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Ni potrebno, da odkrivaš nove celine 
ali osvajaš osemtisočake. Razsežnost 
uspeha je lahko dosti manjša, kar 
pa seveda ne pomeni, da je kaj manj 
pomembna.

Že sama udeležba na mednarodni 
konferenci v Strasbourgu januarja 
letos je bila za našo eTRI ekipo 
uspeh zase. Srečati se s socialnimi 
podjetniki, ki imajo v svojem okolju 
že zgrajeno socialno podjetništvo 
z vidnimi  in priznanimi rezultati 
tako za posameznike, lokalno okolje 
in širšo družbo, je bila nedvomno 
dobra spodbuda za naše delo. 
Ugotovitev, da so ideje naše razvojne 
predsednice sicer v marsičem  še 
vedno pred časom, ni bila nič kaj 
presenetljiva, zaradi nje je v nas 
začel kaliti občutek pionirstva.  Kupi 
uporabnega gradiva, izmenjanih 
vizitk in pogovorov o skupnem 
sodelovanju v prihodnje bodo lahko 
dobili svojo vrednost šele takrat, ko 
jih bomo znali pametno vgraditi  
in iz tega ustvariti zgodbe, ki bodo 

nadaljevale povezovanje. Tako tudi 
tokratno številko ureja  cela ekipa 
Razvojne zadruge eTRI.

Mogoče ni naključje, da se je 
predvsem moški del ekipe v dneh, ko 
je nastajala ta številka, odpravil na 
očiščevalno sečnjo na obalni konec. 
Cilj: enkrat v bližnji prihodnosti 
zaorati ledino in omogočiti rast  
pridelka tudi na njivi, ki je zaradi 
meje med Slovenijo in Hrvaško 
samevala več kot 20 let.  Pot do setve  
je sicer še dolga in sprva ne bo šla 
samo naravnost, pokazalo pa bo, da 
se z vztrajnostjo da marsikdaj.  In 
žetev lahko pride samo, če opraviš 
setev.

Sicer pa, kot je zapisal Steve Jobs: 
Things don’t have to change the 
world to be important. Mi dodajamo 
še: škoditi pa definitivno ne more. 
Mogoče vas kakšen stavek v tej 
številki navdihne prav k temu.

Uvodnik

Strast do pisanja.

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

Brigita Žvikart, urednica
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Prostor Periskop na Železni cesti 16 v Ljubljani postaja v 
letošnjem letu vse bolj obiskan. Če iščete prostor za manjša 
predavanja, delavnice ali dogodke, ki so zadružno, ekološko, 
ergonomsko ali kako drugače podjetniško obarvani, nam pišite 
na naslov periskop@etri.si. Poskrbimo tudi za promocijo in 
catering.

V sklopu razvojnega programa, ki uvaja nove tehnologije, 
vsebine in metode dela, Razvojna zadruga eTRI v sodelovanju 
z mariborsko območno službo Zavoda RS za zaposlovanje išče 
novega člana ekipe. Vse, ki vas zanima delo v občini Lenart, 
pišite na info@etri.si.

V družbi več kot 2000 socialnih podjetnikov in podpornikov 
socialne ekonomije, ki so se srečali v Strasbourgu 16. in 17. 
januarja letos, je tudi Razvojna zadruga eTRI prispevala svoj 
delež. Rezultat izmenjave različnih pogledov in mreženja je 
zajet v Strašburški deklaraciji, ki poziva k večji izrabi potenciala 
socialnih podjetij. Celotno deklaracijo najdete na 6. strani.
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Socialni podjetniki
za inovacije, vključujočo 
rast in zaposlovanje

Več kot dva tisoč socialnih 
podjetnikov in podpornikov 
socialnega podjetništva, ki so 
predstavljali socialno ekonomijo v 
vsej njeni raznolikosti, se je 16. in 17. 
januarja 2014 zbralo in razpravljalo 
v Strasbourgu. Potrdili so stališče, da 
morajo imeti socialna podjetja večjo 
vlogo v prihodnosti Evrope, ter zbrali 
nove zamisli in predloge za ukrepe, 
ki lahko pomagajo izkoristiti njihov 
potencial za pametno, trajnostno in 
vključujočo gospodarsko rast.

Prispevek socialnega 
podjetništva v evropi

Evropski ekonomski in socialni 
model je potreben prenove. 
Gospodarska rast mora biti bolj 
poštena, okolju prijazna in zasidrana 
v lokalnih skupnostih. Potrebujemo 
model, ki bi temeljil na socialni 
koheziji kot dejanskem viru skupne 
blaginje.

Socialna podjetja veljajo za 
pomemben dejavnik socialne in 
ekonomske kohezije v Evropi, saj 
pomagajo graditi pluralistično 
in odporno socialno tržno 
gospodarstvo. Po zaslugi dolge 
tradicije socialne ekonomije in 
njenih dosežkov lahko socialna 
podjetja sedaj spodbujajo 
spremembe in si prizadevajo za 
inovativne rešitve današnjih izzivov. 
Delujejo v splošnem interesu in 
ustvarjajo delovna mesta, nudijo 
inovativne proizvode in storitve 

Strasbourška deklaracija
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ter spodbujajo bolj trajnostno 
gospodarstvo. Opirajo se na vrednote 
solidarnosti in enakopravnosti ter 
ustvarjajo priložnosti in upanje za 
prihodnost.

Socialna podjetja obstajajo v mnogih 
različnih oblikah in velikostih ter 
pravnih oblikah po vsej Evropi. 
V skladu s pobudo Komisije za 
socialno podjetništvo  so njihove 
skupne značilnosti naslednje:

• dohodek ustvarjajo s poslovnimi 
dejavnostmi;
• razlog za opravljanje poslovnih 
dejavnosti je socialni ali družbeni 
cilj skupnega dobra, kar se pogosto 
odraža v velikem številu socialnih 
inovacij;
• dobiček načeloma ponovno 
investirajo za uresničitev tega 
socialnega cilja;
• to poslanstvo se odraža tudi 
v organizacijski strukturi in 
lastniških razmerjih, saj spoštujejo 
demokratično načelo, načelo 
udeležbe ter socialno pravičnost.

Socialna podjetja so model 
poslovanja za 21. stoletje, ki 
omogoča uravnoteženost finančnih, 
socialnih, kulturnih in okoljskih 
zahtev. Socialni podjetniki so kot 
posamezniki in kot skupine akterji 
sprememb, ki si vneto prizadevajo 
izboljšati življenje ljudi in skupnosti.

Socialna podjetja delujejo in so 
učinkovita. Niti enega dela Evrope 
ni, ki mu socialno podjetništvo 
ne bi prineslo koristi. V teh časih 
gospodarske krize in izzivov 
zaradi starajočega se prebivalstva, 
brezposelnosti mladih, podnebnih 
sprememb in vse večjih neenakosti 
potrebuje Evropa več socialnih 
podjetij. 

Poziv k izrabi potenciala 
socialnih podjetij

Vlade in javni organi so se začeli 
zavedati potenciala socialnega 
podjetništva. Mnoge države članice 
in regije sprejemajo ukrepe za večjo 
rast socialnih podjetij.  EU je s 
pobudo za socialno podjetništvo 
začela uspešno spodbujati 
ekosisteme za socialna podjetja in ta 
zagon moramo ohraniti. Zato

1. mora EU izvesti vse ukrepe iz 
pobude za socialno podjetništvo. 
Razviti mora drugo fazo te 
pobude, s katero bo razširila njeno 
področje uporabe, poglobila svoje 
partnerstvo z državami članicami, 
lokalnimi in regionalnimi oblastmi, 
organizacijami civilne družbe in 
glavnimi akterji ekosistema;

2. morajo Evropski ekonomsko-
socialni odbor, nova Evropska 
komisija (s posebno stalno strukturo 
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na ravni različnih služb) in novi 
Evropski parlament prevzeti vso 
odgovornost za ukrepe, predlagane v 
Strasbourgu, in poskrbeti za njihovo 
izvajanje;

3. morajo Evropska unija, države 
članice ter lokalne in regionalne 
oblasti tesneje sodelovati s socialnimi 
podjetji ter skupaj z njimi oblikovati 
takšno politiko, ki bo  podpirala in 
spodbujala socialno podjetništvo, v 
skladu z  lokalnimi potrebami; 

4. mora Komisija poskrbeti, da bo 
njena zavezanost pri oblikovanju 
ekosistema za socialna podjetja 
upoštevana v vseh njenih politikah; 

5. morajo države članice ter lokalne 
in regionalne oblasti v partnerstvu 
s sektorjem socialnega podjetništva 
v celoti podpreti rast in krepitev 
sposobnosti socialnih podjetij, 
na primer s pravnimi okviri, 
dostopom do finančnih sredstev, 
zagonsko podporo in podporo za 
razvoj podjetij, usposabljanjem in 
izobraževanjem ter javnimi naročili;

6. morajo evropske institucije 
in države članice okrepiti vlogo 
socialnih podjetij pri strukturnih 
reformah za izhod iz krize, zlasti 
tam, kjer je socialno podjetništvo 
manj razvito;

7. morajo Komisija, države članice 

in regije spodbujati čezmejno in 
medsektorsko sodelovanje med 
socialnimi podjetji, da bodo lahko 
izmenjavala znanje in izkušnje. 
Prav tako bi morali vsi javni organi 
bolje sodelovati in izboljšati svoje 
sposobnosti za podporo rasti 
socialnih podjetij; 

8. morajo javni in zasebni akterji 
razviti celotno paleto ustreznih 
finančnih instrumentov in 
posrednikov, ki bodo podpirali 
socialna podjetja v njihovem 
celotnem življenjskem ciklu;

9. je treba nadaljevati z raziskavami 
in zbiranjem nacionalnih statističnih 
podatkov o socialnih podjetjih, da 
bo mogoče izboljšati razumevanje, 
poznavanje in prepoznavnost tega 
sektorja tako med oblikovalci 
politike kot v splošni javnosti;

10. morajo v tej novi Evropi vsi 
akterji gledati na rast in ustvarjanje 
vrednosti s širše perspektive ter 
pri poročanju o socialnem in 
gospodarskem napredku upoštevati 
socialne kazalnike in prikazovati 
pozitivne socialne učinke.
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Ko govorimo o ustvarjanju zgodb 
in njegovem pomenu, vseeno 
govorimo o resničnih zgodbah, 
kajne?

Zagotovo. V bistvu je pripovedovanje 
zgodb – resničnih ali namišljenih – 
ena od temeljnih metod medčloveške 
komunikacije vse od takrat, ko 
so se pred približno 27.000 leti 
pojavile prve jamske poslikave. 
Ljudje si že stoletja pripovedujemo 

zgodbe, da bi razumeli svet okrog 
sebe. Poleg tega so znanstvene 
raziskave pokazale, da smo z njimi 
»zasvojeni«. Ob poslušanju zgodbe 
se v naših možganih poleg delov, 
ki so odgovorni za obdelavo jezika, 
aktivirajo tudi tista območja, ki 
jih uporabljamo takrat, ko smo 
soudeleženi pri dogajanju. Poročanje 
je torej izrazit način komunikacije, ki 
je, zanimivo, postal bolj pomemben 
kot kadar koli prej. V današnjem 

Do sprememb in aktivnosti 
samo z dobrimi zgodbami
Attila Mong si kot novinar, urednik, svetovalec in pisec zgodb 
prizadeva za transparentno in raziskovalno novinarstvo, ki v družbi 
ne izpostavlja samo problemov, ampak zna zanje poiskati primerne 
rešitve. Za svoje razkrivanje korupcije in gospodarskega kriminala 
je prejel nagrado Pulitzer Memorial Prize. Z njim smo se prvič 
srečali januarja letos na konferenci »Chartering into the future« v 
Strasbourgu, kjer smo v mednarodni zasedbi reševali izziv slabe 
medijske pokritosti socialnih podjetnikov. Attila Mong je trenutno 
aktiven član organizacije Ashoka Storyteller in Residence v Berlinu.
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svetu posredovanje informacij 
ne poteka več v smeri eden proti 
mnogim, temveč v smeri mnogi 
proti mnogim – za našo pozornost 
tekmuje mnogo sporočil, zato je 
toliko bolj pomembno, da znamo 
svoje početje predstaviti na zanimiv 
način.

Angažirane zgodbe so 
lahko prepričljivo orodje za 
doseganje sprememb. Katere so 
najpomembnejše lastnosti takšnih 
zgodb?

Zgodbe nas spravijo v smeh ali v 
jok; v nas budijo upanje, ljubezen 
ali sočutje. Ker vplivajo na naša 
čustva, lahko sprožijo tudi določena 
dejanja. Za doseganje sprememb 
torej potrebujemo privlačne zgodbe, 
ki upodobijo našo idejo. Z njihovo 
pomočjo pridobimo podporo 
za svoje pobude, zgradimo nove 
povezave in uspešno premagamo 
težke podvige. Pri ustvarjanju 
družbeno angažirane zgodbe je 
najpomembnejše, da smo pristni 
in iskreni, da z občinstvom 
vzpostavimo čustveno vez ter 
predvsem to, da vzbudimo sočutje. 
Seveda je treba poleg upoštevanja 
teh osnovnih načel pred začetkom 
ustvarjanja poiskati tudi odgovore 
na številna vprašanja (kdo je naše 
občinstvo, kaj je bistveno sporočilo, 
kakšen učinek in dejanja želimo 
doseči itn.), vendar menim, da je 

najpomembnejša iskrenost.

Kako naj se uvajalci sprememb 
naučijo uporabljati zgodbe za 
uresničevanje svojih pobud?

Če nimajo navdihujočih zgodb 
o izzivih, s katerimi se soočajo, 
in velikopoteznih idej za rešitev 
obstoječih problemov, bodo le 
stežka vplivali na občinstvo. 
Razumeti morajo, da lahko sprožijo 
spremembe in aktivnost samo z 
dobrimi zgodbami.

V medijih zasledimo veliko zgodb, 
ki pa večinoma izpostavljajo samo 
negativne vidike. Ali ni že napočil 
čas za poročanje, ki se osredotoča 
na rešitve?

Trenutno delam prav na tem. 
V svoji karieri sem največkrat 
poročal o kriminalcih. Bil sem 
glasen protikorupcijski novinar 
in se ukvarjal s kriminalom 
belih ovratnikov, moje zgodbe so 
vedno radi objavili na naslovnici. 
Novinarstvo je po naravi 
osredotočeno na probleme in 
spore – tako pač delujejo mediji. 
Od novinarjev pričakujemo, da 
razgaljajo družbene probleme in 
pomanjkljivosti. Vendar menim, 
da obstaja prostor za rast, tako 
za medije kot za tiste, ki si želijo 
sprememb. 
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Kako spodbuditi medije, da bodo 
pogosteje poročali o socialnem 
podjetništvu?

Uvajalci sprememb morajo sprejeti 
pravila igre: mediji se ukvarjajo s 
problemi in izzivi. Toda javnost si 
želi zgodb, zato bodo privlačne in 
navdihujoče zgodbe vedno našle 
svoj prostor v medijih. Izziv za 
uvajalce sprememb je ustvariti te 
privlačne zgodbe, izziv za novinarje 
pa je razviti nov način razmišljanja, 
tako da ne bodo prikazovali samo 
problemov in sporov, temveč tudi 
rešitve.

Ali obstaja možnost povezovanja 
medijev in socialnega podjetništva?

Zagotovo obstaja skupen interes. 
Novinarji razgaljajo družbene 
probleme in pomanjkljivosti, da bi 
jih odpravili. Socialni podjetniki 
iščejo rešitve za stvari, ki ne 
delujejo. Treba je najti način, kako 
te rešitve predstaviti javnosti in 
hkrati ohraniti neodvisnost ter 
integriteto novinarjev. Mediji 
bodo zagotovo poročali o različnih 
socialnih pobudah, če jih bodo 
lahko predstavili na podlagi 
prepričljivih zgodb. Od njih lahko 
pričakujemo, da bodo poročali o 
raznih rešitvah, nikakor pa ne, da 
bodo postali nekakšna služba za 
odnose z javnostjo in promovirali ter 
zagovarjali posamezne rešitve.

Vaša mreža Spread! je predvsem 
skupnost novinarjev, blogerjev, 
profesionalcev z medijskega 
področja in socialnih inovatorjev 
od Varšave do Sofije. Kaj je cilj te 
skupnosti?

Glavni cilj je povezovanje uvajalcev 
sprememb s poročevalci, novinarji, 
blogerji in profesionalci z medijskega 
področja, da bi skupaj ustvarjali 
boljše zgodbe. Razvili smo enkratno 
idejo za delavnico, v kateri se uvajalci 
sprememb učijo o poročanju, 
poročevalci pa se usposabljajo za 
novinarstvo, ki temelji na dobrih 
zgodbah, ohranjanju neodvisnosti in 
predstavljanju rešitev. Udeležujejo 
se tudi ur StoryHack, ki so nastale 
po vzoru t. i. hackatonov, na katerih 
programerji, grafični oblikovalci, 
vodje projektov itn. sodelujejo pri 
izdelavi programske opreme. S to 
razliko, da tu poročevalci iščejo 
idejne zgodbe za socialne inovatorje.
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V letu 2013 je socialno podjetništvo 
postalo majhen, a pomemben del 
svetovnega gospodarstva, njegov 
vpliv pa raste iz leta v leto. Socialna 
podjetja spreminjajo življenja in 
pozitivno vplivajo na svet okrog 
nas. Njihove rešitve družbenih in 
okoljskih težav je možno razširiti 
in uporabiti v različnih sredinah, 
omogočajo pa bolj odprto, trajnostno 
naravnano in uspešno prihodnost za 
vse. Socialno podjetništvo pooseblja 
pristop, ki združuje podjetja, vlade in 
civilne družbe znotraj in zunaj meja.

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?

V British Councilu, mednarodni 
organizaciji za kulturne stike z 
Veliko Britanijo, želimo spodbujati 

sodelovanje med Veliko Britanijo 
in drugimi državami na področju 
socialnega podjetništva. Kulturni 
odnosi so ključnega pomena za 
uspeh te iniciative. Smatramo, da 
je potrebno razviti kritično maso 
vsebine in ljudi v tem prostoru.

Stopnja brezposelnosti v 27 državah 
članicah EU je 23 % - približno 
26 milijonov, z nesorazmernim 
številom tistih pod 25 let. Opažamo 
povpraševanje po novih rešitvah za 
reševanje gospodarskih in socialnih 
izzivov v tej regiji in menimo, 
da bi povečana ozaveščenost in 
znanje v socialnem podjetništvu 
prispevala pozitivne spremembe. 
S svojo prisotnostjo v več kot 
100 državah spodbujamo dialog 
in razprave na tem področju po 
vsem svetu. V številnih državah, 
kot so Indija, Grčija in Kitajska, 
socialno podjetništvo podpiramo 
tudi z usposabljanji in dostopom do 
investicij. V Evropi želimo pomagati 
mladim, ki so brezposelni ali iz 
socialno šibkejših okolij, ter iščemo 

British Council: Vizija 2020
Sandra Hlebš, Programmes & Projects Manager



13PopolnaPisarna

nove rešitve, s katerimi bi se socialna 
podjetja spoprijela z družbenimi in 
gospodarskimi izzivi.

Na evropski ravni že obstajajo dobre 
pobude in tudi izkušnje Velike 
Britanije so zares bogate. Izsledke 
raziskav, kot tudi vizijo za Evropo 
2020, smo objavili v dokumentu 
Vision 2020. Predstavitev vizije 
socialnega podjetništva v Evropi 
do leta 2020 sovpada z našim 
programom globalnega socialnega 
podjetništva, in kot že rečeno, v 
Evropi temu sektorju dajemo vse 
večji poudarek. Osnutek te vizije je 
bil objavljen v spletni razpravi na 

partnerski strani časnika Guardian 
(www.theguardian.com/british-
council-partner-zone ), kjer so 
bile pred izdajo vizije objavljene 
še dodatne ideje. Vizija domneva, 
kakšno pot bi lahko ubralo socialno 
podjetništvo v Evropi v prihodnjih 
letih, in namenoma spodbuja 
razprave na to temo. Vizija 2020 je 
bila predstavljena na konferenci 16. 
januarja v Strasbourgu, v Sloveniji pa 
bo prvič predstavljena na konferenci 
Socialno podjetniška iniciativa 2020: 
SI – UK perspektiva 5. marca v 
Ljubljani.
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Zanimiva ugotovitev kognitivnih 
psihologov s kalifornijske univerze 
v Berkeleyju govori o negativnem 
vplivu premoženjskega stanja na 
etično ravnanje ljudi pri vožnji: 
vozniki večjih in dražjih avtomobilov 
se redkeje ustavijo pred prehodom 
za pešce in praviloma ne prepustijo 
prednosti  šibkejšim udeležencem v 
prometu. Moč denarja je bila pred 
dnevi tudi glavna tema v povezavi 
s prevzemom aplikacije Whatsapp, 
za katero je podjetje Facebook 
odštelo za navadnega smrtnika 
nepredstavljivih 16 milijard dolarjev, 
kaj je sicer dosti več od 5 milijard 
evrov, namenjenih za slovensko slabo 
banko. 

Že po njenem nesrečnem imenu 
sodeč so naša pričakovanja glede 
njene uspešnosti temu primerno 
nizka, zato verjetno ne bi bilo tako 
zgrešeno, če bi ji namenili zgolj 10 
odstotkov tega zneska, preostanek 
evrov pa investirali v nove inovativne 
projekte, ki jih v Sloveniji kar 
mrgoli. Da ne govorimo niti o tem, 
koliko novih delovnih mest bi lahko 
ustvarili s tem denarjem.  Kako lahko  
lastnik (bankir) z vsem znanjem, 
zavarovanji, nadzorniki, državo 
in revizorji naredi luknjo, veliko 5 

milijard? Navaden smrtnik mora za 
kredit predložiti izpiske o dohodkih, 
delodajalčevo izjavo, dokazila o 
poroštvih, pa še vedno obstaja velika 
verjetnost, da mu posojilo ne bo 
odobreno. Žalostno je, da se razlog 
za ogromne izgube lastnikov skriva v 
političnih, prijateljskih in tajkunskih 
navezah, ki s poslovno etiko nimajo 
kaj dosti skupnega.

Članice Združenja bank Slovenije – 
banke, hranilnice in lizinške družbe 
– so sprejele kodeks svoje poslovne 
etike že julija 1992, prenovljeno 
verzijo aprila 2011. Kodeks vsebuje 
načela, po katerih bi se članice 
združenja preprosto morale ravnati 
. Njihovo poslovanje naj bi slonelo 
na spoštovanju veljavnih predpisov 
in sklenjenih pogodb, ki naj bi jih 
upoštevali vsi zaposleni brez izjeme. 
Kaj se je zgodilo s temi smernicami 
v zadnjih dvajsetih letih – so se 
nekomu izgubile v predalu? 

Zato je vprašanje, ki se na tem mestu 
poraja, gotovo na mestu:  ali ni v 
Sloveniji že končno nastopil čas za 
etično banko? Čas je, da uporabniki 
bančnih storitev izberemo takšne, 
ki tovrstna pravila upoštevajo 
in se odločimo za alternativo 

Dario Radošević, MBA

Etična banka tudi v Sloveniji?
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konvencionalnim bankam, ki so 
socialne, trajnostne in etične. 

Iz teh razlogov je nastala potreba 
po rojstvu nove generacije bank, 
imenovanih etične banke, ki v Evropi  
pod okriljem organizacije FEBEA 
že uspešno delujejo.  Tovrstne 
banke investirajo v dejavnosti,  kot 
so ekološko kmetovanje, uporaba 
obnovljivih virov energije, aktivno 
podpirajo tretji sektor in pravično 
trgovino. Imajo več posluha za 
potrebe izključenih oz. tistih, ki 
nimajo dostopa do bančnih storitev, 
in za potrebe investitorjev, ki jih 
zanima, za kakšne namene se njihovi 
prihranki uporabljajo.

Etična banka je lahko pomemben 
instrument trajnostnega razvoja 
za okolje ter za nove družbene 
in okoljske iniciative. Je 
demokratično vodena organizacija, 
ki ob upoštevanju in promoviranju 
trajnostnega ekonomskega razvoja 
deluje za dobrobit skupnosti.

Za poslovanje s poslovnimi subjekti  
ponuja etična banka ugodno 
financiranje, ne da bi pri tem 
kopičila dobička s pomočjo visokih 
obrestnih mer. Tesno sodeluje s 
svojimi poslovnimi partnerji pri 
izvajanju projektov, vključena je v vse 
faze projektov, nastali dobiček vlaga 
v izboljšanje svojih storitev in s tem 
sodeluje pri upravljanju in kreiranju 

vzajemno koristnega gospodarskega 
sistema. Poleg tega išče sinergije 
med različnimi projekti. Usmerjena 
je v trajnostni razvoj, družbeno 
odgovornost in deluje po načelih 
krožnega gospodarstva. Investira 
v projekte, ki imajo konkretne 
pozitivne družbene vplive in ki so 
ekološko in trajnostno naravnani.

V sosednji Hrvaški je iniciativa pod 
vodstvom Gorana Jerasa v obdobju 
enega leta uspela obuditi interes 
tako domačih kot tujih investitorjev 
za ustanovitev etične banke. V 
tem kratkem času so uspeli zbrati 
potreben kapital, zdaj pa so v fazi 
urejanja potrebne dokumentacije. Z 
aktivnim delovanjem in lobiranjem 
je postala omenjena iniciativa 
pridružena članica federacije 
etičnih in alternativnih bank Evrope 
(FEBEA), začetek njenega delovanja 
pa sosedje napovedujejo v zadnji 
četrtini tega leta.

In zakaj bi bila lahko etična banka 
uspešna tudi  v Sloveniji?  Razlogov 
za to je veliko, veliko pa odtehta 
trenutno izgubljeno zaupanje 
naročnikov slovenskih bank, 
slab sistem nadzora in pasivnost 
lastnikov, da bi naredili kakšno 
vidno spremembo na bolje. Za 
začetek bo že dovolj, če bodo začeli 
na področju socialnega podjetništva 
in tako pripomogli k njegovemu 
razvoju.
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Povzetek

Zadružnike Razvojne zadruge 
eTRI povezujejo načela ekologije, 
ergonomije in etične ekonomije. 
Podjetje Jazon izvaja storitve 3R 
iniciative, ki med drugim vključujejo 
zbiranje različnih materialov za 
ponovno uporabo in Zeleno oskrbo. 
Izobraževalne ustanove in podjetja 
pri trajnostenem razvoju družbe 
igrajo pomembno vlogo. 

Ključne besede
 
eTRI franšiza, socialna ekonomija, 
podjetništvo, izobraževanje,  
ekologija, sodelovanje, Razvojna 
zadruga eTRI, ergonomija, 3R 
iniciativa, Zelena oskrba

Uvod

Razvojno zadrugo eTRI in njene 
zadružnike od leta 2011 povezuje 

poslovni model eTRI na področjih 
ekologije, ergonomije in etične 
ekonomije. Ponuja aktualne 
rešitve izzivom tako na lokalni 
kot globalni ravni, s katerimi 
se tradicionalni ekonomski 
modeli neuspešno soočajo. 
Ključna lastnost eTRI poslovnega 
modela je, da družbeni učinek 
ni v nasprotju s pomembnostjo 
organizacijske strukture ali cilji 
doseganja dobička. eTRI področja 
so tista, ki zagotavljajo družbeni 
in gospodarski razvoj z novimi 
inovativnimi storitvami in produkti, 
a hkrati zahtevajo najintenzivnejše 
spreminjanje navad posameznika. 
Uspešnost poslovnega modela 
zagotavlja sodelovanje izkušenih 
posameznikov, vključevanje 
mlajše generacije in humanizacija 
delovnih mest. Vse to ustvarja 
dodano vrednost in prihranke. 
Model postavlja pravila partnerstva 
in sodelovanja, ki so podlaga za 
nadaljnjo rast in širitev v obliki eTRI 

eTRI franšiza
Dario Radošević, MBA, in Petra Props, dipl. evr. štud.
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franšize. Socialna franšiza omogoča 
medsektorsko povezovanje in 
širjenje, pri tem se ohranja lokalno 
lastništvo in spodbuja pretok znanja. 
Model je primeren tako za socialne 
podjetnike, kakor tudi za dobrodelne 
in verske organizacije, izobraževalne 
ustanove (šole, vrtci) in podjetja. 
 
Z namenom predstavitve in 
utemeljitve potenciala eTRI 
poslovnega modela in eTRI franšize 
v Sloveniji bomo oboje umestili v 
kontekst pomena razvoja socialne 
ekonomije in socialnega podjetništva 
na evropski in nacionalni ravni, 
opredelili socialno franšizo in 
končno predstavili področja 
delovanja eTRI franšize in prihodnje 
izzive. 

Socialna ekonomija in 
socialno podjetništvo v 
evropski uniji

Evropska unija (EU) v strateškem 
dokumentu Evropa 2020  poudarja, 
da mora biti prihodnja gospodarska 
rast trajnostna (produktivna, 
okolju prijazna in konkurenčna), 
vključujoča (zaposlovanje, ki 
zagotavlja socialno kohezijo) ter 
pametna (temelječa na znanju in 
inovacijah). Države članice bodo 
z izpolnjevanjem teh pogojev v 
svojem gospodarstvu omogočile 
visoko zaposlenost, produktivnost 

in socialno vključevanje. Tak razvoj 
je mogoč s pravim poslovnim in 
socialnim modelom, ki je specifičen 
za vsako državo, a zaobjema vse 
naštete vidike. Vloga gospodarstva 
in izobraževalnih ustanov v 
državah pri tem je velika, saj lahko 
s pravilnim pristopom omogočamo 
razvoj celotne družbe. (European 
Commission, 2013: 4).

Socialno podjetništvo in socialna 
ekonomija, kot je zapisano 
Strasbourški deklaraciji , povezujeta 
finančne, družbene, kulturne 
in okoljske vidike. V središče 
postavljata človeka in s tem 
humanizirata procese, ki se izvajajo 
v različnih okoljih. Izkazalo se je, 
da sta pravi odgovor na trenutne 
izzive: finančno krizo, staranje 
prebivalstva, brezposelnost 
mladih, klimatske spremembe 
in naraščajoče neenakosti. Le 
v Franciji so z vzpostavitvijo 
Ministrstva za socialno ekonomijo in 
solidarnost že prepoznali potencial 
socialnih podjetij pri prihodnjem 
gospodarskem razvoju. Francoski 
minister Benoit Hamon je na 
evropski konferenci socialnega 
podjetništva v Strasbourgu 17. 
1. 2014 poudaril, da so v času 
krize socialna podjetja v Evropi 
ustvarila 43 % več delovnih mest kot 
»klasična« podjetja. 
 
Tudi v Slovenji so socialna podjetja 
v zadnjih dveh letih povečevala 
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število zaposlenih. Na podlagi 
poslovnega modela eTRI so 
zadružniki v Razvojni zadrugi eTRI 
uspešno razvili storitve in produkte, 
s katerimi so omogočili zaposlitev 
posameznikom iz ranljivih skupin  
– od konca leta 2011 do danes je 
število zaposlenih naraslo iz 20 na 
51, medtem ko večina slovenskih 
podjetij število zaposlenih zmanjšuje. 
Model eTRI franšize, predstavljen v 
nadaljevanju, pa omogoča uspešno 
izvajanje socialnega podjetništva v 
drugih lokalnih okoljih Slovenije.  

Zgodovina socialnega podjetništva 
sicer sega v 19. stoletje, ko se je v 
tedanjih krizah pojavila potreba 
po medsebojni podpori. Nastale 
so različne vzajemne, podporne, 
delavske in zadružne organizacije, 
ki sta jih povezovali solidarnost in 
vzajemnost. (Socialni inovatorji 
prihodnosti 2013) .

V zadnjih letih se socialna podjetja 
intenzivneje vzpostavljajo in 
pridobivajo na pomenu. S socialno 
ekonomijo predstavljata inovativno 
alternativo obstoječim ekonomskim 
sistemom ali načinom poslovanja. 
Potrošniška družba, naravnana 
h kratkoročnim dobičkom, ni 
trajnostna, zato je nadaljnji razvoj 
socialne ekonomije in njenih 
poslovnih modelov nujen. 

Evropski ekonomsko-socialni odbor 
(European Economic and Social 

Committee - EESC) opredeljuje, da 
sektor socialne ekonomije zajema 
celo vrsto konceptov, uporabljenih 
v različnih državah članicah: od 
solidarne ekonomije do tretjega 
sektorja. Vsem nacionalnim 
definicijam in pravnim oblikam 
pa je skupno, da socialna podjetja 
in organizacije sledijo skupnim 
vrednotam, kot so solidarnost, 
socialna kohezija ali enakopravnost. 
V ospredje postavljajo posameznika, 
družbeno odgovornost, 
demokratičnost in etičnost. Ključna 
lastnost socialnega podjetništva je, 
da je dobiček sredstvo, ki omogoča 
nadaljnji razvoj družbe in podjetja.
Med neprofitne subjekte tretjega 
sektorja spadajo zadruge, združenja, 
fundacije, društva, zavodi in druge 
oblike nevladnih organizacij ter 
organizacij civilne družbe. Mnoge 
izmed njih si prizadevajo dosegati 
ekonomske in družbene cilje na 
podjetniški način, pri čemer dobiček 
namenjajo za razvoj novih storitev, 
ki imajo pozitivne učinke v okolju, 
kjer delujejo. Kljub temu pa je 
opredelitev standardov, ki bi socialno 
ekonomijo definirali v okviru 
klasičnega gospodarstva, izziv, saj 
se v socialni ekonomiji srečujejo in 
tesno prepletajo vsi sektorji, njihova 
povezanost pa se bo v prihodnjih 
letih še okrepila in zabrisala meje. 
Prisotnost socialne ekonomije se bo 
povečala. (Slika 1) 
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Socialno podjetništvo v 
Sloveniji

V Razvojni zadrugi eTRI na 
socialno ekonomijo gledajo iz dveh 
perspektiv: lokalne in nacionalne/
globalne. Socialna ekonomija 
postaja vse pomembnejši del 
evropskega gospodarstva in 
načela, katerim sledijo socialna 
podjetja, bi morala postati osrednja 
načela evropskega notranjega trga 
(European Commission 2013: 4). 
Vse organizacijske oblike socialnega 
podjetništvu v EU štejejo skoraj 
3 milijone podjetij, ki zaposlujejo 
6 odstotkov vseh zaposlenih 
(European Commission 2013: 45-
7). V posamezen BDP prispevajo 
približno 10 odstotkov – v Španiji 
celo 15 odstotkov (Barco Serrano 
2012: 15), v Sloveniji pa le 1,5 

odstotka BDP, kar je posledica 
šibkega položaja glavnih akterjev 
socialne ekonomije v Sloveniji. (Slika 
2) 

V zadnjih letih je v Sloveniji sicer 
opazen razvoj na področju socialne 
ekonomije: ustanavljajo se nove 
oblike podjetij in organizacij, ki 
spodbujajo aktivno državljanstvo, 
hkrati pa narašča število inovacij. 
Osnovni cilj novih organizacij in 
modelov ostaja enak: humanizacija 
procesov ter dostopnost storitev 
in blaga, ki izpolnjujejo družbene 
potrebe. Pri tem igra socialna 
ekonomija v povezavi z lokalno in 
državno strukturo pomembno vlogo, 
saj povezuje ustvarjanje dobička s 
solidarnostjo (etična ekonomija); 
ustvarja visoko kakovostna delovna 
mesta, prilagojena posamezniku 

Slika 1: Socialni inovatorji prihodnosti, 2014
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(ergonomija); podpira trajnostni 
razvoj – okoljsko in tehnološko 
inovativnost (ekologija); krepi 
socialno, ekonomsko in lokalno 
oziroma regijsko povezovanje, 
generira socialni kapital, promovira 
aktivno državljanstvo, predvsem pa 
postavlja v ospredje človeka. Vsa 
tri načela so temelji poslovnega 
modela eTRI, ki omogoča trajnostno 
izvajanje socialnega podjetništva v 
Sloveniji v obliki eTRI franšiz. 

Socialna franšiza 

Raziskave kažejo, da mora podjetje, 
ki želi delovati dolgoročno, tudi 
rasti (Barco Serrano et al.  2012: 59). 
Največji izziv v socialni ekonomiji 
zato predstavlja trajnostna in 
samozadostna rast, ki jo bo v 
prihodnjih letih potrebno zagotoviti 
z inovativnimi pristopi. Večina 

socialnih podjetij trenutno deluje 
predvsem na lokalnem nivoju in 
nima interesov ustvarjati konkurence 
ali se širiti. Za Razvojno zadrugo 
eTRI je najboljša strategija doseganja 
vzdržnosti in  gospodarske rasti prek 
socialnih franšiz. Cilj franšiznega 
modela je s prenašanjem najboljšega 
znanja in virov ustvarjati družbeno 
in finančno dodano vrednost za vse 
udeležence. 
To lahko dosežemo s postavitvijo 
mreže uspešnih modelov, z 
vzpostavitvijo kazalnikov, ki merijo 
družbeni vpliv, ter s povezovanjem 
socialnih investitorjev, podjetnikov 
in različnih podpornih akterjev, kot 
so zasebne in državne svetovalne 
agencije. Partnerstvo v socialni 
franšizi pomeni, da socialni 
podjetniki delijo enake vrednote in 
cilje. V socialno franšizo so lahko 
vključeni: 

Slika 2: Delež zaposlenih v socialni ekonomiji po državah in Organizacijske oblike socialne 
ekonomije (European Commission, 2013)
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• socialni franšizojemalec – 
organizacija, ki izvaja socialni 
poslovni model
• socialni franšizodajalec – najmanj 
ena oseba ali organizacija, ki je 
osnovni nosilec franšiznega modela
• skupna blagovna znamka – pod 
katero obstaja socialna franšiza 
(eTRI)
• izmenjava znanja in izkušenj med 
partnerji 
• pogodba, ki določa pravice in 
dolžnosti partnerjev socialni franšizi

V anketi iz leta 2011 (Barco Serrano 
et al. 2012: 58-9) so identificirali 
63 socialnih franšiz v dvanajstih 
državah EU. Največ jih je v Veliki 
Britaniji (31), sledi Nemčija z 11. 
Iz vzorca 19 franšiz razberemo 
naslednje podatke: 

• 6.766 zaposlenih
• 65 % ljudi prihaja iz ranljivih 
družbenih skupin (z določenimi 
invalidnosti)
• letni promet do 200 milijonov €

Ti podatki kažejo, da je danes v 
socialnih franšizah zaposlenih med 
15.000 in 20.000 ljudi po celi Evropi. 
Franšizni sistemi se hitro širijo: 40 
% franšiz je bilo osnovanih v zadnjih 
petih letih, 80 % v zadnjih desetih 
letih. 

Socialne franšize se soočajo s 
težavami financiranja in dostopa 

do kapitala za spodbujanje rasti 
in z zagotavljanjem trajnostnega 
razvoja, saj je za njihov obstoj 
potrebno vzpostaviti večje število 
franšiz. Poleg tega še vedno obstaja 
velika potreba po spodbujanju 
razvoja in financiranja s strani EU, 
ker primanjkuje investicij (tvegan 
kapital).

eTRI franšiza in storitve 
3R iniciative 

Socialna franšiza temelji na 
komercialnem modelu franšize, 
a zahteva tesnejše partnerstvo 
med franšizodajalcem in 
franšizojemalcem, ki so najpogosteje 
neodvisna lokalna socialna podjetja.

eTRI franšiza temelji na poslovnem 
modelu eTRI,  katerega osnovno 
poslanstvo je ustvarjanje zelenih 
delovnih mest za ranljive skupine 
(invalidi, mladi brez izkušenj, 
starejši nad 50 let, dolgotrajno 
brezposelni). eTRI franšiza se 
osredotoča na območja, kjer 
beležimo visoko brezposelnost. 
Ponuja novo inovativno rešitev in 
alternativo obstoječim poslovnim 
modelom. Deluje na področjih, kjer 
tradicionalni poslovni modeli ne 
dosegajo želenih pozitivnih učinkov, 
zato bo najuspešnejše umeščena v 
lokalno skupnost.
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eTRI franšiza omogoča odskočno 
desko za razvoj novih delovnih 
mest, družbeno vključevanje in 
spodbujanje socialnega podjetništva 
z uspešno razvitimi dejavnostmi 
3R iniciative, ki sledijo načelom 
trajnostnega razvoja: zmanjšaj 
(reduce), ponovno uporabi 
(reuse), recikliraj (recycle). Nad 
razvojem storitev in korektnim 
(so)delovanjem bdi Razvojna 
Zadruga eTRI, krovni organ vseh 
eTRI franšiz. Z eTRI franšizo se 
gradi trajnostna podlaga za razvoj 
zdravega krožnega gospodarstva v 
prihodnosti. Inovativne storitve so 
zadružnikom v Razvojni zadrugi 
eTRI v letu 2013 prinesle številne 
nagrade in prepoznavost (UniCredit 
Fundacija, Si.mobil elevator pitch, 
Okoljska nagrada, Družbena 
inovacija, Reinovator izziv). Storitve 
3R iniciative (3R postaje, 3R kozarci, 
eTRI zdravje za preventivo na 
delovnem mestu, lokalna trajnostna 
oskrba, zelena oskrba na delovno 
mesto, nakup z namenom) bodo 
v letu 2014 še tesneje vpete v 
izobraževanje in gospodarstvo.

3R iniciativa v izobraževalnih 
ustanovah (vrtcih in šolah) bo 
predstavljala skupno platformo 
za vse,  ki izobražujejo, osveščajo 
in delujejo skladno z eTRI načeli 
–  preventiva za zdravje in varnost 
v cestnem prometu, trajnostni 
razvoji na področju samooskrbe 

ter okoljska, podjetniška in druga 
izobraževanja. Vsi priključeni 
subjekti so zadružniki, njihov odnos 
določa vnaprej postavljen standard.

3R gospodarska iniciativa omogoča 
podjetjem, da se poslužujejo storitev 
3R inicative ali pa jih spodbujajo 
in tako učinkovito izražajo 
svojo družbeno odgovornost. 
Partnerstvo v 3R iniciativi 
omogoča gospodarstvenikom, da 
v medsebojnem sodelovanju kar 
najučinkoviteje izvajajo družbeno 
odgovornost in sodelujejo s 
strokovnjaki na tem področju. Glede 
na pripravljenost podjetij se določi 
tesnost in način sodelovanja. Podjetja 
lahko spodbujajo razvoj zelenih 
delovnih mest preko koriščenja 
celostnih storitev Zelene oskrbe, 
so odgovorna do okolja, skrbijo za 
dobro počutje svojih zaposlenih, 
podpirajo razvoj socialnega 
podjetništva itd.

Na ta način ustvarjamo krožno 
gospodarstvo, v katerem so vsi 
vključeni deležni pozitivnih učinkov: 
javni zavodi (šole, vrtci) kakovostnih 
(zunanjih) sodelavcev z inovativnimi 
pristopi na področju okoljskega 
izobraževanja; sodelujoča podjetja 
krepijo svojo družbeno odgovornost; 
socialna podjetja pridobivajo 
sredstva za razvoj novih trajnih 
delovnih mest za težje zaposljive, 
ki so deležni pravičnega plačila;  
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posamezniki so bolj vključeni in 
povezani; država pa je uspešnejša 
pri  soočanju s tovrstnimi izzivi. 
eTRI franšiza s svojim načinom 
delovanja lokalnim skupnostim in 
podjetnikom prinaša nove prihodke, 
kakovostnejše storitve, povečanje 
števila delovnih mest, krepi odnose 
in kohezijo znotraj skupnosti.

Dolgoročna rast in 
trajnost eTRI franšize 

Socialna podjetja bodo morala znati 
učinke družbene odgovornosti, 
ki jih obljubljajo, ovrednotiti. 
Trendi kažejo, da bo morala vsaka 
organizacija do leta 2020 v svoje 
letno poročila vključiti tudi poročilo 
o svojem družbenem, okoljskem 
in ekonomskem vplivu. Prav tako 
bodo evropska in nacionalne 
zakonodaje bolj poudarjale 
družbeno komponento javnih 
naročil, zaradi česar bodo države 
raje najemale kot pa izvajala javne 
storitve (zdravstvo, pravosodje, 
socialno varstvo, izobraževanje), 
kar bo zabrisalo mejo med javnim 
in zasebnim. Iz teh razlogov je  
nujno, da se izvajanje družbene 
odgovornosti ovrednoti. S  tem 
so tudi pričakovanja investitorjev 
izpolnjena, saj bodo socialna 
podjetja znala prikazati socialni 
donos njihovih naložb. Sredstva 
morajo biti vložena podjetno, hkrati 

pa je potrebno oblikovati standard za 
merjenje družbenega učinka (Social 
Impact Spectrum).  Ta standard 
bo vplival na poslovanje družb in 
posameznikov ter dal podlago za 
njihovo sodelovanje in vlaganja.

V mednarodni organizaciji British 
Council (2014: 3–4) predvidevajo, 
da do leta 2020 trenutni modeli 
vlaganja v socialno podjetništvo 
ne bodo obstali: vlagatelji bodo 
naklonjeni le tistim programom, ki 
bodo dokazano omogočali prihranek 
in merljive rezultate družbeno 
odgovornega ravnanja. Prav tako si 
bodo morala socialna podjetja sama 
zagotavljati  finančna sredstva za 
delovanje. 

Model eTRI franšize temelji na 
tem, da se bo franšizojemalec 
lahko  v celoti posvetil svoji osnovni 
dejavnosti, saj bo za nadaljnji 
razvoj poskrbela skupina visoko 
izobraženih strokovnjakov v 
Razvojni zadrugi eTRI. Ta deluje kot 
raziskovalno in razvojno središče, 
odgovorno za prepoznavanje 
izzivov v družbi in iskanje novih 
podjetniških priložnosti na najbolj 
inovativnih področjih. S tem 
pristopom bomo zagotovili trajnost 
delovnih mest v socialnih podjetjih 
in njihovo uspešno dolgoročno 
poslovanje, predvsem pa bodo 
socialna podjetja neodvisna od 
javnih sredstev ali donacij. Zaradi 
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svojega bistva – iskanja novih 
storitev in produktov – potrebujejo 
socialna podjetja investicijska 
sredstva in določene prilagoditve 
v razpisnih pogojih, saj bolj kot v 
razvoj tehnologije vlagajo v ljudi. 

Razvojna zadruga eTRI se bo 
v prihodnje osredotočala na 
merjenje, ocenjevanje in primerjavo 
družbenega vpliva socialnega 
podjetništva. V Sloveniji je mogoče 
izvesti premik od inovacij v 

socialnem podjetništvu k rasti in 
širjenju prek uspešnega modela 
eTRI franšize in s tem zagotoviti 
trajnost delovnih mest. Zagotoviti 
je potrebno tudi prenos znanja na 
področju socialne ekonomije in 
socialnega podjetništva (Zadružna 
šola) ter narediti korak naprej pri 
načinih financiranja (uvedba etične 
banke). 

Viri:
Barco Serrano, S. et al. A better future. Results of the network for better future of social 
economy. Varšava, Ministry of Regional Development – Department for European Social Fund 
Management, 2012. 

British Council. What will Social Enterprise look like in Europe by 2020? 2014. (citirano 27. 
01. 2014)
Dostopno na naslovu: 
https://uk.live.solas.britishcouncil.net/sites/britishcouncil.uk2/files/what_will_social_
enterprise_look_like_in_europe_by_2020_0.pdf

European Commission. Social economy and social entrepreneurship – Social Europe guide 
– Volume 4. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2013. ISBN: 978-92-79-
26866-3.

European Commission. Communication from the Commission Europe 2020. A strategy 
for smart, sustainable and inclusive growth Europe. 3.3.2010. COM(2010) str. 5. (citirano 
27.1.2014)
Dostopno na naslovu:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

Socialni inovatorji prihodnosti. 2014. (citirano 22. 1.2014)
Dostopno na naslovu:
http://www.socialni-inovatorji.si/knjiga/socialno-podjetnistvo/22-socialna-ekonomija-
nevladne-organizacije
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K zbiranju papirja vabimo vse vrtce, 
osnovne in srednje šole, fakultete, 
podjetja in druge organizacije, 
ki imajo letos namen čistiti svoje 
arhive, kot tudi vse posameznike, da 
nam v marcu in aprilu odstopijo star 
papir iz svojih gospodinjstev. Prijava 
k akciji je mogoča do 31. marca.

O projektu

Društvo Ekologi brez meja skupaj s 
podjetjem Dinos pripravlja že tretjo 
izvedbo akcije Star papir za novo 
upanje 2014, ki se bo zgodila med 
17. marcem in 30. aprilom 2014. 
Tokrat se je akciji pridružila tudi 3R 
iniciativa, ki bo del zbranega papirja 

namenila OŠ dr. Ljudevita Pivka in 
razvoju zelenih delovnih mest.
Z akcijo zbiranja starega papirja 
želimo opozoriti na problematiko 
ravnanja z odpadki in dvigniti 
splošno zavest ljudi o pomenu 
ločenega zbiranja odpadkov s 
poudarkom na papirju. Ponovno 
želimo aktivirati celotno Slovenijo in 
postaviti rekord v količini zbranega 
starega papirja in zato bo to zagotovo 
ena največjih slovenskih dobrodelno 
okoljevarstvenih akcij letos.
Sredstva, ki bodo zbrana s pomočjo 
starega papirja, bodo tudi tokrat šla v 
prave roke:

• polovico finančnih sredstev, bomo 
namenili vsem prijavljenim vzgojno-
izobraževalnim ustanovam, ki bodo 
zbirale star papir,
• del bomo tako kot vedno do sedaj 
podarili v dobrodelne namene: s 
pomočjo prijavljenih idej natečaj 
bomo izbrali najbolj izvirno, ki bo 
naši družbi največ prispevala,
• natečaj bo tokrat razpisan ločeno 
od prijav na akcijo, s svojimi 
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idejami pa bodo tokrat po novem 
lahko sodelovale vse ustanove (ne 
le vzgojno-izobraževalne) in tudi 
posamezniki 
• manjši del bo šel za druge 
okoljevarstvene projekte Društva 
Ekologi brez meja
• 3R iniciativa bo del zbranega papirja 
namenila OŠ dr. Ljudevita Pivka in 
razvoju zelenih delovnih mest

Vloga 3R iniciative:

Podjetja in organizacije, ki 
predvidevajo, da bodo zbrale manj kot 
800 kg starega papirja, lahko odvoz 
papirja naročijo pri 3R iniciativi. 
Minimalna zbrana količina, za katero 
bo zagotovljen prevoz, je 100 kg (kar 

ustreza polnemu avtomobilskemu 
prtljažniku). Navodila za naročanje 
odvoza prejmejo po prijavi, več o tem 
pa najdete na http://ebm.si/p/star-
papir2014/?kam=prijava.

O 3R iniciativi:

Spreminjamo navade pri 
posameznikih in pridruženih 
podjetjih. Zmanjšuje količino 
odpadkov in stroške ter vlaga v 
trajnostni razvoj delovnih mest 
za težje zaposljive. S 3R postajami 
spodbuja ponovno uporabo 
različnih materialov: časopisnega in 
pisarniškega papirja, oblačil, igrač in 
tonerjev za izdelavo novih produktov, 
kot je npr. celulozna izolacija. 3R 
iniciativa aktivno pomaga OŠ dr. 
Ljudevita Pivka Ptuj.

Kontakt: 3Riniciativa@jazon.si
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Novela Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu iz leta 2011 uvaja 
dolžnost delodajalca, da načrtuje 
in izvaja promocijo zdravja na 
delovnem mestu. V sklopu tega 
mora delodajalec sprejeti, izvajati 
in spremljati ukrepe na področju 
promocije zdravja in za to zagotoviti 
potrebna sredstva. Pri načrtovanju 
je potrebno izpostaviti prednosti in 
koristi promocije zdravja, posreden 
vpliv na zdravje vseh zaposlenih in 
izpostaviti gradnjo pozitivne podobe 
podjetja. 

Ukrepi, ki jih delodajalec sprejme, 
naj bodo enostavni, sledljivi in 
predstavljeni na atraktiven način. 
Delavci morajo vedeti, da je udeležba 
v katerikoli aktivnosti promocije 
zdravja prostovoljna, vendar pa je 
zdrav način življenja predvsem v 
njihovem interesu. Ukrepi morajo 
zajemati skupna prizadevanja 
delodajalcev in delavcev za 
izboljšanje zdravja in počutja na 
delovnem mestu, zato naj se v fazo 
načrtovanja vključi tudi delavce. Le 
tako bodo ukrepi funkcionalni in bo 

zagotovljeno njihovo izvajanje tudi v 
praksi. 

Delodajalec naj ukrepe planira na 
osnovi predhodne analize tveganja 
v delovnem okolju (podatki o 
odstotku in strukturi bolniškega 
staleža, pogostosti nezgod pri 
delu, pojavnosti poklicnih bolezni, 
menjavanju zaposlenih, problematiki 
prekomernega uživanja alkohola, 
kajenju, prehrambnih navadah in 
življenjskem slogu zaposlenih), na 
podlagi anket med zaposlenimi 
(vprašanja o zdravju in telesnem 
počutju, o psihičnem počutju in 
odnosu do sodelavcev in do dela) in 
ostalih analiz. 

S celovitim pristopom delodajalec še 
dodatno zagotovi pogoje za pripravo 
dobrega programa promocije 
zdravja na delovnem mestu. Na 
podlagi analiz naj opredeli jasne in 
enostavne ukrepe za ohranjanje in 
izboljšanje fizičnega in psihičnega 
zdravja na delovnem mestu. V zadnji 
fazi mora delodajalec te ukrepe 
tudi resnično izvajati, tako da so 

Promocija zdravja na 
delovnem mestu – prispevek 
k uspešnemu podjetju

Lara Jedlovčnik, dipl. pravnica
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vidni učinki ukrepov in je možno 
izvajanje teh ukrepov tudi dokazati. 
Promocija zdravja bo uspešna le, če 
bo vključena v vse organizacijske 
procese, kot trajni doprinos 
delovnim procesom. 

Promocija zdravja je neke vrste 
poslovna strategija, saj zdravo 
delovno okolje pomeni dobre 
ergonomske pogoje na delovnem 
mestu, večjo motivacijo in 
sodelovanje zaposlenih, večjo 
storilnost in produktivnost, 
zmanjšanje stroškov podjetja zaradi 
odsotnosti, to pa vodi v boljše 
poslovne rezultate. Delo predstavlja 
pomemben dejavnik v življenju 
posameznika, saj pomeni razvoj in 
poudarek njegovih sposobnosti, ker 
pa se na delovnem mestu povprečno 
preživi kar tretjino celotnega časa, 
je zdravo delovno okolje še toliko 
večjega pomena.

Zdravje zaposlenih je odvisno 
tako od delovnih razmer, za katere 
je odgovoren delodajalec, kot 
življenjskega sloga, za katerega je 
odgovoren posameznik sam, zato 
naj ukrepi obsegajo oba področja. 
Ciljajo naj na izboljšanje organizacije 
dela in delovnega okolja ter 
osveščanje o zdravem življenjskem 
slogu in spodbujanje zaposlenih, 
naj se udeležujejo aktivnosti, ki 
pripomorejo k boljšemu počutju.

Konkretni ukrepi lahko obsegajo:

• omogočanje gibljivega delovnega 
časa in prilagodljivih delovnih mest
• ponudbo delovnih mest, ki 
omogočajo delo na domu (oziroma 
delo na daljavo)
• omogočanje delavcem, da 
sodelujejo pri izboljšavah 
organizacije dela in delovnega okolja
• zagotavljanje priložnosti za 
vseživljenjsko učenje delavcev 
(npr. izmenjevanje zaposlenih pri 
podobnih delih in širitev profila 
delovnih mest)
• zagotavljanje skupnih družabnih 
prostorov
• zagotavljanje spodbudnega 
psihosocialnega delovnega okolja
• ponujanje in financiranje športnih 
tečajev in dogodkov (organizacija 
špotnih izletov, popusti na karte za 
obisk špotnih tečajev)
• spodbujanje zdravega 
prehranjevanja (razdeljevanje brošur, 
pošiljanje mailov, razdeljevanje sadja 
med zaposlene)
• podpiranje duševnega dobrega 
počutja (zagotavljanje zunanje 
anonimne psihosocialne pomoči, 
svetovanja in usposabljanja za 
obvladovanje stresa)
• pomoč zaposlenim pri opuščanju 
kajenja
• ponudba zdrave hrane na delovnem 
mestu (v menzi, v avtomatih)
• spodbujanje podpore med 
sodelavci
• spodbujanje sodelovanja zaposlenih



Po hrani se (delovni) dan pozna
Lokalna jabolka iz domače ekološke pridelave. 
Dostava brezplačna.
oskrbovalec@jazon.si

Zabava, ki traja
Najem kozarcev za brezplačno uporabo
Za zabave, ki se ne končajo z velikimi količinami 
odpadkov. 
3Riniciativa@jazon.si

Od pisarniškega papirja do papirnatih brisač – pri nas 
dobite papir vseh vrst.
Za stroškovno najtežje izdelke vam nudimo 20 % 
popusta skozi celo leto. 
oskrbovalec@jazon.si





Promotorji idej povezovanja, 
trajnosti in razvoja 
zadružništva.



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

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

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

Proizvaja Silkem d.o.o.
Nakup na www.oskrbovalec.si ali 01/280 99 00

OKOLJU PRIJAZEN IZDELEK



-

in ustvarja zadovoljne 
poslovne partnerje.

V sodelovanju z Zavodom 
Jazon razvijamo delovna 

najbolj inovativnimi 

zaupne dokumentacije smo 
nadgradili z inovativnim 

izdelkom ponovne uporabe 
– celulozno izolacijo.

Nudimo kakovostne 
oblikovalske in tiskarske 

ustvarjamo trajnostna delov-

izvajanje dobronamernih 
nakupov. 

Kontakt: Jazon d.o.o. 
Pot v Hrastovec 21 
p. p. 5715 
1001 Ljubljana 

Poslovni prostori:

1000 Ljubljana

www.jazon.si
www.oskrbovalec.si
Tel.: +386 (0)1 280 99 00 
Fax.: +386 (0)1 280 99 12 
E-mail: oskrbovalec@jazon.si 





Beležke:



Katera je vaša barva?

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


