 
drugi zaznavajo kot celovitega in 
stabilnega partnerja. Je pa res, da je 
že v gospodarstvu pogosto zaznati 
percepcijo trženja kot stroška in 
ne kot investicije, pri socialnem 
podjetništvu pa je to še bolj 
izrazito. Spet se vračam na dejstvo, 
da socialnopodjetniške iniciative 
pogosto prihajajo iz nevladnega 
sektorja, kjer je finančna realnost 
nezavidljiva, zagonskega kapitala 
manj, in tudi temu je moč pripisati 
svoj del vpliva za nižje vložke. Poleg 
tega pa je umeščanje funkcije trženja 
v nabor poslovnih funkcij podjetja 
tudi strokovni izziv. Razvoj trženjskih 
prijemov v nevladnem sektorju in 
segmentu socialnih podjetij so za naš 
projekt velika priložnost.

7. Če za konec omeniva lojalnost 
potrošnikov – obstaja kakšen 
koristen napotek, kako jo ohranjati?

Gre za večno vprašanje. Zdaj se 
potrjuje, da se je bolje sprijazniti, da 
lojalnih potrošnikov ni. Ljudje smo 
priča prekomerni količini informacij 
in smo večji oportunisti, kot smo bili. 
Pri končnih kupcih je bližina znamke 
zato zelo pomembna. Lojalnost pa je 
odvisna tudi od segmenta. Pri nas, 
ki delujemo v poslovnem segmentu, 
jo vidim kot partnerski odnos. 
Partnerstvo je potrebno gojiti in 
vzdrževati, noben partnerski odnos 
ni samoumeven. Kakovosten odnos 
temelji na medsebojnem poznavanju 
in spoštovanju. Pa smo spet pri 
socialnemu marketingu.
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Pred nekaj meseci se je naši ekipi 
pridružil Darko Kraner iz okolice 
Lenarta, ki skozi proces poklicne 
rehabilitacije pobližje spoznava 
načine našega dela. Pred enajstimi 
leti je doživel hudo prometno 
nesrečo, zaradi katere se mu je 
življenje v trenutku popolnoma 
spremenilo. Ponovno se je moral 
naučiti tudi najbolj osnove strani, a 
vsem izzivom je bil z vztrajnostjo in 
dobro voljo več kot kos. Nekdanji 
vsestranski športnik, ki je treniral 
je nogomet, jujitsu in se ukvarjal 
z ribolovom, je o svoji življenjski 
preizkušnji napisal naslednje:

»Življenje je zelo nepredvidljivo in 
ne vemo, v katero smer se nam bo 
zasukalo, zato je zelo pomembno, da 
smo zmeraj zelo previdni, saj nikoli 
ne vemo, kaj nas čaka. Meni recimo je 
noč s prijatelji postavila življenje na 

glavo in me zaradi prometne nesreče, 
ki se nam je pripetila, postavila pred 
najpomembnejšo tekmo mojega 
življenja – borbo za preživetje. Tako 
sem iz vsestranskega športnika čez 
noč postal borec za življenje in svoje 
zdravje. V veliko pomoč pri tej borbi 
pa mi je bilo telo, ki je bilo odlično 
kondicijsko pripravljeno, prav zaradi 
mojega športnega udejstvovanja. Brez 
tega in zdravnikov, ki so mi pomagali, 
me danes ne bi bilo med vami. 
Prometne nesreče, ki se je zgodila 24. 
avgusta 2003 vam ne bom opisoval, 
povem vam le to, da sem bil skoraj tri 
mesece v komi in, da sem 1. decembra 
2003 ponovno spregovoril, se kasneje 
trudil da sem shodil in sedaj hodim 
vsak dan v službo.«

Darko je torej več kot dokaz, da kjer 
je volja, je tudi pot. 

Darko
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Nagrada za družbeno 
odgovorno podjetniško prakso 
2014
Jazon - dobitnik posebnega priznanja
Mreža za družbeno odgovornost je s posebnim priznanjem za 
najbolj inovativno in obetajočo prakso 2014 nagradila podjetje 
Jazon.
V zeleni socialni eTRI franšizi, osnovani na poslovnem modelu eTRI, 
katerega osnovno poslanstvo je ustvarjanje zelenih delovnih mest za ranljive 
skupine, je žirija prepoznala velik potencial. Poleg največjega partnerskega 
podjetja, Jazona, v okviru eTRI modela sodelujejo še Razvojna zadruga eTRI, 
Zavod Jazon, podjetje Ponika, raziskave in razov, d.o.o., Montažna gradnja 
Tadej Zimic s.p,. in Društvo Ekologi brez meja.



Nagrada je bila tudi tokrat pod pokroviteljstvom Janeza Potočnika, 
evropskega komisarja za okolje.

Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta in član upravnega 
odbora Mreže za družbeno odgovornost Slovenije, izroča nagrado 
Lenki Puh, ustanoviteljici podjetja Jazon.



Foto: Marko Vitas

Vidno ganjena Lenka Puh se zahvaljuje za podeljeno priznanje, v 
ozadju finalisti izbora.

Skupinska fotografija vseh finalistov s prof. dr. Danico Purg, dekanjo 
gostujoče IEDC – Poslovne šole Bled.
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Podjetje Ponika d.o.o. ponuja 
tehnologijo zaprtih ribogojnic, 
ki ne onesnažujejo okolja, ne 
potrebujejo zunanjega vodnega 
vira in so namenjene hkratni 
pridelavi rib in zelenjave. Gre za 
nov trend v organskem pridelovanju 
hrane, ki se je v zadnjem desetletju 
bliskovito razširil iz Avstralije v 
ZDA in Kanado, Evropa pa to 
novo tehnologijo šele lovi (resne 
konkurente imamo v tem trenutku 
samo v Švici in Veliki Britaniji). 

Pri akvaponiki s posnemanjem 
naravnega zaprtega kroga izničimo 
slabosti dveh načinov pridelave in jih 
spremenimo v prednosti (akvakultura 
+ hidroponika = akvaponika). 
Ribji izločki, ki so slabost 
akvakulture, postanejo prednost 
pred hidroponiko, saj so naraven vir 
hranil za rastline (te so v hidroponiki 
gojene s sintetičnimi hranili). Na ta 
način hkrati čistimo vodo za ribe in 
rastlinam omogočimo konstanten 
dotok vode, hranil in kisika, s tem 
pa tudi hitrejšo rast in večji donos 
rastlin. 

S to poslovno idejo se je podjetju 
v letu 2013 uspeli izkazati že z 
uvrstitvijo med finaliste različnih 
tekmovanj, npr. StartUp Slovenija, 
Tehnovacija, 8. Forum inovacij in 
Okolju najbolj prijazen postopek 
ter Najpodjetniška ideja v letu 
2013/2014, ki ju podeljuje časnik 
Finance. Intenzivno sodelujejo pri 
razvoju zelene socialne franšize eTRI, 
ki si prizadeva za maksimiranje 
družbeno odgovornih učinkov na 
lokalni ravni.

Inovativno gonilo podjetja je 
Matej Leskovec, mlad inženir 
agronomije, ki ima že več kot 8 let 
izkušenj z akvaponiko, in je svoj 
prvi akvaponski vrt postavil na 
strehi očetove delavnice v Idriji. Ta 
uspešno obratuje še danes. Ob strani 
mu stojita dve mladi doktorandki 
(ena iz varstva okolja, druga iz 
komunikologije), ki verjameta v 
akvaponiko kot trajnostno pridelavo 
hrane. 

Poleg vpeljevanja inovativne 
tehnologije kmetovanja v podjetju 
veliko časa namenijo tudi osveščanju 

Akvaponoski vrtovi – vrtovi 
prihodnosti

dr. Vesna Miličić, direktorica, in
dr. Maja Turnšek Hančič, vodja trženja in financ
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ljudi o prednostih in potencialih 
akvaponike. Izvajajo praktične in 
teoretične delavnice, glavni fokus 
in letošnji cilj pa je postavitev 
komercialnega akvaponskega sistema. 
S tem želijo v podjetju v roku enega 
leta postaviti trdne temelje za 
nadaljnje izboljšave in dokončno 
komercializacijo in implementacijo te 
tehnologije. Poleg tehnoloških rešitev 
ponujajo tudi poslovne rešitve, v 
obliki skupnega nastopa na trgu pod 
skupno blagovno znamko ponnod. 
V podjetju se zavedajo, da se je za 
uspeh na trgu potrebno hitro odzvati 
potrebam trga, skrajšati tržne poti in 
neposredno doseči kupce. 

V začetku letošnjega leta so razvili 
hišni akvaponski vrt ponnod solar, 
s katerim ciljajo predvsem na tiste 
ljudi, ki si želijo lastne zelenjave, 

vendar imajo malo časa ali pa nimajo 
zemlje za svoj vrt oz. je ta slabe 
kakovosti. Ponnod solar združuje 
prednosti akvaponike s prednostmi 
solarnih rastlinjakov. Prednosti 
prvega so hkratna vzgoja rib in 
rastlin, avtomatizirano in varčno 
zalivanje z deževnico ter delo na 
stojni višini s tem pa primernost tudi 
za ljudi, ki imajo težave s hrbtenico. 
Prednosti drugega pa podaljšanje 
rastne dobe tudi v zimo in hladnejši 
rastlinjak čez poletje v primerjavi s 
standardnimi rastlinjaki. 

V letošnjem letu so pridobili 
prvega kupca večjega akvaponskega 
sistema za komercialno pridelavo, 
ponnod prime, ki ga bodo postavili 
v Prekmurju. Iz tehnološkega vidika 
bo ta sistem specializiran samo za 
začimbnice – te namreč zelo dobro 
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rastejo v akvaponiki, cena za rezane 
začimbnice pa je toliko visoka, da 
se to splača. Obenem lovijo tržno 
nišo, saj v Sloveniji še ni pridelovalca, 
ki bi bil specializiran za rezane 
začimbnice in bi lahko pokril potrebe 
distributerjem restavracij. Ti trenutno 
uvažajo iz Italije, Nizozemske in 
Izraela. 

V ekipi je pri delu v prihodnje zelo 
pomembno, kako si vsak od članov 
ekipe predstavlja uspeh in kako se 
naše vizije zlivajo v skupno zgodbo 
uspeha. Matej, vodja razvoja, si 
kot uspeh vizualizira dobro in 

zdravo rast zelenjave in rib, da bo 
pridelek primerljiv s hidroponiko, 
a obenem zdrav za naravo in 
ljudi. Vesna si uspeh predstavlja s 
porastom zelenih delovnih mest in 
povečanjem prehranske samooskrbe 
predvsem z zelenjavo. Maja pa si 
uspeh predstavlja s preprostim 
izračunom, in sicer tako, da bodo 
uspeli, ko bodo stroški 1 kilograma 
organsko pridelane solate nižji od 
0,25 evra, tudi pozimi. To jim bo 
uspelo z združevanjem akvaponike 
z industrijo z odpadno toploto, kar 
pa je že v načrtu v naslednjem letu in 
nova tema za naslednji prispevek. 
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Z veliko pozornostjo do zastavljenih 
razvojnih ciljev se v Starem malnu 
vsak dan nekaj dogaja.  Energija, 
ki jo pridobivamo ob vključevanju 
različnih skupin tako iz naše ekipe 
kot lokalnega okolja, je zagotovilo, 
da smo na pravi poti. Vemo, da so 
predstave sicer različne in da se od 
nas veliko pričakuje. Vsebina in 
ponudba v Starem malnu  bosta za 
letošnje leto oblikovana do konca 
junija.
 
Ta hip  vam lahko povemo tiste 
stvari, ki so že kar jasne,  in 
računamo, da jih boste sprejeli z 
odprtimi rokami. Občina Vrhnika je 
prva slovenska občina, pridružena 
evropski mreži Zero waste iniciative, 
ki si prizadeva ustvariti svet brez 

odpadkov, in tega smo izredno 
veseli. Pogumno vam sporočamo, da 
bo ena izmed naših želja v Starem 
malnu tudi ta, da bodo lahko temu 
prispevali tudi vsi obiskovalci, saj bo 
vsa ponudba prilagojena skupnemu 
doseganju tega cilja. 

Želimo namreč, da aktivnosti v 
Starem malnu ne bodo ustvarjale 
odpadkov. Za ta namen si boste lahko 
za svoje piknike v naravi sposodili 
vračljivo embalažo, ki jo boste na 
koncu vrnili, mi pa bomo poskrbeli 
za njeno čiščenje in ponovno 
uporabo na pikniku nekoga drugega. 
Če boste želeli imeti svojo posodo, 
pa je še nimate doma, jo boste 
lahko v Starem malnu tud kupili 
ter na ta način podprli vrhunsko 

Prebujanje Starega malna
Lenka Puh, Razvojna zadruga eTRI
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serijo proizvodov slovenskega 
podjetja Plastika Skaza, natančneje 
blagovne znamke Cuisine. Vsa 
hrana in pijača, ki jo boste naročili, 
vas bosta v Starem malnu čakali v 
vračljivi embalaži, za vse omenjene 
spreminjanja navad pa si bomo vzeli 
čas skupaj. 
Omogočili vam bomo pripravo 
piknikov, za katere si boste lahko 
določeno opremo sposodili oziroma 
naročili vse, kar potrebujete, ter 
si s tem olajšali tekanje in skrb. 
Tu mislimo čisto vse: od hrane 
do pijače. S tem želimo ustvariti 
vso ponudbo v vračljivi embalaži 
ali točeno in prispevati k dvigu 
kakovostne hrane iz znanih virov ter 
čim bolj lokalno. Razvijali bomo tudi 
ponudbo skupnega kuhanja in načina 
upravljanja Starega malna. Lokacija 
bo še naprej primarno namenjena 
ljudem iz njegove neposredne 

bližine, s svojo ponudbo in načinom 
organizacije pa bo privlačna tudi 
za ostale goste. Posebni kulinarični 
dogodki bodo dali prostoru dodano 
vrednost. 

Pri tem nam bodo pomagali naši 
mladi sodelavci iz vašega kraja, ki 
bodo še posebej v tem letu skrbeli 
za vaše dobro počutje  tako v 
dopoldanskih kot popoldanskih 
urah, poskrbeli pa bodo tudi za 
družine z otroki. Prisotnost teh 
mladih lokalnih tabornikov se je 
20. maja, ko je potekal dogodek 
ustanovitve Taborniškega alumni 
kluba, že pokazala za način dobrega 
sodelovanja.

Za več informacij lahko obiščete 
www.starmaln.si, pišete na 
info@starmaln.si ali pa nas pokličete 
na 041 414 409
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Zadnje čase beremo in slišimo 
strokovnjake, ki izpostavljajo, da bo 
razvoj zelen, ali pa ga ne bo. Prav 
isto velja za Slovenske gorice, s tem, 
da imajo prav ti kraji velik potencial 
za razvoj trajnih zelenih delovnih 
mest – torej takšnih delovnih mest, 
ki so zagotovljena na dolgi rok, ki ne 
obremenjujejo narave prekomerno 
oz. so stranski učinki delovnega 
mesta pozitivni.

Geografsko gledano se gričevnate 
lege kopajo v soncu, megla se 
zadržuje v dolinah in se hitro dvigne, 
vrhovi imajo pogled na gorovja in 
ravnine, živalski in rastlinski svet je 
pester, dane so možnosti za razvoj 
kmetijstva in podpornih dejavnosti, 
turizma in nekaterih predelovalnih 
panog.

Največji neizkoriščeni potencial 
Slovenskih goric so opuščeni 
sadovnjaki. V preteklosti so 
dajali „gotov“ denar kmetijam in 
posameznikom, ki so pridelovali 
jabolka. „Sončna jabolka,“ kot jih 
imenujejo v Društvu Mi za vse nas, 

Zeleni razvoj Slovenskih goric
so bila prepoznana med potrošniki 
po celi Jugoslaviji kot dobra jabolka. 
Preostali sadovnjaki naj bodo nov 
začetek te panoge. Vsak, ki rad dela 
v naravi, si lahko s tem zagotovi 
delovno mesto ali dodaten zaslužek. 
Potrošnja kakovostnih ekološko 
pridelanih živil namreč narašča, kar 
lahko izkoristimo ali pa pustimo, da 
bodo na „vagon“ vstopili drugi.

Najlepša „Sončna jabolka“ se lahko 
trži neposredno, ostalim pa se lahko 
doda vrednost s peko, predelavo 
v eko sokove, kompote in krhlje. 
Možnosti se le še kopičijo in odpirajo 
nova delovna mesta.

Potencial proizvodnje in predelave 
tradicionalnih izdelkov je dobesedno 
povezan z obliko Slovenskih goric, ki 
izgleda kot obgrizeno jabolko. Obliko 
bo potrebno povezati s sloganom. 
Pridelovalci in predelovalci se 
bodo morali povezati in skupaj pod 
enotno blagovno znamko zagotavljati 
kakovostne izdelke. To pomeni 
trajnostno pridobitev kupcev.

Izak Matej Ciraj
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Proizvodov pa ni potrebno prodati 
izven Slovenskih goric. Dobršen del 
proizvodov bi bilo ob pametnem 
turizmu mogoče tržiti doma. 
Delovno mesto s pozitivnimi 
stranskimi učinki je tudi delo 
turističnega ponudnika, ki goste 
napoti še k drugemu ponudniku v 
kraju. S tem bo imel turist bodisi 
priložnost obiskati več zanimivosti 
ali pa bo imel željo, da se vrne, da bo 
lahko videl še vse ostale znamenitosti. 
Hkrati bo lahko dobil dobavitelja 
sadja, vina in drugih izdelkov, če bi 
turist to želel in bi mu bilo ponujeno. 
Turizem je lahko skoraj nedokončana 
zgodba, če se ponudniki povezujejo 
in gostu predstavijo neskončno 
pestrost krajine. Vemo, da so najboljši 
gosti tisti, ki se vračajo.

Največkrat se v te kraje vračamo sami 
prebivalci. Tako imamo od turizma 
v resnici največ mi sami, ker zaradi 
njega urejamo krajino, dejansko pa jo 
najbolj uživamo mi sami in ne turisti, 
ki nam jo kvečjemu zavidajo. To je 
pozitivni stranski učinek turizma, ki 
pa mu lahko vrnemo svoj delež, če 
tudi sami uredimo okolico svojega 
doma.

Na področju proizvodne in 
predelovalne panoge so zelena 
delovna mesta tista, ki večinoma 
izkoriščajo surovine iz okolja. V 
našem primeru so zato najbolj 
primerni les in kmetijski pridelki. 
Tudi na tem področju je bilo veliko 
opuščenega. Med kmetijske pridelke 

štejemo tudi rastline za proizvodnjo 
tekstila - tudi ta panoga se bo vsaj v 
določenem delu lahko vrnila.

Ne glede na panogo pa želim 
izpostaviti pomembnost povezovanja. 
Z optimalno izkoriščenostjo strojev 
in drugih virov bo mogoče doseči 
veliko večjo dodano vrednost, kot 
jo lahko doseže posameznik, ki se 
ne povezuje in bi imel vse stroje 
sam. Trajno sodelovanje v panogi je 
mogoče doseči z odkritim odnosom 
in trdnimi pravili med udeleženci.

Razvojna zadruga eTRI bo v 
Lenartu spodbujala povezovanje 
in sodelovanje. V sopodjetniškem 
centru bo omogočala zagon 
podjetnikom, ki bodo dobiček vlagali 
v razvoj svojega podjetja in pravično 
skrbeli za sodelavce (krožno ali 
socialno podjetništvo). Poudarek 
bo sprva na področju ekološke 
pridelave hrane, kjer želimo povezati 
pridelovalce in optimizirati tržne 
poti, razdeliti delo in vsem zagotoviti 
pravično plačilo. Z vključitvijo 
akvaponične pridelave hrane izven 
redne sezone bo mogoče zagotoviti 
tudi stalno preskrbo potrošnikov in s 
tem trajno poslovno sodelovanje vseh 
in zagotovljena delovna mesta skozi 
celo leto.

Vabimo vse zainteresirane, da se 
obrnejo na nas s svojimi idejami in 
pobudami ter tudi sami doprinesejo k 
trajnostnemu razvoju.



32 PopolnaPisarna

Elektronska hramba in uporaba 
zapisov v e-obliki sta čedalje bolj 
razširjena načina rokovanja z 
zapisi najmanj iz dveh razlogov:

 a) čedalje več zapisov in 
dokumentov originalno nastaja v 
e-obliki in
 b) stalna potreba po racionalizaciji 
dela, ki jo elektronsko poslovanje in 
e-hramba omogočata. 

	 •	E-hramba	postaja	tudi	nujnost	
kot posledica e-poslovanja. Gradivo 
izvorno nastaja v elektronski obliki 
(elektronska izmenjava podatkov, 
e-banka, e-pošta, e-pisarna, 
transakcijski aplikacijski sistemi) 
in e-hramba je naravna oblika 
za hrambo. Prav tako količina 
ustvarjenega gradiva strmo 
narašča in jo je moč obvladovati 
le z e-tehnologijo. Z e-hrambo je 
zagotovljena tudi večja varnost 
gradiva. Preprosta je izdelava več 
varnostnih kopij, možna je zaščita 
zaupnosti na nivoju posameznega 
dokumenta namesto na nivoju 
fascikla in lažja implementacija 
pravil v zvezi z varstvom osebnih 

podatkov (obvezno uničenje gradiva, 
za katerega ni več podlag za hrambo).
 
	 •	Racionalizacija	dela	izhaja	iz	
tega, da je  dostop do dokumentov 
omogočen z mesta uporabe, isti 
dokument lahko hkrati uporablja 
več uporabnikov, preprosto  je 
iskanje vsebin po različnih kriterijih, 
omogočene so avtomatska izdelava 
evidenc, analiz, itd. Vse to vodi v 
pohitritev procesov.

Pri prehodu iz papirnega v e-arhiv 
se stroški za hrambo prerazporejajo 
iz stroškov za prostore in ljudi v 
stroške v zvezi z IT tehnologijo, 
varovanjem informacij in poostreno 
kontrolo izvajanja postopkov. Med 
slabosti e-hrambe pa so dodatni 
stroški za pretvorbo papirnega 
gradiva v e-obliko, možnost izgube 
podatkov zaradi IT okvare sistema ali 
človeške napake, zastaranje formatov 
zapisa, pretvorba starih formatov v 
nov format, zastaranje programske 
opreme, grožnja varnosti sistema 
zaradi računalniških virusov in 
nevarnosti vdorov v sistem.

Hramba in arhiviranje 
dokumentarnega gradiva v 
elektronski obliki

Lara Jedlovčnik
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Proces e-hrambe sestavlja več 
podprocesov: postavitev in 
upravljanje notranjih pravil, 
postavitev in upravljanje podpornega 
računalniškega sistema, zajem 
gradiva v e-sistem, uporaba gradiva, 
uničenje po poteku roka hrambe in 
nadzor nad celotnim področjem, 
t.j. kontrola izvajanja v skladu s 
postavljenimi notranjimi pravili. 
Odgovornosti oseb iz naslova hrambe 
se razdelijo med te procese. Končno 
odgovornost za organizacijo hrambe 
pa nosi vodstvo, ki za vodenje 
področja lahko imenuje odgovorno 
osebo.

Vpeljava e-hrambe je projekt, ki se 
ga je potrebno lotiti organizirano. 
Zagotovljena mora biti podpora 
vodstva. Ponavadi se vpeljava prične 
na enem področju, potem pa se širi 
na ostala. Pri vpeljave e-hrambe 
mora v projektni skupini sodelovati 
odgovorna oseba za arhiviranje v 
organizaciji, oseba, ki ima znanje iz 
arhivske stroke, ključni uporabniki 
(tisti, ki imajo največ gradiva, ki 

imajo najbolj kritično gradivo, oz. 
tisti, ki bodo pilotni uporabniki), IT 
strokovnjaki in organizatorji dela 
v organizaciji. Rezultat projekta 
je delujoči sistem za hrambo ter 
izdelana notranja pravila.
Uporaba storitev zunanjih 
ponudnikov pri hrambi in 
spremljevalnih storitvah je zelo 
pogosta. Razlogov za uporabo 
zunanjih storitev je več. Hramba 
praviloma ni osnovna dejavnost 
organizacije, e-hramba zahteva 
veliko strokovnih znanj in vlaganj v 
tehnologijo ter nadzor in načrtovanje 
neprekinjenega poslovanja, trg 
ponudnikov raste in njihove 
storitve so čedalje bolj kakovostne 
(konkurenca, država ureja/kontrolira 
področje in ponudnike) ter plusi, ki 
jih sicer nudi ‘outsourcing’ (kontrola/
zmanjševanje stroškov). Minus pa je 
odvisnost od ponudnika, posebej pri 
kritičnem gradivu. Zunanji ponudnik 
lahko sodeluje pri vseh procesih 
izvajanja hrambe, kot svetovalec ali 
izvajalec. 
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Članek je namenjen vsem 
podjetnikom v Sloveniji in v tujini, 
ki delujejo družbeno odgovorno. 
Mogoče veste, kaj pomeni status 
socialnega podjetja? Ali menite, da 
ima podjetje kakšne koristi zaradi 
svojega statusa? 

Zadnje pol leta smo bili v Razvojni 
zadrugi eTRI zelo aktivni na 
različnih seminarjih v tujini, kjer 
smo predstavljali dobre prakse 
socialnega podjetništva iz Slovenije: 
od Strasbourga, Beograda, Zagreba, 
do Linköpinga na Švedskem.  Vsi 
okoli nas dojemajo kot pravi primer 
uspešnega socialnega podjetja, 
a ravno v teh dneh nam država 
poskuša odvzeti pravico do tega 
statusa, ker bi lahko bil v nasprotju 
z zakonskimi določili, ki se nanašajo 
na zaposlitvene centre.  S statusom 
ali brez, naš način dela bo še vedno 
ostal nespremenjen, naša ekipa bo še 
naprej delala po najboljših močeh. 
Naša kultura medsebojnega zaupanja 
in spoštovanja  do zaposlenih in 

poslovnih partnerjev nas dela 
uspešne socialne podjetnike, čeprav 
uradna poimenovanja govorijo 
drugače. Človek se tukaj vpraša, 
kako država s svojimi določili 
sploh spodbuja nove paradigme, ki 
so dokazano uspešne? Ali nas res 
ne zanima oblika podjetništva, ki 
dokazano ustvarja novo vrednost, 
nova zaposlovanja in je v korist 
celotni družbi, ne samo lastniku 
kapitala? Ali bomo še naprej slepo 
verjeli v kapitalizem in spet znova 
padali v različne finančne krize?

Kakšna pa je pravzaprav razlika med 
navadnim tržnim gospodarstvom 
in socialno ekonomijo? V članku 
»Kopičenje denarja je samo igra«  
Iczak Adizes govori,  da je razlika v 
tem, da dobiček ni cilj, ampak mora 
biti pogoj za doseganje uspešnosti. 
Dobiček je predpogoj, da podjetje 
obstane in raste, ne sme pa biti edini 
cilj, ker potem lahko zaradi dobička 
zrušimo vse. Nadaljuje, da podjetje 
lahko družbenokoristno , če ima 

Socialno podjetništvo – modna 
muha ali prava pot?

Dario Radošević, MBA



35PopolnaPisarna

dobiček. Ta je pravzaprav pogoj, ki 
omogoča uresničitev cilja – družbeno 
odgovornost, v našem primeru nova 
zaposlovanja. 

Tretji sektor ali sektor socialne 
ekonomije v Evropski uniji (EU) 
zaposluje več kot 11 milijonov ljudi. 
V času ekonomske krize je to edini 
sektor, ki je nenehno beležil razvoj 
in rast števila zaposlenih. Socialna 
ekonomija v EU ustvarja od 10 do 
15 % celotnega BDP-ja. Zadružna 
oblika poslovanja zaposluje več kot 
100 milijonov ljudi po vsem svetu, od 
ustvarjenih prihodkov pa omogoča 
preživljanje skoraj polovice celotne 
svetovne populacije. V EU danes 
posluje več kot 250.000 zadrug, ki 
zaposlujejo več kot 5,4 milijona 
ljudi. Zaradi tega je jasno, da sta 

v EU razvoj in širjenje socialnega 
podjetništva prepoznana kot velika 
perspektiva, zaradi česar ima socialna 
ekonomija pomembno vlogo v 
razvojnem programu EU. Socialno 
podjetništvo je prepoznano kot 
glavni faktor kohezijske politike, ker 
je najbolj uspešno v prepoznavanju 
potreb marginaliziranih, socialno 
občutljivih skupin in težav lokalnih 
skupnosti. Analize so pokazale, da 
so bila socialna podjetja v času kriz 
bistveno manj ranljiva.  Za primer, 
v Italiji je kriza drastično zmanjšala 
število zaposlenih, v socialnih 
zadrugah pa se je število zaposlenih v 
letu 2009 povečalo za 2,7 odstotka. 
Težava, s katero se soočamo v 
Sloveniji, je tudi naziv »socialno 
podjetništvo«. V Sloveniji je termin 
prepogosto povezan s socialno 



skrbjo, zaradi česar nas pogosto ne 
prepoznajo za prave podjetnike. 
Strategija o socialnem podjetništvu 
govori, da je socialno podjetništvo 
poslovni odnos, osnovan na načelih 
družbeno odgovornega, ekološkega 
in ekonomskega trajnostnega 
poslovanja, usmerjenega v ustvarjanje 
dobička, ki se ponovno investira v 
podjetje ali skupnost. Razlika je torej 
v tem,  da mora socialni podjetnik 
dosegati večje pozitivne učinke za 
družbo v celoti, čemur pravimo 
družbeno odgovorna profitna 
organizacija. 
V eTRI zadrugi socialno podjetništvo 
razumemo kot win win win 
situacijo, kar pomeni, da so na 
koncu zadovoljene potrebe vseh 
udeležencev poslovnih procesov:  
naročnika, izvajalca in okolja, narave, 
zaposlenih, lokalne skupnosti ter 
posledično tudi države. To dosegamo 
z načinom dela, ki temelji na 
naših osnovnih vrednotah: etični 
ekonomiji, ekologiji in ergonomiji. 
V eTRI zadrugi smo osredotočeni  
na ustvarjanje novih priložnosti za 

tiste, ki potrebujejo našo pomoč, še 
posebej za posameznike z različnimi 
oblikami invalidnosti. Nova 
delovna mesta, ki jih ustvarjamo, 
so prilagojena osebam tako znotraj 
naše zadruge kot tistim, ki so člani 
kolektiva naših obstoječih ali novih 
poslovnih partnerjev. 

eTRI zadruga je prav tako aktivna 
na področju trajnostnega razvoja 
lokalnih skupnosti, kjer iščemo nove 
partnerje, župane, za širjenje dobre 
prakse. Skozi prvo socialno franšizo 
v Sloveniji  želimo na podoben 
način ustvarjati nova delovna mesta 
ne samo v Ljubljani, ampak tudi v 
Vrhniki, Lenartu, v Sloveniji in širše. 
Predvsem pa – živimo od lastnega 
dela. Smo profitabilni in rastemo, 
ker delamo dobro. Izvajamo storitve 
oskrbe na delovno mesto, podjetjem 
pomagamo  zmanjševati negativen 
vpliv na okolje in jih vodimo po poti 
družbene odgovornosti. Zato vas na 
koncu spet vprašam, ali res mislite, da 
smo zgolj modna muha in da nismo 
socialno podjetje? 

http://www.cebelarstvo-dremelj.si/     l    t.:  05 971 06 23     l    cebelarstvo.dremelj@volja.net
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Koalicija je bila ustanovljena na 
začetku leta 2011 v obliki mreže 
civilnodružbenih organizacij in s 
ciljem, da bi aktivno sodelovali pri 
ustvarjanju funkcionalnega okvirja 
za socialno podjetništvo v Srbiji prek 
zastopanja interesov, osveščanja, 
usposabljanja socialnih podjetij in 
predlaganja podpornih ukrepov 
politike. Ena od prednostnih nalog 
Koalicije je vzpostaviti partnerstva z 
relevantnimi družbenimi interesnimi 

skupinami – z državnim in zasebnim 
sektorjem, da bi pospešili razvoj 
sektorja socialnega podjetništva. Naši 
člani so: Evropsko gibanje v Srbiji 
(EMinS), Skupina 484, Iniciativa 
za razvoj in sodelovanje, SeCons 
– skupina za razvojno iniciativo, 
Kolektiv Smart in Fundacija Trag.

Doslej smo v okviru našega 
poslanstva izvedli številne projekte, 
kar je povečalo našo razpoznavnost 

Koalicija za razvoj socialnega 
podjetništva (Srbija)
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med socialnimi podjetniki, v 
strokovni javnosti, javnih institucijah 
in skupnosti donatorjev.

Da bi s pobudami za socialno 
podjetništvo seznanili širšo javnost, 
smo objavili prvi Bilten o socialni 
ekonomiji in socialnem podjetništvu 
v Srbiji. To je edina publikacija 
takšne vrste v Srbiji. Gre za uporabno 
orodje, s katerim dosežemo različne 
zainteresirane strani in ohranjamo 
stik z vsemi, ki se zanimajo za to 
področje. Izhaja dvomesečno, do zdaj 
smo objavili šest izdaj. Pomembno 
je, da lahko obveščamo naše socialne 
podjetnike o zgodbah o uspehu 
s celega sveta ter da vpeljujemo 

nove trende in različne poglede 
na obravnavane teme. Poleg tega 
spremljamo pravni in institucionalni 
razvoj v Srbiji ter sledimo ukrepom, 
ki so na voljo za ustanavljanje takšne 
vrste podjetij. Predlagamo izboljšave 
podpornih ukrepov za socialno 
podjetništvo na podlagi primerov 
financiranja, mentorstva in drugih 
oblik podpore za posameznike in 
skupine, ki se želijo podati v svet 
socialnega podjetništva. 

Naš največji uspeh je pobuda 
Beograjska deklaracija o razvoju 
socialnega podjetništva na 
Zahodnem Balkanu in v Turčiji. 
Verjamemo, da si morajo 



države v naši regiji – naše vlade, 
civilnodružbene organizacije in 
socialna podjetja – hkrati s postopki 
reform za pridružitev EU prizadevati 
za pospeševanje socialne ekonomije 
z različnimi instrumenti in vanje 
vključiti tudi novonastalo regionalno 
platformo ter tako razvijati socialno 
podjetništvo. Deklaracijo je podpisalo 
že več kot 460 organizacij iz te 
regije, kar predstavlja pomemben 
korak k pridobivanju širše podpore 
in krepitvi legitimnosti celotne 
iniciative.

Med aktivnosti na nivoju regije spada 
tudi ustanovitev Foruma socialnega 
podjetništva – prve regionalne mreže 
za razvoj socialnega podjetništva 
na Zahodnem Balkanu in v Turčiji, 
ki ga tvorijo Partners Albania, 
center za obvladovanje sprememb 
in konfliktov (Albanija), Fundacija 
Mozaik (Bosna in Hercegovina), 
Center za institucionalni razvoj 
– CIRa (Makedonija), Forum za 
civilne iniciative – FCI (Kosovo), 
Fundacija za aktivno državljanstvo 
– fAKT (Črna gora), Fundacija tretji 
sektor Turčije – TUSEV (Turčija) 
in Koalicija za razvoj socialnega 
podjetništva v Srbiji (Srbija). 

Ustanovne organizacije Foruma bodo 
sodelovale pri:

•	zastopanju	interesov	s	ciljem	
ustvariti spodbudnejše okolje za 
razvoj socialnega podjetništva, in 
sicer prek promocije ukrepov, ki 
bodo omogočili ugodnejši ekosistem 
na področju obdavčevanja, financ, 
usposabljanja institucij in mreženja;
 
•	izmenjavi	izkušenj	in	učenju	–	prek	
mreženja, izmenjave izkušenj, učenja, 
študijskih obiskov držav članic 
Foruma in držav EU;
 
•	promociji	socialnega	podjetništva	v	
celotni regiji.
S sledenjem tem trendom v 
EU in v regiji bomo okrepili 
novoustanovljeno mrežo in z njeno 
pomočjo pripomogli k spremembam 
v naši državi ter tako ustvarili 
boljše pogoje, ki bodo socialnim 
podjetnikom omogočili optimalno 
uresničevanje njihovega poslanstva.

Več podatkov o Koaliciji najdete na 
spletni strani:
http://www.emins.org/english/
coalition-for-social-entrepreneurship
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Iniciativa SOdelujem, ki izhaja 
iz projekta SOdelujem Skupaj 
Integrativno na področju kulture, 
je dobila prav posebno priznanje. 
Evropska komisija je na svojih 
spletnih straneh objavila poročilo 
skupine za odprto metodo 
usklajevanja za promocijo kulturne 
raznolikosti in medkulturnega 
dialoga v javnih zavodih (Iniciativa 
tesno sodeluje z javnimi zavodi, 
npr. Umetnostna galerija Maribor). 
Poročilo govori o vlogi kulturnih 
institucij pri spodbujanju kulturne 
raznolikosti in medkulturnega 
dialoga, kjer med 25 primeri dobre 
prakse na ravni celotne Evropske 
unije izpostavlja tudi delo ekipe 
SOdelujem.

V poročilu, ki ga je mogoče najti 
na povezavi http://ec.europa.eu/

culture/library/reports/201405-
omc-diversity-dialogue_en.pdf, 
je med drugim izpostavljeno, da 
imajo kulturne institucije nadvse 
pomembno nalogo pri promociji 
vse večje kulturne raznolikosti, 
ki za evropske družbe pomeni 
dodano vrednost in priložnost. 
S tem, ko kulturne institucije 
postanejo prostori, kjer se poglablja 
razumevanje do drugih kultur 
in se vzpostavlja sodelovanje in 
ustvarjalni odnosi, lahko igrajo tudi 
ključno vlogo pri povezovanju ljudi 
in grajenju bolj povezane in odprte 
družbe.

Iniciativa SOdelujem izhaja 
iz projekta SOdelujem Skupaj 
Integrativno na področju kulture, ki 
se je na slovenskem prostoru odvijal 
v letih 2011 in 2012 (prijavitelj 

Projekt SOdelujem med primeri 
dobre prakse na ravni EU
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Društvo ŠKUC), in je obrodil številne 
pozitivne rezultate. V Iniciativi 
zdaj aktivno delujejo tako avtorica 
in iniciatorka projekta Katja Sudec 
kot tudi udeleženci usposabljanj in 
dejavnosti, ki so se odvijale v okviru 
projekta.

V letih 2013 in 2014 se kot 
motivacijsko nadaljevanje projekta 
SOdelujem odvija tudi projekt 
AKTIV, katerega namen je krepitev 
aktivnega vključevanja ranljivih 
družbenih skupin v kulturno življenje 
in družbo nasploh, z usposabljanji 
za pridobitev veščin za večjo 
zaposljivost. AKTIV je podprt s 
strani Ministrstva za kulturo ter ga 
delno financira Evropska unija, in 
sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Še ena pozitivna posledica projekta 
SOdelujem je na novo nastajajoči 
Klub ljubiteljev umetnosti: Asistenca, 
v okviru katerega se bo vzpostavil 
seznam ljubiteljev umetnosti iz 

vse Slovenije, ki bodo pripravljeni 
spremljati osebe s posebno 
okoliščino oviranosti (senzorno 
in gibalno ovirani ter druge oblike 
posebnih potreb) na kulturne 
dogodke. Asistenca bo temeljila na 
prostovoljni bazi, v zameno pa si 
bo lahko prostovoljec spremljevalec 
ob vsakem spremstvu na kulturni 
dogodek le-tega brezplačno 
ogledal. Poleg tega pa bomo v 
kratkem ustanovili tudi zavod 
Ustvarjalna pisarna SOdelujem, v 
katerem bomo aktivno nadaljevali 
začeto delo v že zastavljeni smeri 
galerijskega posredovanja, kulturnega 
menedžmenta in širjenja dostopa 
do kulture za vse, še posebej pa za 
ranljive skupine.

V Razvojni zadrugi eTRI so 
se v okviru tega projekta do 
sedaj usposabljale 3 osebe, ki so 
usposabljanje tudi uspešno zaključile.



Katera je vaša barva?

Ponudba in nakup na 
www.oskrbovalec.si ali na 01 / 280 99 00



Katera je vaša barva?

Ponudba in nakup na 
www.oskrbovalec.si ali na 01 / 280 99 00

Koliko kozarcev vode
ste danes že spili?
Če so vaša usta suha, misli pa bolj 
počasne, lahko od danes 
naprej pokličete tudi nas.

Ponudba in nakup na 
www.oskrbovalec.si ali na 01 / 280 99 00



NOVO iz 
linije CUISINE! 
Oblikovno 
dovršeni 
kuhinjski 
dodatki za 
vsak dom!

Blagovna znamka Cuisine predstavlja plastične izdelke najvišjega kakovostnega razreda. Oblikovani in 
izdelani v Sloveniji, brez kemikalije melamin in bisfenola A (BPA free). Odporni na udarce ter primerni za 
čiščenje v pomivalnem stroju. Odlična rešitev za dom, počitnice, poslovne prostore ali inovativno darilo.

www.cuisine-skaza.com


