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Spreminjamo navade na področjih ekologije, ergonomije 
in etične ekologije.

Zgledujemo se po ekosistemu gozda, zato delujemo po 
načelih krožnega gospodarstva. 

Povezujemo gospodarstvo, nevladne organizacije in 
kreativno industrijo, kar nam pomaga do konkretnih 
poslovnih rezultatov v lokalnem okolju in ustvarjanju 

zelenih delovnih mest.

Smo izvajalci trajnostne oblike nakupa z namenom – v 
ospredje postavljamo odgovornost za deljenje dobička v 

lokalnem okolju. 

Delujemo po načelih zelene oskrbe in etičnosti 
poslovanja.

Etri skupnost deluje po načelu krožnega gospodarstva.
Usmerja se v ponovno uporabo in recikliranje obstoječih 

materialov in izdelkov. Temelji na uporabi energije iz 
obnovljivih virov, opušča uporabo nevarnih kemikalij, 

znižuje porabo surovin ter preko skrbne zasnove izdelkov 
nastajanje odpadkov znižuje proti ničelni stopnji. 
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ZDRAVI ZAPOSLENI V 
ZDRAVIH PODJETJIH

Delo ima pomembno vlogo v 
posameznikovem življenju. 
Nekateri delodajalci se zavedajo 
povezave med obvladovanjem 
tveganj na delovnem mestu, 
zdravjem zaposlenih in uspehom 
delovne organizacije ter da 
zdravi zaposleni tvorijo zdravo 
organizacijo. Spodbujanje zdravja 
na delovnem mestu pomeni več 
kot zgolj spoštovanje zakonskih 
zahtev o zdravju in varnosti. 
Pomeni tudi, da delodajalci 
svojim zaposlenim dejavno 
pomagajo izboljšati splošno 
zdravje in dobro počutje. Če 
se zaposleni počutijo dobro na 
svojem delovnem mestu, ima 
to številne pozitivne posledice, 
kot so npr. manjša fluktuacija 

zaposlenih in manj odsotnosti z 
dela, večja motiviranost in boljša 
produktivnost, pa tudi boljša 
podoba delodajalca kot pozitivne 
in skrbne organizacije.

Pozitivne posledice za vse
Korist družbe:
• bolj odgovorni državljani
• večja produktivnost - večji BDP
manjši stroški skupnih blagajn 
• manj bolniških, zdravil, daljša 
aktivna delovna doba, boljše 
zdravje v starosti...

Korist podjetja:
• večje zadovoljstvo zaposlenih
• manjša fluktuacija zaposlenih
• večja produktivnost

Lidija Novak, razvojnik v Etri skupnosti
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Korist posameznika:
• bolj aktivno in ustvarjalno 
življenje
• višja kakovost življenja
• boljše zdravje

Kako se tega lotevajo 
podjetja? 
Številna podjetja uvajajo celovite 
programe, ki se osredotočajo 
na zdravstveno preventivo in 
spremembo življenjskega sloga 
zaposlenih, v smislu vzpodbujanja 
zaposlenih k spremembam 
življenjskega sloga, kot so npr. več 
rekreacije, boljše prehranjevalne 
navade, obvladovanje stresa. 
Bistvo teh programov je 
vzpodbujanje zdravih navad, ki 
na dolgi rok preprečujejo oziroma 

zmanjšujejo tveganje resnih 
zdravstvenih težav v prihodnosti. 
Raziskave razkrivajo, da se zdravi 
zaposleni opisujejo kot srečnejši 
na delovnem mestu in se hkrati 
počutijo finančno bolj preskrbljeni 
kot zaposleni s šibkejšim 
zdravjem. 

Nemška podružnica IBM je eno 
prvih nemških podjetij, ki je 
za področje zdravja in dobrega 
počutja zaposlenih zaposlilo 
menedžerja za zdravje, ki načrtuje 
in koordinira področje promocije 
zdravja pri delu in je hkrati tudi 
vmesni člen med podjetjem in 
zdravstvenimi zavarovalnicami ter 
ponudniki zdravstvenih storitev. 
Zaposlenim je med drugim prav 
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tako na voljo široka paleta storitev 
na področju telesne vadbe, zdrave 
prehrane in zdravega življenjskega 
sloga.

Švedsko komunalno podjetje 
Kalmar Vatten je šlo tako daleč, 
da so zaposleni obvezani koristiti 
programe zdravstvene preventive, 
predvsem programe za krepitev 
telesa. Koriščenje teh programov 
vidijo kot dolžnost vsakega 
zaposlenega in je del sistemizacije 
delovnega mesta. V nasprotnem 
primeru se to upošteva pri 
njihovi plači. Cilj programov je 
zmanjšanje bolezni in poškodb, 
predvsem pri fizičnih delavcih. 
Zaposleni morajo koristiti 
programe zdravja na delovnem 
mestu najmanj dve uri na teden, 
od tega vsaj eno uro programe za 
krepitev moči. Nekateri zaposleni 
so na začetku vzeli to obvezo 
precej zadržano, ampak s časom 
so se navadili in sedaj vadbo 
jemljejo kot del delovnih nalog. 
Na ta način se  je število bolniških 
dni znižalo iz 3,48 % na 3,12 %. 

Etri točka v vašem podjetju
Številnim podjetjem programi 
dobrega počutja na delovnem 
mestu pravzaprav prihranijo 
denar na dolgi rok. Kljub temu, da 
sami trenutno nismo v položaju, 
da bi vzpostavili celovit program, 
lahko tudi z malimi koraki 
storimo veliko. Mi vam lahko pri 
tem pomagamo. Z včlanitvijo v 

Etri skupnost vam pripravimo 
načrt vzpostavitve Etri točke v 
vašem podjetju in nato skupaj 
postopoma gradimo celovitejši 
program dobrega počutja na 
delovnem mestu. Glavni namen 
Etri točk je spreminjanje zdravih 
navad, predvsem na področju 
prehranjevanja zaposlenih. Več 
informacij dobite na naši spletni 
strani www.etri.si. 
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DESET PREDLOGOV ZA 
OHRANJANJE ZDRAVE 

DELOVNE EKIPE
Vedno bolj prihaja v ospredje 
zavedanje, da zdravo delovno 
okolje in dobra volja na delovnem 
mestu vplivata na produktivnost 
zaposlenih. To je pokazala 
tudi raziskava podjetja Keas iz 
Kalifornije, ki za podjetja izvaja 
izobraževanja o zdravju na 
delovnem mestu. Raziskava je 
pokazala, da je pri zaposlenih, 
ki se vključijo v programe o 
zdravju na delovnem mestu, 
verjetnost njihovega zadovoljstva 
in vključevanja v delovne 
procese podjetja kar trikrat 
višja od zaposlenih, ki se teh 
programov ne udeležijo. Vendar 
pa je lahko investicija novega in 
majhnega podjetja v programe 
dobrega počutja za zaposlene 
kar velik zalogaj. Prav zato pa se 
lahko promovira spreminjanje 
vsakodnevnih navad, ki ne 
predstavljajo dodatnih stroškov. V 
nadaljevanju predstavljamo deset 
preprostih predlogov: 

1. Odločite se, da boste nekajkrat 
mesečno napolnili službeno 

kuhinjo z zdravo hrano, kot so 
sveže sadje, oreščki in različne 
vrste polnozrnatih kosmičev.

2. Organizirajte zdrave malice. 
S sodelavci se dogovorite, da 
izmenično eden izmed zaposlenih 
pripravi jedi že doma, ki jih nato 
skupaj pojejo vsi zaposleni v času 
malice.

3. V podjetje pripeljite 
inštruktorja joge ali učitelja 
meditacije (ali pa v svoji ekipi 
odkrijte skriti potencial), ki bo 
vodil tečaj sproščanja v času 
malice ali po delu. Raziskava  
na 40-tih odraslih iz leta 2009 
je pokazala, da je že 20 minut 
vodenih tehnik dnevno znižalo 
raven stresa in za 10 % povečalo 
kakovost spanja zaposlenih.

4. Zamenjajte prostor sestajanja 
z vašimi poslovnimi partnerji. 
Namesto dolgih sestankov v 
sejni sobi razmislite o tem, 
da bi opravili svoje pogovore 
med sprehodom. V letu 2011 je 

Povzeto po članku: 
11 Low-Cost Ways to Keep Your Team Healthy, www.entrepreneur.com
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raziskava  v Tajvanu s 400.000 
udeleženci pokazala, da že 15 
minut zmerne dnevne telesne 
aktivnosti lahko podaljša 
pričakovano življenjsko dobo do 
treh let. Prav tako je četrturna 
telovadba znižala smrtnost pri 
vseh boleznih za dodatne 4 %. 

5. Investirajte v stabilizacijske 
žoge ali stoječe pisalne mize. S 
tem boste omogočili zaposlenim, 
da razbijejo monotonost sedenja 
med delovnim časom. Raziskava  
v letu 2014 je pokazala, da 
takšen pristop znižuje utrujenost 
in nelagodje zaposlenih s 
prekomerno telesno težo.

6. Organizirajte tedenske športne 
aktivnosti po delovnem času in 
promovirajte skupinske športe, 
kot so tek, joga ali boot-camp 
dogodke.

7. Pozanimajte se o ponudbi 
paketov športnih programov. 
Nekateri ponudniki športnih 
storitev ponujajo tudi prilagojene 
pakete za podjetja.

8. Ponudite izobraževanje o zdravi 
prehrani. V podjetju organizirajte 
predavanje strokovnjaka o 
prehrani ali kondicijskega 
trenerja. Ali pa zaposlene 
zaprosite, da ostalim zaposlenim 
sami predstavijo svoje programe 
zdravega prehranjevanja, priprave 
hrane,  dihalnih in energijskih 
tehnik.  

9. Promovirajte več premorov 
med delovnim časom. Vašim 
sodelavcem predlagajte, da 
si večkrat dnevno vzamejo 
odmor. Raziskava  iz leta 2010 je 
pokazala, da že manjši mentalni 
odmori povečajo posameznikovo 
zmožnost koncentracije in 
osredotočanja na delo.

10. Odprite prostor za izmenjavo 
mnenj in informacij o zdravem 
načinu življenja s postavitvijo za 
to namenjene oglasne deske.

Prevod: Aleš Kramer, 
razvojnik v Etri skupnosti
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Z DOBRO ORGANIZACIJO 
JE VSE MOGOČE

Sedim pri zobozdravniku in 
bodrim svojo starejšo hčerko 
Anjo, ki sedi na stomatološkem 
stolu, in vmes pišem tole 
kolumno. Mineva namreč en 
teden od prošnje sodelavke, da 
napišem nekaj za našo revijo na 
temo usklajevanja poklicnega 
in družinskega življenja. In bolj 
kot sem ta teden razmišljala, kaj 
napisati, kje je rešitev in odgovor, 
tega nisem našla. 

Usklajevanje dela in zasebnega 
življenja ni najbolj enostavna 
naloga. Jemlje veliko energije, 
vedno pa zmanjka časa, tako 
za delo kot družinsko življenje. 
Sama imam večkrat občutek, da 
mi v večini to usklajevanje ne gre 
najbolje od rok. Še več, občutek 
imam, da samo hitim. Z veseljem 
bi si vzela več časa za podrobno 
analizo kakšnega strokovnega 
članka, z veseljem bi si vzela več 
časa za družino. Pa ne gre. Vedno 
pride nekaj vmes. Telefonski klic, 
SMS sporočilo, jok najmlajšega, 
prehladne nevšečnosti ali obisk 

zdravnika mi večkrat podrejo 
kakšen načrt. 
Kljub vsemu pa, ko se malce 
ozrem nazaj, vidim, da sem 
vendarle dosegla veliko. Zgradila 
sem si kariero in si ustvarila 
delovno mesto, ki ga rada 
opravljam in ki mi omogoča 
karierno rast. Ustvarila sem si 
družino, zgradila hišo in imam tri 
zlate otroke.

Kljub občutku, da nenehno vozim 
slalom in na kakšnem količku 
tudi padem, se vedno poberem in 
nadaljujem svojo pot. Vse to mi pa 
uspeva, ker to rada delam. Rada 
sem v Jazonu in rada sem doma 
z družino. Občasno kot strela iz 
jasnega udari kakšen dvom ali 
pomislek, ki pa kar hitro razblinita 
in me naredita še močnejšo. 
Moja pričakovanja na poklicnem 
in družinskem življenju so 
realna. Mogoče je to še najboljši 
recept, kako uskladiti službo in 
družino. Predvsem pa – s pravo 
organizacijo in dobro voljo je vse 
mogoče.

Anita Pene, prokuristka v podjetju Jazon
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ZADRUŽNA
ŠOLA

V Sloveniji zopet spoznavamo, da 
predstavljajo zadruge najmočnejši 
steber družbene ekonomije in 
socialnega podjetništva. Tako 
tudi Razvojna zadruga Etri deluje 
v smeri razvoja novih, zelenih 
delovnih mest, družbenega 
vključevanja in spodbujanja 
socialnega podjetništva tudi na 
področju izobraževanje, kar je bilo 
v planu od vsega začetka, v letu 
2015 pa te dejavnosti izvajamo še 
bolj intenzivno.  

Poslanstvo zadružne šole 
je združeno v edinstveni 
izobraževalni iniciativi, ki se 
osredotoča na zagotavljanje učnih 
programov in izvajanje raziskav, 
ki podpirajo razvoj uspešnega in 
raznolikega sektorja zadružništva. 
Deluje po načelih in vrednotah 
zadružništva ter s pomočjo 
najnovejših kreativnih pristopov 
razvija ideje s preverjenim 

podjetniškim potencialom. Deluje 
na osnovi medsebojnega aktivnega 
sodelovanja, odprtosti in nudenja 
ustrezne strokovne podpore, pri 
tem pa se vseskozi navezuje na 
vzvode novih ekonomij, krožnega 
gospodarstva in družbeno 
odgovornih podjetniških praks. 

Vizija Zadružne šole je postati 
pomemben akter na področju 
posredovanja znanja s področij 
zadružništva in podjetništva 
prihodnosti. S tem bo pripomogla 
k povečanju naklonjenosti širše 
družbe za aktivno soustvarjanje 
uspešnih družbeno odgovornih in 
razvojnih podjetniških zgodb. 

Postavili smo si naslednje 
strateške cilje:

• Razviti želimo učni program, 
osnovan na vrednotah in načelih 
zadružništva, ki bo pripomogel k 

Barbara Bolta Skaberne, razvojnik v Etri skupnosti
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razvoju novih izdelkov in storitev 
za podjetniške iniciative.

• Vzpostaviti želimo strateško 
partnerstvo med različnimi 
področji: svetom podjetništva, 
kreativno industrijo, nevladnimi 
organizacijami, pristojnimi 
državnimi organi, lokalnimi 
skupnostmi in potrošniki. To bo 
omogočilo uspešno ustvarjanje 
gospodarsko bolj uspešne in 
vključujoče družbe.

• Izobraževanje o zadružništvu 
želimo vpeljati v nacionalni 
izobraževalni sistem.

• Na podlagi kvalitetnega 
podajanja vsebin in 
vzpostavljenega sodelovanja z 
mentoriranimi podjetniškimi 
iniciativami želimo postati 
pomembno stičišče zgodb 
Etri skupnosti in pridruženih 
partnerjev.

Prvi udeleženci se že urijo v 
razvoju prodajnih veščin v 
razredu Prodaja. Sicer pa bo delo 
organizirano še v treh smereh 
oziroma razredih. V razredu 
Mentorstvo bo poudarek na delu z 
ranljivimi skupinami, pri Nakupu 
z namenom bomo razvijali nove 
družbeno odgovorne izdelke 
od idejne zasnove do uspešne 
zgodbe na trgu. Razred Krožno 
gospodarstvo se bo soočal z 
izzivi in potenciali trajnostnega 

razvoja preko interdisciplinarnega 
povezovanja različnih strokovnih 
znanj in strateškega partnerstva 
med različnimi področji v lokalnih 
okoljih.

Izobraževanje je namenjeno tako 
sodelavcem zadruge Etri kot 
tudi predstavnikom širše Etri 
skupnosti ter posameznikom, 
ki želijo stopiti na pot družbeno 
odgovornega podjetništva 
in razviti svoje podjetniške 
ideje. Prav tako je program 
primeren za tiste, ki jih zanima 
delo z ranljivimi skupinami in 
ustvarjanje konkretnih družbenih 
učinkov, dobrih tako za okolje, 
gospodarstvo, kot tudi za širšo 
družbo. Šolnina  je izražena v Etri 
kronah, interni valuti. Udeleženec 
jo lahko poravna z zbranimi 
kreditnimi točkami, s katerimi so 
ovrednotene uspešno opravljene 
domače naloge (samostojne in 
skupinske), izdelava zaključne 
naloge ter predavateljsko in drugo 
delo. Za šolanje je možno pridobiti 
tudi štipendijo.

Zadružna šola bo bistveno 
prispevala k razvoju inovativnih 
družbeno odgovornih storitev 
ter h gradnji podlage za razvoj 
krožnega gospodarstva.
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KORENINE ZADRUŽNE 
ŠOLE IN IDEJE 
ZADRUŽNIŠTVA

Tako kot samo zadružništvo, 
imajo tudi zadružne šole na 
slovenskem kar lepo tradicijo.  
Same zadruge so se začele 
pojavljati v drugi polovici 
19. stoletja kot odgovor na 
gospodarski liberalizem. Tako 
kot je Kraljestvo Velike Britanije 
nosilo začetke industrializacije, se 
je tudi pri njih najprej razvil odziv 
malih podjetnikov na rastočo 
tržno moč večjih industrijskih 
manufaktur. Z združevanjem 
prodaje, nabave, skladiščenja 
in proizvodnje so izkoristili 

prednosti večjega trga. Pri tem 
so lahko ostali manjši, s tem pa 
so tudi ohranili vse poglede na 
delo, od proizvodnje, odnosa 
do zaposlenega, kot vpetosti 
v družbo. Na Slovensko se je 
tako proti koncu 19. stoletja 
zadružništvo preneslo preko 
Nemčije kot ena izmed alternativ 
prodora kapitalizma. Prve 
zadružne zveze so se oblikovale 
leta 1903, ob pobudi Janeza 
Evangelista Kreka pa se je 1908 
leta v Ljubljani že oblikovala 
Zadružna šola kot polletni tečaj.

Aleš Kramer, razvojnik v Etri skupnosti
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 Tako smo ob razvoju dogodkov 
finančno-gospodarske krize in 
ob ponovnem spoznanju pomena 
zadrug in zadružništva prišli 
do zaključka, da potrebujemo 
tudi v Etri skupnosti prostor za 
prenos idej. Samega zadružništva 
ljudje ne poznajo, razen seveda v 
krajih, kjer tradicija zadružništva 
ni zamrla. V skupni zavesti pa 
se zadružništvo šele ponovno 
odkriva, predvsem o možnostih, 
ki jih ta predstavlja v sklopu 
socialnega podjetništva. Zadruga 
je tako združenje oseb, ki so se 
združile zaradi uresničevanja 
skupnih gospodarskih, socialnih 
ali kulturnih potreb. Zadruga 
se tako od ostalih gospodarskih 
oblik razlikuje predvsem 
v tem, da se osebe vanjo 
vključujejo kot enakovredni del 
zaokrožene skupnosti, in tako 
tudi demokratično odločajo 
in upravljajo, enako pa so 
upoštevani tudi pri deljenju 
odgovornosti in bonitet. Tako 
zadruge temeljijo na vrednotah 
samopomoči, demokratičnosti, 
samoodgovornosti, samouprave, 
enakosti, pravičnosti in 
solidarnosti. Zadružni člani 
– skladu z izročilom prvih 
ustanoviteljev – verjamejo v 
etične vrednote poštenosti, 
odprtosti, družbene odgovornosti 
in skrbi za druge.

Na podlagi listine Mednarodne 
zadružne zveze morajo zadruge 

delovati na podlagi naslednjih 
načel:

1. Prostovoljno in odprto 
članstvo
Zadruge so prostovoljne 
organizacije, odprte za vse osebe, 
ki so sposobne uporabljati njihove 
storitve in pripravljene prevzeti 
članske obveznosti.

2. Demokratično člansko 
upravljanje
Zadruge so demokratične 
organizacije, ki jih upravljajo 
njihovi člani. Člani dejavno 
sodelujejo pri določanju politike 
in sprejemanju odločitev. Izvoljeni 
predstavniki odgovarjajo članstvu. 

3. načelo: Gospodarska 
udeležba članov
Člani pravično prispevajo 
h kapitalu zadruge in ga 
demokratično upravljajo. 
Premoženje ali vsaj njegov del je 
skupna (nerazdeljiva) lastnina 
zadruge. Za vplačani kapital člani 
običajno prejemajo omejeno 
odmeno. Presežek se razporeja za 
nadaljnji razvoj.  

4. načelo: Avtonomija in 
neodvisnost
Zadruge so avtonomne 
organizacije na podlagi 
samopomoči, ki jih upravljajo 
člani. Ko vstopajo v dogovore 
z drugimi organizacijami, sta 
zagotovljena demokratičen članski 
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nadzor in zadružna samostojnost. 

5. načelo: Izobraževanje, 
usposabljanje in obveščanje
Zadruge zagotavljajo 
izobraževanje in usposabljanje 
za svoje člane, tako, da lahko 
učinkovito prispevajo k razvoju 
njihove zadruge. Zadruge 
obveščajo splošno javnost o naravi 
in koristih zadružništva.

6. načelo: Sodelovanje med 
zadrugami
Zadruge služijo svojim članom 
in utrjujejo zadružno gibanje 
s sodelovanjem na krajevni, 
državni, regijski in mednarodni 
ravni. 

7. načelo: Skrb za skupnost
Zadruge tudi prispevajo k 
uravnovešenemu razvoju 
skupnosti, kjer poslujejo, in pri 
tem upoštevajo smernice, ki so jih 
določili člani. 
Te vrednote in načela pa 
predstavljajo glavno vodilo 
premika samega zavedanja 
in delovanja kot podjetnika 
v današnjem svetu, kjer je 
potrebno začeti razmišljati na 
širše posledice našega življenja. 
Predvsem glede našega vpliva na 
Zemljo, saj je potrebno vzpostaviti 
ravnotežje med viri, ki jih trošimo, 
in odpadki, ki jih zavržemo. 
Zadružništvo ob tem prinaša 
tudi nov model medsebojnega 
sodelovanja pri vzpostavljanju 

trajnostnega in predvsem 
vzdržnega modela življenja. 
Zadružna šola tako predstavlja 
polje za prenos vrednot 
zadružnega podjetništva, učenja 
o delovanju zadrug, predvsem pa 
kot nov način predajanja znanja, 
ki je potrebno za delo(vanje) v 
skupnosti, ki obenem tudi skrbi za 
dobrobit družbe in narave.

Viri: 

Razvojna zadruga Etri: 
(http://www.etri.si/)

Zadružna zveza Slovenije: 
(http://www.zadruzna-zveza.
si/index.php?option=com_
content&task=view&id=42&Itemid=72)

S podeželja: zadružništvo je ena od možnih poti v 
boljšo družbo:
(http://www.spodezelja.si/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=740:zadrunitvo-je-ena-
od-monih-poti-v-boljo-drubo&catid=112:o-
zadrunitvu&Itemid=621)

Obrtna zbornica Slovenije: Zgodovinski pregled 
obrtnega zadružništva v Sloveniji: 
(http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/
OZS/Sekcije%20in%20odbori/Iris/Zadruge/
Zgodovinski%20pregled%20obrtnega%20
zadru%C5%BEni%C5%A1tva%20v%20Sloveniji.pdf)

Planinsko društvo Železniki: Življenje in delo Janeza 
Evangelista Kreka:
(http://www.pd-zelezniki.com/Krek/Krek.htm)

Slovenski šolski muzej: Sprehod po poti kulturne 
dediščine šolstva v Ljubljani:
(http://www.ssolski-muzej.si/sprehod/ljubljana/
bachus/zgodovina.htm)
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VTISI PRVEGA RAZREDA 
ZADRUŽNE ŠOLE

Mateja Dobrovoljc:
»Pri zadružni šoli mi je najbolj všeč medsebojno sodelovanje in odprt 
pogovor. Med sabo izmenjujemo mnenja in tudi tako pridobivamo 
novo znanje. Vsebine so povezane z družbeno odgovornostjo in 
pozitivnim vplivom na okolje, gospodarstvo in širšo družbo. Všeč mi 
je tudi odprtost zadružne šole do tistih, ki imajo določene omejitve. 
Mislim, da bom v tej šoli izvedela mnogo uporabnega za nadaljnje 
delo.«



18

Aleš Kramer:
»Zadružna šola meni trenutno predstavlja nabiranje potrebnih 
informacij, ki jih bom kasneje uporabil pri praktičnem delovanju. 
Res je, da se že sedaj srečujem s prvimi delovnimi nalogami, vendar 
pa si s pomočjo zadružne šole vzpostavljam prostor za absorpcijo 
novega znanja.  Se pa v prihodnje veselim prihajajočih novih in bolj 
poglobljenih vsebin, ki jih bom tudi koristil med delom.«

Petra Kapun:
»Etri zadružna šola nam daje priložnost timskega dela, izmenjave idej 
in seveda nabiranja bogatih izkušenj na različnih področjih. Uspeva nas 
motivirati in pomaga razumeti, kako lahko tudi sami pripomoremo k 
razvoju trajnega delovnega mesta. Skušam se naučiti čim več o prodaji, 
mogoče tudi sama v prihodnosti ustanovim lastno podjetje.«
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VARNOST NA VSEH 
KONCIH

Okoli novega leta sva z Darkom 
Kranerjem obiskovala stranke na 
Štajerskem. Darko je imel pred 11. 
leti hudo prometno nesrečo, po 
kateri se je rehabilitiral od stadija 
dojenčka do mladeniča. Sedaj je 
lahko ob mojem spremstvu vozil 
avto in naju prevažal po Sloveniji.

S strankami želimo biti v 
kontaktu, ne samo kot dostavljalci 
blaga, ampak kot oskrbovalci 
spoznati stranko tudi osebno in 
ugotoviti, če obstajajo še kakšne 

druge potrebe, ki bi jih lahko 
ob zeleni oskrbi naših izdelkov 
in storitev še dodatno ponudili 
in s tem strankam optimizirali 
poslovanje.

Pri nekaterih strankah sva se 
zadržala dalj časa, ponudili 
so nama kavo, tako da smo 
podrobneje govorili o poslanstvu 
Etri skupnosti. Navdušena gospa 
Natalija Šenkiš s Ptuja je naročila 
predavanje o Preventivi v cestnem 
prometu, ki ga izvaja Darko v 

Izak Matej Ciraj, razvojnik v Etri skupnosti
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sodelovanju z Zavodom vozim 
(vendar ne hodim). S tem je njeno 
računovodsko podjetje omogočilo, 
da bodo otroci na OŠ Ljudski vrt 
iz prve roke spoznali zgodbo o 
sekundi, ki spremeni življenje.

Darko je bil pred nesrečo odličen 
športnik, ki ne želi, da bi se tudi 
drugim zgodilo podobno, kot se je 
njemu, kar izraža njegov pogum in 
njegov športni fair play.

Učinek njegovega predavanja 
je nekajkrat večji, kot če starši 
dnevno ponavljajo svarila o 
varnosti v cestnem prometu. Prav 
zaradi energije in sporočila, ki ga 
prenaša Darko na mladostnike, 
je njegov družbeni učinek zelo 
pozitiven, vendar težko merljiv, 
ker gre za preprečene prometne 

nesreče. Lahko bi bil tudi vaš 
otrok.

V Etri skupnosti spodbujamo 
dejavnosti z večjim družbenim 
učinkom: storitve zbiranja papirja 
za ponovno uporabo, Etri kozarci, 
zelena oskrba s pisarniškim 
materialom in ozaveščanje o 
prometni varnosti so del našega 
vsakdana. Pridružite se nam.



v v

v
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IZ SIVIH MIŠK V 
BARVITE PAVE

Poslovni prostori že nekaj 
časa niso več dolgočasne 
sive gmote, kjer neutrudno 
zvonijo telefoni, klikajo 
miške in ropotajo tipkovnice. 
Škatlaste postavitve (ang. 
cubicles) so stvar preteklosti 
in tudi prosti tlorisi z 
gnezdi delovnih mest 
počasi izginjajo iz tipičnih 
pisarn. Predvsem po zaslugi 
inovativnih tehnoloških 
podjetij postajajo poslovni 
prostori kraji doživetij, 
raznolikosti, kreativnosti in 
motivacije. Google, Amazon, 
Soundcloud in druga podjetja 
so oblikovala svoje prostore 
tako, da so kar se da prijetni 
do svojih zaposlenih. S tem 
želijo pozitivno vplivati 
na njihovo srečo ter 
produktivnost, kar jim tudi v 
veliki meri uspeva.

Mnogo več kot delovno mesto
Poslovni prostori zaradi tega 
pridobivajo vedno širši program. 
Če so bili menza, varstvo otrok 
in fitnes nekoč še razkošje, 
so danes že skoraj standard. 
Poleg naštetih se pojavljajo še 
dodatni programi, kot na primer 
sobe za spanje, igralnice, bari, 
sobe za komunikacijo, vrtovi 
ipd. Inovativna podjetja se 
zavedajo, da je srečen zaposleni 
tudi produktiven zaposleni 
in zato želijo v svoje prostore 
umestiti vse programe, ki jih 
zaposleni potrebujejo, saj jim 
s tem omogočajo neverjetno 
fleksibilnost in optimizacijo 
svojega dneva. Največja podjetja 
gradijo celotne kampuse, ki so 
že kar majhna mesta z raznoliko 
ponudbo. Zaposleni preživijo tam 
praktično cel dan, njihov dom 
služi le še za spanje in vikende.

Seveda je to zgornja skrajnost 
fenomena, srednja in manjša 
podjetja popestrijo svoje 
prostore v manjši meri in v 

Matic Brdnik, Arhitekturni nasvet
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okviru svojih zmožnosti. Nekaj 
elementov oz. idej, kako lahko 
tudi sami izboljšate počutje svojih 
sodelavcev, pa v nadaljevanju.

Ljubezen gre skozi želodec
Kuhinja oz. ognjišče že od nekdaj 
predstavlja srce družine in zato 
je tudi izredno pomembna za 
poslovne prostore. Priprava hrane 
in prehranjevanje sta namreč 
družbeno opravilo, ki zbližuje in 
pripomore k boljšim odnosom. S 
popolno kuhinjo, ne le čajno, si 
zaposleni lahko po želji pripravijo 
hrano, lahko se dogovorite, da 
enkrat tedensko nekdo pripravi 
kosilo za vse ali pa imate vsak dan 
obilne zajtrke, medtem ko greste 
skozi stvari, ki jih boste naredili 
čez dan. Ne nazadnje je lahko 
kuhinja tudi bar ob poslovnih 

zabavah ali drugih prijetnih 
priložnostih.

Počitek na mehkem
Lounge je prostor za sproščanje, 
klepetanje, listanje revij, kratke 
odmore med delom ali pa za 
hiter power nap. Naj bo miren, 
udoben in prijeten. Ob prostorski 
stiski se lahko združi s čakalnico, 
pomembno pa je, da prevladujejo 
topli in umirjeni toni ter mehki 
materiali. Priporočljiva je tudi 
ozelenitev.

Za igro nismo nikoli prestari
Včasih sta namizni tenis in ročni 
nogomet veljala za stereotipe 
“piflarskih” pisarn, danes pa so 
številne študije pokazale, da igra 
izboljšuje počutje in interakcijo 
na delovnem mestu. Če nimate 
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prostora niti za air hockey, 
najdite vsaj kotiček za klubsko 
mizico z namiznimi igrami, na 
prazno steno obesite pikado ali 
pa zlorabite piši-briši tablo za 
turnirje v križcih in krožcih.

Ambient za vsak okus
Ker smo si različni, se tudi 
prijetno počutimo v različnih 
okoljih. Zato je treba oblikovati 
prostore z različnimi ambienti, 
kjer lahko vsak zaposleni najde 
svoj priljubljeni kotiček. Nekateri 
so radi v središču dogajanja, drugi 
iščejo mir; eni želijo veliko sonca, 
drugim je bolj prijetno v senci; eni 
si želijo mize in stola, drugim je 
dovolj udobna vreča itd. Poslovni 
prostori naj bodo zabaviščni parki, 
ki nudijo doživetja za vse okuse.
Svoboda do so-oblikovanja
Za konec priporočam, da svojim 

zaposlenim omogočite določeno 
mero so-oblikovanja prostorov. 
To pomeni, da si lahko spremenijo 
položaj pohištva, kaj dodajo, si 
nekatere stvari prinesejo od doma 
itd. S tem dopustite možnost 
personifikacije delovnega mesta, 
ki blagodejno vpliva na počutje 
zaposlenih, saj imajo več nadzora 
in se posledično počutijo bolj 
domače.

Z naštetimi elementi boste 
nedvomno izboljšali počutje in 
storilnost zaposlenih v svojih 
podjetjih. Za bolj poglobljene 
nasvete ali dodatne ideje, kako 
izpopolniti prostore oz. jih 
narediti prijetnejše, vam je 
na voljo Arhitekturni nasvet 
(arhnasvet.si).



25

KAKO DO DEBELIH 
REZULTATOV?

S sklopom treh seminarjev na 
temo kreativnosti in vodenja je 
Gospodarska zbornica Slovenije 
v februarju organizirala trojček, 
posvečen vitkemu inoviranju, 
enostavnosti v razmišljanju in 
upravljanju s časom.
Čas je dobrina, s katero moramo 
znati razpolagati smotrno, če 
se želimo uspešno prilagoditi 
vse hitrejšim spremembam na 
trgu. Spreminjanje sebe in svoje 
okolice v družbo z višjo dodano 
vrednostjo bo vse bolj odločilno 
pri uspešnem delu v prihodnosti. 
To bo v naslednjih petih letih 
povezano s še bolj intenzivnim 
iskanjem novih priložnosti, s 
preoblikovanjem obstoječih 
dejavnosti, z izboljšanjem 
delovanja internih poslovnih 
funkcij in večvrednem lastnem 
delu. Vse bolj bo v ospredju 
sodelovanje s partnerji, odprtost 
poslovnih modelov in izmenjavo 
mnenj z zainteresirano javnostjo. 
Klasični podjetniški in večkrat 
okosteneli organizacijski pristopi 
bodo imeli vedno manjšo težo.

Delaj vitko
Področje vitkega inoviranja, 
ki sta ga predstavila Lojze 
Bertoncelj in Matej Golob iz 
podjetja 30Lean, se navezuje na 
prebojne inovacije tako znotraj 
štartalnikov kot v že obstoječih 
podjetjih. Prebojne inovacije 
povzročajo bistvene spremembe 
na trgu, do njih pa je mogoče 
priti le z nenehnim preverjanjem 
predpostavk in posploševanj, ki 
nam pred vstopom na trg meglijo 
pogled na dejanske probleme 
in želje kupcev. Od preostalih 
linij v poslovanju – zanesljive 
linije in linije stalnih izboljšav – 
se prebojne inovacije ločijo po 
delovanju v negotovih razmerah in 
nenehnem učenju. Pri teh je uspeh 
še posebej odvisen od uspešnega 
vzajemnega sodelovanja med 
ambicioznimi menedžerji in 
zavzetimi inovatorji. Določena 
stopnja tveganja pri vitkem 
inoviranju vsekakor nenehno 
obstaja, njegova hitra odzivnost in 
prilagodljivost na tržne razmere 
pa omogočata vitkost in agilnost. 

Brigita Žvikart, marketing v Etri skupnosti



26

Napake, ki so nepogrešljiva 
posledica delovanja vitkega 
inoviranja, so pot do uspeha. Če 
cikel testiranja hitreje ponovimo, 
imamo več možnosti za uspeh. 
Zaradi narave in načina dela je 
vitko inoviranje primerno za 
začasne organizacije ali time, 
ki jim po uspešni prilagoditvi 
poslovnega modela sledi prava 
(ambiciozna) organizacija, 
pripravljenost za investicije pa 
je temu primerno večja. Kljub 
vsemu pa je potrebno vedeti, da 
pridobitev kapitala ali soglasja 
direktorja ni prava potrditev ideje. 
To v celoti potrdi ali ovrže trg.

Prizadevaj si za enostavnost
Da pa bodo cilji dobro zastavljeni 
in rezultati hitreje doseženi, 
je bistvena enostavnost v 
razmišljanju, ki prihrani našo 

energijo in čas. Po mnenju 
Nastje Mulej iz podjetja deBono 
velja enostavnost v svojem 
bistvu za resnično najvišjo 
obliko dovršenosti, h kateri bi 
morali stremeti vsi. O tem je 
bil prepričan že Leonardo Da 
Vinci, o enostavnosti pa na zelo 
konkreten način govori tudi 
knjiga Enostavnost v razmišljanju 
(Simplicity) avtorja Edwarda 
de Bona. Njene napotke je 
mogoče koristno uporabiti tako 
v poslovnem kot zasebnem 
življenju.
Preden lahko zadeve 
poenostavimo, pa moramo 
vsebino dobro razumeti. Brez 
sprejemanja kompromisov seveda 
ne bo šlo. Včasih se izkaže, da so 
druge vrednote pomembnejše, 
zato se moramo zavedati prioritet 
in možnosti za barantanje med 
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njimi. Načinov, kako uspešno 
doseči sveti gral enostavnosti, 
je torej več. Skupno jim je 
ustvarjalno razmišljanje, ki pa se 
ga je mogoče naučiti. Pri pogledu 
na izziv, ki je pred nami, lahko 
uporabimo postopke odstranitve, 
nadomestitve, preoblikovanja ali 
pa skušamo na področje, ki se ga 
lotevamo, pogledati zelo široko ali 
zelo ozko. Predvsem pa ne smemo 
pozabiti na osredotočenost, 
disciplinirano trdo delo in 
določitev ciljev, da bo uspešna 
izvedba sploh mogoča. 

Smotrno gospodari s časom
Edina dobrina, ki jo imamo 
vedno manj, je prav gotovo 
čas. Je mogoče tatove časa, 
ki se nam pogosto prav zvito 
pritihotapijo za hrbet, pregnati 
za vselej? Miran Morano iz 
podjetja Tangens je prepričan, 
da nam postavljanje prioritet 
bistveno poveča učinkovitost, 
prav tako pa je dobro določiti 
svoja področja odgovornosti, 
pri katerih upoštevamo 
specifičnost, merljivost, 
dosegljivost, pomembnost in 
časovno definiranje ciljev, ki si 
jih zastavimo.  Na ta način bomo 
svoje delo opravili veliko bolj 
učinkovito,  prihranjen čas pa 
lahko uporabimo za kakšno drugo 
aktivnost, za katero nam časa sicer 
rado zmanjkuje.
Govorjenje o spremembah je ena, 
njihovo resnično udejanjanje pa 

druga stvar. Če nenehno gasimo 
požare, ki nas ob tem še spravljajo 
v stres, moramo pretehtati, ali 
so stvari zgolj nujne ali so tudi 
pomembne. Na ta način bomo 
lažje kljubovali zobu časa in se mu 
znali postaviti v bran. Redoljubni 
in bolj organizirani posamezniki 
bo tukaj v rahli prednosti, kljub 
vsemu pa obstaja rešitev za vse 
nas, če se proti konkretnim ciljem 
odpravimo z drobnimi koraki, 
dan za dnem. Le vztrajnosti in 
nekaj samodiscipline nam ne 
sme zmanjkati. Ampak – če si 
spremembe resnično želimo, tudi 
to ne bo ovira.



BREZ KONFLIKTOV. 
BREZ IZGUBLJANJA ČASA. 

BREZ ŠEFOVANJA.

Vas zanima? 
Naučite se ga v enem dnevu! 
Kdaj? 10. aprila 2015 na GZS

9.00 – 11.00: Kako se znebiti konfliktov?
Uspešno obvladovanje konfliktov 

Janja Rebolj

11.30 – 13.30: Kako doseči, da bo uspešnih več kot 50 % projektov? 
Učinkovito snovanje rešitev in novosti 

Mag. Nastja Mulej

14.00 – 16.00: V človeka usmerjeno vodenje.
Negospodovalno vodenje namesto »šefovanja« 

Ana Nuša Kern

Kotizacija:
 144,00 EUR + DDV

Kotizacija vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, gradivo, 
potrdilo o udeležbi na seminarju, pogostitev med odmoroma, parkiranje, 
možnost osebnega pogovora s predavatelji in izmenjavo e-vizitk z ostalimi 

udeleženci dogodka.

Popusti:
• 20 % popusta za člane GZS

• dodatni popust pri prijavi več udeležencev iz istega podjetja:  5 % za 2 
udeleženca, 10 % za 3 udeležence, 15 % za 4 udeležence, 20 % za 5 in več 

udeležencev.

Več informacij: 
Andreja Abram

andreja.abram@gzs.si
01 5898 480
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"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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