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Vabimo vas, da se pridružite skupini družbeno 
odgovornih podjetniških praks tudi vi!

V reviji Razvojne zadruge eTRI, ki izhaja vsak drugi mesec, v 
natisnjeni in spletni različici, lahko nagovorite naše bralce:

• posameznike z izrazito podjetniško žilico
• vse, ki so naklonjeni pristopom novih ekonomij
• kreativne ljudi, sposobne videti dlje

Podelite z nami svojo zgodbo v jesenski številki in se pridružite 
vedno bolj razvejani skupnosti eTRI.

Pišite nam na info@etri.si ali nas pokličite na 01/280 99 00.

6.000 bralcev v letu 2014.Več kot

2002Izhajamo že od leta
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Ne vem, kako je z vami, ampak meni 
so se v letošnjem letu uresničile 
določene želje, ki so bile tako 
dolgoletne, da so bile že bolj del 
sanj. Na kongresu podjetnikov v 
Portorožu sem začutila tisto pravo 
podjetniško energijo in samozavest, 
ki jo potrebujemo, da na naših tleh 
zgradimo podjetniško okolje. Težko 
je gledati in poslušati o podpornem 
okolju, ki ga postavljajo ljudje, ki 
niso nikoli delali kot podjetniki in se 
sploh ne potrudijo, da bi podjetnika 
razumeli. Za njih je podporno okolje 
prostor, predavanje, razpis, denar. 

In ko smo se vrstniki pogledali 
v oči, smo si povedali, da smo to 
podporno okolje ravno mi. Med 
mladimi podjetniki so že naši otroci 
oz. naslednja generacija in čas je, 
da jasno povemo in pokažemo, 
da je treba delati na rezultat in ne 
na besede in podpise na papirju. 
In to mora potrditi tudi financer 
podjetniškega okolja.

Če se bo dvignilo spoštovanje do 
podjetnosti in podjetništva, se 
bodo razvijale nove ideje in nova 
delovna mesta in s tem bomo 

Uvodnik
Lenka Puh

Darinka Pavlič Kamien, Lars Kolind in Lenka Puh
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dosegli najpomembnejše – prijazno 
podjetniško okolje za nove generacije 
podjetnikov.

Na pripravi Pametne specializacije 
smo sanjali in res nesebično vložili 
svoj prosti  čas in doživeli od 
uradnikov pravo zahvalo iz srca. 
Ali so videli oni v naših očeh našo 
željo, da to, kar smo zapisali, vidimo 
uresničeno? Ali so občutili, da bo 
nam v nasprotnem primeru, če po 
tej »pametni« poti ne bomo šli, 
zmanjkalo moči? Nekaj odgovora je v 
imenih nove vlade. Nekdo je slišal, da 
je sedaj zadnji čas in dal prave ljudi 
na pravo mesto.

Etrijevci  že nekaj let sanjamo v smeri 
Zero waste in ravno ta mesec so tej 
pobudi pristopile prve štiri slovenske 
občine. Med njimi so ravno tiste, v 
katerih delujemo, kar seveda pomeni, 
da bomo imeli še več priložnosti 
ustvarjati zelena delovna mesta.

In iz Dunaja, ko smo bili med 
impact investitorji na Investment 
Ready programu, vam prinašam 
jasno sporočilo od naših mentorjev, 
ki so lastniki zasebnega kapitala. 
Najbolj pomembni so podjetniki in 
posamezniki, ki znajo ustvariti ekipo 
in delati dobro. Kapital tega namreč 
ne zmore. Samo ljudje prinašamo v 
družbo koristne spremembe. 

V avgustu na Visu na Zeleni 
akademiji so to potrdili še nekateri, ki  
kreirajo  EU politiko in raziskovalci, 

ki gledajo stvari v naprej in za nazaj 
skozi svoja spet drugačna očala.. 

In sanje se naj uresničijo. Če bomo 
res v to verjeli, naravnali energijo 
in delovali dobro, bomo hitro 
napredovali. Rekli boste, da ni tako 
preprosto. Mogoče jaz res to slišim in 
vidim, ker imam veliko vero v ljudi. 
Vendar je to lahko hitro realno, če so 
na pravem mestu pravi ljudje. Tisti, 
s katerimi sem že sanjala, so mi že 
prekrižali pot s pravo besedo, stali z 
mano na odru, mi posodili ramo, me 
kdaj tudi brcnili iz točke mirovanja. 
In če vsak dela po svojih močeh. 
Če si dovolimo zastavljati cilje, 
ustvarjati nove pristope, slediti novim 
razmišljanjem, priložnosti ne bodo 
šle mimo nas. 

Načelo delati dobro enostavno 
vključuje in ne izključuje. Vsi so 
vedno povabljeni, vse je dostopno. 
In vedno bolj se prepoznamo ljudje, 
ki res želimo narediti nekaj dobrega. 
Obrazi, ki se pri tem srečujemo, si 
zaupamo, pa niti ni nujno, da se 
poznamo od prej. Kot da imamo 
drugačen pogled. Mogoče pa ga 
imamo?



"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



Prostor v katerem 
gostiš prijatelje, tiste, 

ki so to že dolgo ali 
pa si jih spoznal pred 

kratkim. Izmenja se 
veliko idej, utrinkov, 

čustev in energije. 
Udobna zofa in 
skodelica kave.
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Razširjanje obzorij, 
besednega zaklada in 
nabiranje inspiracije 
za nove projekte je 
vedno zaželjeno.

Osebni prostor, kjer je 
narejeno večina dela. Pa naj 
bo to tipkanje, oblikovanje, 
koponziranje ali pa samo 
razmišljanje. Potreben je mir 
in pravilna organiziranost za 
največjo produktivnost.

Hrana je gorivo za vsakega od 
nas. Pomembno je kaj jemo, 
kako jemo in zakaj jemo.
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Iz napak se učimo.
Še več se lahko naučimo 
iz zgodovine, izkušenj in 
stvari, ki smo jih urejeno 
arhivirali.
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Prostor v katerem se zbere družina, 
se posede in v miru obeduje. Med 

tem se izmenjajo prigode dneva, 
tedna in misli za prihodnost. 

Verjamemo, da bi morala vsaka 
dobra pisarna imeti prostor, ki bi bil 
namenjem temu. Sproščeno vzdušje, 

dobra hrana in ideje, ki v takem 
ambientu kar letijo po zraku.





9

Izobražujemo
Z začetkom novega šolskega leta smo za otroke, 
osnovnošolce in srednješolce skupaj z našimi 
zadružniki pripravili širok nabor delavnic in 
učnih aktivnosti, ki bodo pripomogle k širjenju 
njihovega obzorja. Poudarek je na inovativnih 
pristopih trajnostne oskrbe in pridelave hrane, 
spoštovanju naravne in kulturne dediščine ter 
sprejemanju in vključevanju drugačnih. Katalog 
Dobro z dobrim bo na voljo tudi v spletni 
različici na www.etri.si.

Potujemo
Udeležili smo se četrte Zelene akademije, ki 
je tudi letos potekala na otoku Vis. Ponudila 
je pestre vsebine iz področja ekonomije, 
ekologije, trajnostnega razvoja in človekovih 
pravic, ki jih bo iniciativa za pravično 
banko pri iskanju alternativnih modelov 
financiranja spretno uporabila. Poglobljen 
intervju z naslovom Sejanje semen pravične 
banke si lahko preberete v septembrski reviji 
Delo De facto.

Snujemo
Dejavnosti etri skupnosti se uspešno širijo 
v nova lokalna okolja. Najprej je na vrsti 
Štajerska, v kateri se že formira nadobudna 
ekipa. Snovanju novih rešitev za nove 
podjetniške prijeme so pristopile tamkajšnje 
lokalne skupnosti, ki se zavedajo pomembnosti 
ustvarjanja podjetniških zgodb v svoji 
neposredni bližini. Ena izmed takšnih zgodb je 
Novi Armal, ki si jo lahko preberete na strani 
23. strani.
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Smeti ohranjajo 
potrošništvo pri življenju

Z Evelino Lundquist, ustanoviteljico in direktorico svetovalne 
agencije The Good Tribe, namenjeno iskanju inovativnih 
trajnostnih rešitev za podjetja, smo se imeli priliko srečati na 
Investment Ready programu, ki sta ga tretje lepo zapored 
organizirala dunajski Impact Hub in Social-Impact International 
za inovativne podjetniške ideje iz centralne in vzhodne Evrope. 
Z nenehno dejavno in energično Švedinja, ki je na akademiji 
predstavljala idejo marmelade Zero Waist (brez odpadkov, op. 
a.), smo se pogovarjali o njenem pogledu na sodobno družbo 
potrošništva, njenem delu in motivih, ki jo ženejo naprej.



11DNEVNA SOBA

Kateri je bil glaven razlog za začetek 
aktivnosti Zero Waist Jam-a? 

Pred tremi leti smo ob iskanju 
usmeritve za naše podjetje prek 
brazilskega partnerja Zero Waste 
Institute Brazil izvedeli za marmelado 
Zero Waste in bili navdušeni. Kako 
ne bi bili – družba brez odpadkov 
je naša vizija! Koncept Zero Waste 
zajema odpadne materiale oziroma 
smeti, obenem pa upošteva tudi 
smotrno izrabo človeške nadarjenosti 
in človeških virov. Gre za filozofijo, 
ki poudarja, da moramo skrbeti za 
svoj planet in preprečiti nastajanje 
odpadkov v gospodarstvu. Ničesar 
ne bi smeli zakopati ali sežgati; s 
tem pristopom bomo sklenili krog. 
Za ljudi so smeti nevaren in strupen 
posel. Z odpadki razvitega sveta se 
ukvarjajo najrevnejši med revnimi v 
različnih delih sveta. Pomislite samo 
na odpadno elektroniko, ki se med 
drugim odlaga v Indiji, na Kitajskem, 
v Maleziji in Keniji.

Leta 2011 smo se tako odločili 
vzpostaviti lastno pobudo za družbo 
brez odpadkov. Vodimo jo z veseljem, 
saj temelji na izdelku, ki je kupcem 
zlahka razumljiv. Mislim, da nam je 
uspelo. Večina ljudi takoj razpozna, 
kaj je bistvo naše marmelade. 
Izdelujemo slastno marmelado iz 
sadja, ki bi ga sicer zavrgli. Ta ne bi 
nastala brez agencije za trajnostni 
razvoj in ustvarjalnost The Good 
Tribe.

Kakšen družbeni učinek ustvarjate?

Z lokalno proizvedeno in lokalno 
marmelado Zero Waist zmanjšamo 
izpuste CO2, poleg tega pa 
uporabljamo sadje, ki je že na 
voljo in bi v nasprotnem primeru 
končalo v smeteh. Ustvarjamo 
delovne priložnosti za proizvajalce 
in povečujemo osveščenost o 
življenjskem slogu brez odpadkov 
med skupnostjo naših potrošnikov, 
trgovin, dobaviteljev ter drugih 
članov pobude. Trenutno iščemo 
načine, kako bi marmelado Zero 
Waste razširili v druge države. 
Posvetili se bomo tudi kampanji 
za osveščanje, pri kateri bo 
marmelada Zero Waste odigrala 
vlogo ambasadorja življenjskega 
sloga in poslovanja brez odpadkov, 
saj dokazuje, da je na tem področju 
mogoče uspeti.

Kaj je glavni izziv, s katerim se 
srečujete, ko ljudem predstavljate 
idejo družbe brez odpadkov?

Predvsem dejstvo, da živimo v 
potrošniški družbi in da so odpadki 
pomemben dejavnik, ki ohranja ta 
sistem pri življenju. Zgodovinsko 
gledano so smeti relativno nov 
koncept. Od začetka industrializacije 
naša družba nenehno ustvarja 
odpadke. Trend linearnega modela 
proizvodnje in potrošnje se je 
okrepil zlasti v 50. letih prejšnjega 
stoletja. Plastične vrečke, odpadna 
hrana, embalaža, plenice, kemikalije, 
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elektronika in celo jedrski odpadki 
ter zelo strupen pepel iz sežigalnic 
predstavljajo samo delček tega 
perečega problema. 
Nič čudnega torej, da končni 
potrošniki v današnji družbi zaradi 
takšnih velikih izzivov občutijo 
nemoč. Tudi sama poznam 
ta občutek. Pa vendar obstaja 
veliko načinov, s katerimi lahko 
pripomoremo k izboljšanju stanja. Za 
začetek lahko prenehamo uporabljati 
plastične vrečke. Namesto tega za 
nakupovanje vedno vzemimo s 
seboj nakupovalno torbo iz blaga, 
ki jo lahko shranimo v torbici 
ali nahrbtniku. Kupujmo živila z 
minimalno embalažo ali brez nje. In 
nikoli ne zavrzimo hrane. Zasebni 
potrošniki so odgovorni za kar 40 % 
vse hrane, ki jo v enem letu zavržemo 

po vsem svetu. Nastanku odpadne 
hrane se enostavno izognemo 
tako, da pred nakupi pogledamo v 
hladilnik in preverimo, kaj dejansko 
potrebujemo. Če zavržemo hrano, 
hkrati zavržemo tudi svoj denar.

Ko govorimo o trajnosti, je 
ponavadi ljudi težko nagovoriti. Ali 
imate kakšen dober nasvet?

Postoriti je mogoče veliko. 
Pomembno je, da podjetje ne prelaga 
odgovornosti na svojega kupca. 
Prevzemite odgovornost za svoja 
dejanja in omogočite potrošniku, da 
sprejme pravo odločitev. Zagotovite, 
da bo trajnosten in etičen nakup 
za posameznika privlačen in 
zabaven. Izobražujte svoje stranke 
in jih vključujte v proces tako, da jih 
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povprašate za mnenje. 
Obstaja veliko dobrih primerov. 
Podjetja in druge organizacije po 
vsem svetu se zavedajo, da moramo 
spremeniti način poslovanja, da bi 
rešili planet. Menim, da so nam lahko 
v zgled podjetja, kot so Impact Hub, 
Patagonia in Lunzers Maßgreißlerei. 
Dobra primera sta tudi trgovini IKEA 
in H&M. Ne zato, ker izvirata iz 
moje rodne dežele, Švedske, temveč 
zato, ker kot veliki podjetji kljub 
številnim težavam v oskrbovalni 
verigi postavljata trajnost in etiko v 
ospredje svojih poslovnih strategij in 
trženja.
Zagotovo nista popolni, vendar se 
zavedata pomena okolju prijaznega, 
družbeno osveščenega in finančno 
izvedljivega poslovnega modela.

Katere tri stvari vas najbolj 
navdihujejo v vsakdanjem življenju?

Navdih dobim, ko kaj počnem. 
Mislim, da najzanimivejše rešitve 

nastanejo pod pritiskom. Kadar je 
treba samo priti in opraviti svoje delo 
oziroma kadar imam določene cilje 
in omejitve, ki jih moram upoštevati, 
me odpor do podrejanja prisili, da 
mislim ustvarjalno in izven ustaljenih 
okvirjev. Navdih črpam tudi iz 
branja člankov o drugih ljudeh, ki 
počnejo veliko stvari, ali iz srečanj 
z njimi. Navdušujejo me predvsem 
ženske, ki izzivajo stare nepopustljive 
patriarhalne sisteme in ustvarjajo 
nove priložnosti zase, za svoje 
družine in skupnosti. Obožujem 
Majoro Carter, JK Rowling, Florence 
Nightingale, Kakan Hermansson 
in like, kot sta Katniss Everdeen in 
Sookie Stackhouse. Spremljam tudi 
blogerke, npr. Cat na Rock'n roll 
Bride, Gala Darling in Sarah Wilson, 
ki ljudem po vsem svetu na uspešen 
način posredujejo jasna sporočila.
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Etri –  tretja generacija 
Investment Ready programa

Program, ki je namenjen socialnim 
podjetnikom centralne in vzhodne 
Evrope, je potekal tretje leto zapored, 
na treh intenzivnih srečanjih pa 
je ponudil poslovno mentorstvo 
in drugo strokovno pomoč pri 
razvijanju projektov za 13 izbranih 
idej s podjetniškim potencialom. 

Razvojna zadruga se je prijavila 
z projektom razvoja kreiranja in 
preoblikovanja delovnih mest za 
posameznike iz ranljivih skupin, 
ki so pogoj za uspešno integracijo 
posameznikov. Etri socialna franšiza s 
svojimi storitvami omogoča ustrezno 
prilagajanje lokalnemu okolju in v 

prvi vrsti posameznikom, pri čemer 
potrebuje poenoteno znamko, ki bo 
pomagala trgu celostno predstaviti 
ponudbo in vrednote, bistvene 
za njeno družbeno odgovorno 
delovanje. 

Vrhunec akademije je predstavljal 
CEE Impact Day, na katerem so 
se zbrali impact investitorji in 
predstavniki organizacij, ki podpirajo 
podjetniške iniciative z vidnim 
pozitivnim nabojem. K njim se bodo 
že v kratkem pridružile nekatere 
izmed tretje generacije Akademije.
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Periskop - 
domovanje etri skupnosti

Razvoj podjetniških idej Etri 
skupnosti v duhu povezovanja in 
vključevanja omogoča ustvarjanje 
odgovorne prihodnosti.

Skupnostni prostor Periskop bo 
deloval po principu desk-sharinga. 
Hkrati bo omogočal izvajanje 
izobraževanj in družabnih srečanj za 
podjetja ter detekcijo podjetniškega 
potenciala v kreativnem ambientu, ki 
se nahaja v neposredni bližini centra 
slovenske prestolnice. K uspešnejši 
prenovi vabimo podpornike 

Periskopu dajemo novo podobo. 
Namenjen bo izvajanju dogodkov, 
delavnic in kreativnih srečanj, katerih 
skupna točka je razvoj podjetniško 
naravnanih storitev, s ciljem 
vključevanja iz družbe izključenih 
posameznikov. Periskop bo prispeval 
k širjenju vrednot sodelovanja in bo 
deloval kot reprezentativni objekt 

Vrednote

Kako to počnemo Kaj počnemo

Razvojne zadruge Etri ter razstavni 
prostor za njene podpornike. 
Spodbujal bo interdisciplinarne 
pristope in z budnim očesom 
pogledoval proti novim ekonomijam 
prihodnosti.
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Razvojna zadruga Etri skupaj s 
svojimi zadružniki nudi zaposlitev 
več kot 60 posameznikom. Je 
edinstveni primer delovanja na 
področju družbenega koristnega 
podjetništva, delujočega na 
področjih ekologije, ergonomije in 
etične ekonomije. S pomočjo svoje 
odprte organizacijske strukture in 
vključujočega principa delovanja 
je do sedaj uspela stkati številne 

Z razvojem franšiznega modela 
Etri želimo omogočiti širitev 
uspešnih praks še intenzivneje in 
bolj učinkovito. Povezati želimo 
gospodarstvo, lokalne skupnosti 
in nevladni sektor. Za uspešnejše 
izvajanje vseh aktivnosti potrebujemo 
reprezentativen objekt, ki bo povečal 
prepoznavnost in zrcalil uspehe 
skupnosti navzven.

Dosedanji dosežki Izzivi prihodnosti 

– podjetja in posameznike, 
ki se zavedajo pomembnosti 
grajenja skupnih zgodb družbene 
odgovornosti.

poslovne povezave, ki kreirajo 
nova zelena delovna mesta po vsej 
Sloveniji.

Poglej na periskop.etri.si
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Arhitekturni nasvet je skupina 
mladih arhitektov, ki je v zadnjih 
letih zaznala degradacijo arhitekturne 
prakse ter povečan propad med 
arhitekturno stroko in javnostjo. S 
svojim delovanjem, ki med drugim 
vključuje raziskovanje in testiranje 
inovativnih pristopov pri oblikovanju 
prostora, želijo izboljšati trenutno 
stanje ter prispevati k boljšemu 
grajenemu prostoru.

Tako je zasnovana tudi arhitekturna 
svetovalnica, kjer se v neformalnem 
in sproščenem pogovoru z 
arhitekti lahko posvetujete o svoji 
prostorski situaciji, razčlenite 
obstoječe probleme ali odkrijete 
nove potenciale svojih prostorov. 
Na podlagi tega se lahko bolj 
smotrno odločite o smiselnosti 
posegov in morebitnih nadaljnjih 

arhitekturnih storitvah. Dodatno se 
lahko z ustreznim nasvetom izognete 
prostorsko in finančno škodljivim 
ukrepom, izboljšate bivalno ali 
delovno počutje ter prihranite 
marsikatero skrb, čas in denar.

Brezplačne arhitekturne svetovalnice 
se v novi sezoni začnejo v petek 12. 
9. v okviru dogodka SIXPO, kasneje 
pa bodo v Ljubljani potekale redno 
vsako 2. in 4. sredo v Kreativnem 
centru Poligon. V preostalih 
slovenskih mestih (trenutno potekajo 
pogovori z Mariborom, Slovensko 
Bistrico, Celjem, Kamnikom, 
Kranjem, Koprom in Novo Gorico) 
bodo svetovalnice gostovale 
predvidoma od meseca oktobra 
naprej.

Arhitekturni nasvet
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Zelena akademija
Letošnja konferenca, ki jo je Heinrich 
Böll fundacija tudi tokrat organizirala 
na hrvaškem otoku Vis, je združila 
mlado in staro politično, gospodarsko 
in strokovno srenjo iz najrazličnejših 
koncev sveta. V središču je bila nov 
izraz »ecommony«. S poudarkom, 
ki se je osredotočal na iskanje 
alternativnega scenarija za ekonomski 
razvoj in družbeno blaginjo, je 
strokovno srečanje iskalo nove rešitve 
na področjih ekonomije, narave 
in družbe, o katerih so udeleženci 
razpravljali med 23. in 29. avgustom.

Ekonomski del je med drugim 
postregel tudi s primeri alternativnih 
primerov financiranja. Da se za 
marsikoga novi, porajajoči se 
nekonvencionalni trendi v svetu 
bančništva in širšega dojemanja 
finančnih ustanov vračajo v same 

začetke, je lahko za marsikoga novost. 
Dejstvo je namreč, da je večina 
hranilnic, bank svoja delovanja začela 
ravno v tesni navezavi na lokalna 
okolja, od 30. let 20. stoletja naprej pa 
se je ta namen začel vse bolj pomikati 
v ozadje.

Prednosti ponekod že obstoječih 
t. i. dobrih bank, ki se v svetu že 
porajajo in delujejo v dobrobit 
lokalnih skupnosti, so za razliko 
od konvencionalnih ljudem in 
družbi bistveno bolj prijazne. 
Njihovo delovanje je v tesnem 
stiku z uporabnikom, z njim želijo 
vzpostaviti dolgoročna partnerstva, 
zaradi katerega je možnost za 
tveganje naložb tudi bistveno 
zmanjšana.
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Reprezentativen primer tovrstnih 
oblik bančništva je vse pogosteje 
izpostavljen primer hrvaške Etične 
banke, o kateri je njen predstavnik 
Goran Jeras omenil tudi potrebo po 
spreminjanju dosedanjega dojemanja 
in namena bank, ki so jih bili bančni 
komitenti do sedaj navajeni. Le na tak 
način bodo njihovi uporabniki nanje 
lahko gledali kot na enakovrednega 
partnerja, s katerim je mogoče priti 
do končnega cilja. Po njegovem 
mnenju je obstoj papirnatega denarja 
v svoji zadnji fazi, saj naj bi bil čez 
kakšno desetletje že stvar zgodovine. 
Zato tudi ni presenetljivo, da se 
Etična banka naših sosedov nagiba 
izključno proti elektronskemu 
poslovanju.

Banka, ki načrtuje začetek svojega 
delovanja že prihajajočo pomlad, bo 
delovala po principu proaktivnega 

zmanjševanja tveganja, saj bo znala 
pravočasno prepoznati morebitne 
težave ter znotraj svoje vse bolj 
razvejane mreže članov najti in 
predlagati ustrezno rešitev. Na 
omenjenem projektu je trenutno 
aktivnih 11 strokovnjakov iz 
področja bančništva, matematike 
in informacijske tehnologije, ki jih 
skupna pot do cilja druži že 4. leto. 

Očitno je, da so pogledi v bančno 
prihodnost vse bolj svetli, 
navsezadnje tudi v Sloveniji, o čemer 
priča iniciativa za pravično banko, 
ki se je začela vse bolj intenzivno 
angažirati in združevati strokovnjake, 
podjetnike in lokalne skupnosti. O 
njenih nadaljnjih korakih boste lahko 
več prebrali v naslednji številki.
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Zadruga Novi Armal – 
želja po prvi pravi delavski 
zadrugi v Sloveniji

Zadrugo Novi Armal v Mariboru 
je konec leta 2013 ustanovilo nekaj 
nekdanjih delavcev podjetja MLM 
Armal, ki so ostali brez dela po 
stečaju hčerinskih podjetij Sanitec 
in Armal. Prvotno so načrtovali 
ponoven zagon proizvodnje 
sanitarnih armatur, a jim to žal ni 
uspelo zaradi različnih težav, ki so 
bile odmevne tudi v medijih.
 
Ob objavi razpisa za javna dela v 
socialnem podjetništvu smo se v 
Etri skupnosti ponudili, da s svojim 
znanjem in energijo poskusimo 
uresničiti  izziv gradnje delavske 
zadruge, saj je enostavno preveč 
neuspešnih poskusov v naši državi, 
da bi se na ta način ohranilo kakšno 
delovno mesto več v primeru, ko 
stečaj ni povezan z izgubo trga ali s 
čim, kar z novo ekipo in drugačnim 
vodenjem ni možno uspešno 
premagati.

Ob tem si je Etri razvojna ekipa 
zastavila cilj, da razpozna, katere 
nove oblike industrije je možno 
razviti, ki bi za zadružnike – delavce 
predstavljale manjše tveganje. V 
delavski zadrugi je namreč vsa 
odgovornost na strani zadružnikov. 
Pri tem se ne sme ogrožati njihovega 
osebnega premoženja in od njih 
pričakovati nekaj, kar mogoče niso 
sposobni prevzeti na svoja ramena. 

Prijava na razpis je zajemala 
zaposlitev 5 visoko izobraženih 
ljudi, ki bodo konkretno izvajali 
razvojne korake in ustvarili čim več 
točno takih delovnih mest, ki bodo 
ustvarila v prvi vrsti delo za bivše 
delavce Armala, kar pomeni, da 
izhajamo iz veščin in potencialov 
delavcev. Sedaj potekajo razgovori 
in iskanje ekipe, ki bo začela z 
proizvodnjo v tri smeri: proizvodnjo 
igrač, poslovnih daril, spominkov, 
zdravih prigrizkov in slaščic.
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Novonastali ekipo tako iščemo 
ustrezno izobraževanje in jim 
poskušamo približati zadružni način 
razmišljanja. Prvotna ekipa bo zelo 
povezana tudi s tem, da bo izdelke 
prodajala tudi sama in na ta način 
premagala dosedanje nezaupanje, 
povezano z upravljanjem Armala. 
Prvi način take oblike karierne 
rehabilitacije bo tako primer, ki 
bo dal odgovore o priložnostih za  
ustanovitev delavske zadruge, ki so 
po želji delavcev. Biti zadružnik je 
namreč nekaj, kar  se je treba naučiti, 
razumeti in vzeti za svoje.

V Etri skupnosti, ki  je že leta 
2010 začela razvijati nove oblike 
proizvodnje po načelih poslovnega 
modela Etri, vsa delovna mesta 
gradimo na trajnostni način. Kar 
pomeni, da bo edina novost delavsko 
vodenje v zadrugi Novi Armal. Če 
to ne uspe, to ne bo pomenilo, da 
delovna mesta ne bodo trajna za tiste, 
ki bodo dobili zaposlitev v tej zadrugi 
že v letošnjem letu.



www.starmaln.si

etri skupnost
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Storitveno oblikovanje je tisti izraz, 
ki je večini slovenskim podjetnikom 
še vedno tuj, čeprav skoraj vsi 
uporabljajo vsaj del tehnik in 
principov, ki jih ta veda združuje. 
To dokazuje, da gre za praktično 
naravnane tehnike, ki so se razvile iz 
potrebe in so tudi posamično reševale 
določene izzive podjetništva. 

Največji premik lahko vsak podjetnik 
stori že s tem, da ozavesti 5 ključnih 
principov, ki izhajajo iz storitvenega 
oblikovanja. Principi se močno 
prepletajo in jih je težko medsebojno 
ločiti – prav to pa jih dela učinkovite. 
Večina teh principov, ki so 
pomembni pri oblikovanju storitev, 
je uporabnih tudi pri oblikovanju 
izdelkov. Med njimi pa ni bolj ali 
manj pomembnih – za uspeh je 
potrebno upoštevati vse.

V središču je uporabnik
Največkrat v poslovnem svetu 
govorimo o uporabnikih, ki jih 
enačimo s strankami. Vendar je takoj 
na začetku potrebno razumeti, da je 
uporabnik tudi zaposleni. 

Če želimo ustvariti dobro storitev 
(npr. prodajni proces, postopek 
uveljavljanja reklamacije), moramo 
to storiti z mislijo na uporabnika. 
Nove ekonomije se premikajo v 
smeri od ustvarjanja storitev in 
iskanja potencialnih kupcev, preko 
oglasov, k ustvarjanju storitev za 
stranke. To pomeni, da moramo 
svojega uporabnika dobro poznati, 
poznati njegove potrebe in šele nato 
oblikovati storitve in rešitve zanj.

So-ustvarjanje
Naša rešitev bo navadno boljša, 
če uporabnike (stranke in 
zaposlene) vprašamo po mnenju 
in jim dovolimo, da našo rešitev 
soustvarjajo z nami. Izkaže se, da 
drugi ljudje vidijo prepreke, ki jih 
mi nismo zaznali in tako jih lahko 
odpravimo, še preden predstavljajo 
težavo. Hkrati nam takšno 
soustvarjanje omogoča ustvarjanje 
storitev, na katere nismo niti 
pomislili.

Celostni pristop
Celotni pristop pomeni, da mora 
nova ali izboljšana storitev dobro 

Storitveno oblikovanje #1
Matic Moličnik, dipl. psih.
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delovati skupaj z našimi ostalimi 
storitvami, da nobenega dela procesa 
ne smemo zanemariti in da moramo 
upoštevati vse uporabnike. To ne 
pomeni, da upoštevamo vsako 
posamično stranko, ampak da 
poleg strank upoštevamo tudi svoje 
zaposlene, dobavitelje in druge. 
Okolje, v katerem se storitev izvaja, 
je mnogokrat eden večjih dejavnikov 
uspeha, zato ga je nujno upoštevati.

Postopnost
Proces izboljšave ali ustvarjanja 
nove storitve nujno razdelimo 
na več korakov, saj le tako lahko 
oblikujemo dobre rešitve. Kljub 
temu, da rešujemo vsak izziv posebej, 
pa pazimo, da bo rešitev celovita 
in da bo dobro delovala v celoti.
Dokumentiranje

Ne glede na to, kako dobra je 
rešitev, se lahko v njej pojavijo 
določene težave. In ker papir 
prenese vse, nekatere ideje pa se 
šele v praksi izkažejo za slabše, kot 
smo mislili, je ključnega pomena 
tudi dokumentiranje procesa 
izboljšave ter spremljanje rezultatov, 
ki jih je izboljšava dala. Ta korak je 
pomemben za identifikacijo težav 
že preden začnemo z izboljšavami, 
pa tudi ko so te že narejene. Naj vas 
ne bo strah narediti korak nazaj, saj 
je včasih to nujno, da lahko potem 
skočimo naprej.

Oblikovanje storitve praviloma 
poteka v 4 fazah, več o tem pa v 
prihodnji številki.
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Večina je pripravljena plačati 
več za izdelke družbeno 
odgovornih podjetij

Ljudje širom sveta so pripravljeni 
plačati več za izdelke in storitve, če 
menijo, da jih nudijo podjetja, ki si 
prizadevajo za pozitivne socialne in 
okoljske spremembe.

Podjetje Nielsen je v svetovni 
raziskavi o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb na podlagi 
odgovorov 30.000 ljudi iz 60 držav 
ugotovilo, da je 55 % vprašanih 
pripravljenih odšteti več denarja 
za družbeno odgovorne izdelke, 
vendar se ta številka razlikuje glede 
na regijo. V azijsko-pacifiški regiji 
je bolj darežljivih 64 % potrošnikov. 
Podoben delež je tudi v Latinski 
Ameriki in na Bližnjem 
vzhodu/v Afriki, vendar 
je v Severni Ameriki 
nižji, in sicer 42 %. 
Samo 40 % Evropejcev 
je izjavilo, da bi bili 
pripravljeni plačati več.

Vprašani iz azijsko-
pacifiške regije se prav 
tako pogosteje odločajo 
za nakup na podlagi 
embalaže (predvsem 

glede na to, ali proizvajalec trdi, da 
je družbeno in okoljsko odgovoren). 
Evropejci in Severnoameričani so 
v tem pogledu ponovno pri repu 
lestvice.
Glede na raziskavo so pripadniki 
milenijske generacije največkrat 
pripravljena plačati več, preveriti 
embalažo izdelka in se zaposliti pri 
trajnostnih podjetjih.

Vprašani trdijo, da jih nekatere 
družbeno odgovorne tematike 
zanimajo bolj kot druge, in so te 
osebne cilje pripravljeni tudi v večji 
meri finančno podpreti.

Povzeto po Ariel Schwartz, avtorici članka na fastcoexist.com
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40. skavtska konferenca, ki je to 
poletje potekala na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani, je privabila 
okoli 1200 udeležencev iz vsega sveta. 
Poslanstvo taborniškega gibanja, s 
katerim živi svetovna 40-milijonska 
množica, bi lahko strnili v vzgojo 
mladih v samostojne, angažirane 
in odgovorne ljudi, ki pomagajo 
ustvarjati boljši svet, zadnjih 60 let 
tudi v Sloveniji.

Z nekaterimi nacionalnimi delegati 
in prostovoljci smo se pogovarjali 
o njihovih osebnih pogledih o tem, 

katere lastnosti bi naj odlikovale 
pravega tabornika, kljub različnim 
kulturam pa so se njihovi odgovori 
med seboj niso posebej razlikovali.

Ciara Keegan, Irska: 
Po taborniškem zakonu bi moral biti 
tabornik zvest, pogumen in vreden 
zaupanja. Moje mnenje je, da mora 
tabornik vključevati vsakogar, zato 
pri skavtih ni nobene homofobije. 
Vlada enakopravnost. V moji glavi 
tabornik pomeni vključevanje in če 
tega nimaš, moraš resnično nekaj 
postoriti glede tega!

Kaj odlikuje dobrega tabornika?
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Stanislaw Nowak, Poljska: 
Oseba, ki zna prevzeti odgovornost 
zase in svet. Ne gre toliko za 
obvladanje tehnik taborjenja, 
preživetja v naravi ali veščin 
orientacij, pač pa za to, da je oseba 
dobra kot človek. Če se navežem na 
besede našega ustanovitelja Badna 
Powela: Zapusti ta svet malce boljši, 
kot je bil takrat, ko si prišel nanj.

Rüfet Velizade in Emin Babayev, 
Azerbajdžan: 
Pravi tabornik se zna pravilno 
obnašati. Je strasten, povezovalen in 
deluje v duhu taborništva. Ne moreš 
se pretvarjati, da si tabornik, če to 
v resnici nisi. Ni uniforma tista, ki 
te naredi pravega tabornika. Midva 
sva bila skavta že od malih nog in 
delujeva v takšnem duhu tudi v 
službi.

Aw Maxine, Malezija: 
Dober tabornik je tisti, ki zna 
pomaga drugim, v zameno za to 
pa ne pričakuje ničesar. Da zna 
slediti svojim načelom in se trudi, 
da naredi, kar je v njegovi moči, da 
bo svet postal boljši. Sama sem se 
skavtom pridružila šele lansko leto 
in sem prvič na takšni mednarodni 
organizaciji. Zdi se mi zelo 
navdihujoče, da lahko spoznavam 
ljudi iz vseh držav.

Jameel Fallata, Saudova Arabija: 
Tabornik spreminja svet na volje, 
pomaga ljudem in družbi, si 
pridobiva nove izkušnje in spoznava 
nove prijatelje. To dela tudi naša 
organizacija, ki sodeluje z mnogimi 
državami, kot so Libanon, Indija, 
Indonezija in Armenija.
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Enostavne in okusne 
malice tudi v službi

Velikokrat se zgodi, da med 
službenim časom ne moremo iti na 
malico. Da bi se izognili navalom 
lakote, smo vam pripravili nekaj idej, 
za hitro in enostavno malico. 

Dnevne obroke moramo uživati 
redno, na 2 do 4 ure, saj s tem 
preprečimo pretiran porast ali padec 
sladkorja v krvi, redno uživanje 
hrane, pa pomaga tudi pri boljšem 
metabolizmu.

Zelenjavne juhe
Odlična ideja za toplo malico je 
zelenjavna juha. Uporabimo lahko 
brokoli, cvetačo, bučke, korenček 
in ostalo zelenjavo. Juho pa lahko 
skuhamo že prejšnji dan in jo po želji 

tudi spasiramo. V hladnejših dveh 
se odlično poda korenčkova juha s 
koriandrom ali pa juha iz brokolija, 
ki ji dodamo še malo krompirja in 
leče. Na olju prepražimo čebulo, 
dodamo zelenjavo in ostale sestavine 
ter dolijemo vodo. Začinimo s soljo 
in ostalimi začimbami.

Zelenjavni čips in omake
Papriko, kumare, korenček, zeleno 
operemo, narežemo in zložimo v 
posodo, pokapljamo z limoninim 
sokom, ki prepreči, da bi zelenjava 
potemnela in zapremo. Zraven si 
lahko pripravimo omako iz kisle 
smetane in jogurta, ki ji lahko 
dodamo čili, poper in druge začimbe 
po želji. K zelenjavi pa se zelo dobro 

Katja Glas, dipl. inž. živ. in preh.
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poda tudi humus, ki ga pripravimo 
v nekaj minutah. V mešalnik damo 
250 g kuhane čičerike, sol, sok ene 
limone, 2 žlici sezamovega masla 
(tahinij), 4 žlice olivnega olja in 
začimbe po želji.

Ena od možnosti pa so tudi oreščki 
in semena, ki so polni enkrat 
nenasičenih maščobnih kislin, te so 
zelo koristne za telo, uravnavajo pa 
tudi sladkor v krvi. Brazilski oreščki 
so na primer bogati s selenom, 
mandlji so vir vitamina E, kalcija 
in vlaknin. Orehi pa so vir omega 
3 maščobnih kislin. Čeprav so zelo 
koristni pa so tudi kalorični. Na dan 
naj bi pojedli le pest oreščkov.

Pirin sendvič
Pira vsebuje veliko vitaminov skupine 
B, vitamine A, D in E ter veliko 
rudnin, kot so fosfor, železo, baker, 
mangan, cink, kobalt in magnezij. 
Zaradi vsebnosti vlaknin, je odlična 
pri uravnavanju sladkorja v krvi in 
nas v primerjani s pšeničnim kruhom 
bolj nasiti. Za malico si lahko 
pripravimo sendvič iz pirinega kruha 
z avokadom, ki je vir nenasičenih 
maščobnih kislin in vitaminov. 
Dodamo pa lahko še okusno 
mozzarelo, paradižnik in rukolo.

Pa dober tek!
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Pri hrambi, urejanju in uporabi 
dokumentarnega gradiva je potrebno 
z njim ravnati previdno, da se ne 
poškoduje ali uniči in se ohrani 
njegova izvirna pričevalnost. Za 
hrambo je zato nujno zagotoviti 
primerne prostore, ki preprečujejo 
zunanjim elementom, da bi 
poškodovali gradivo v hrambi. 
Pomembnosti ustrezne hrambe 
dokumentov se prepogosto zavedamo 
šele takrat, ko je dokument, ki bi ga 
potrebovali, uničen, delno ali v celoti 
neuporaben ali pa ga ni moč najti. 

Dokumentarno gradivo se praviloma 
hrani v prostorih in opremi, ki 
so ločeni od ostalih prostorov, v 
katerih so zagotovljeni ustrezni 
mikroklimatski pogoji. Prevelika 
temperaturna nihanja ali previsoka 
oz. prenizka vlažnost znižujejo 
kvaliteto dokumentarnega gradiva. 

Prav tako je potrebno zagotoviti 
ustrezno varstvo pred požarom, vodo, 
biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi in 
drugimi škodljivimi vplivi. 

Poleg varstva pred fizikalnimi 
vplivi pa mora biti dokumentarno 
gradivo ustrezno zavarovano tudi 
pred človeškimi vplivi, še posebej 
v zadnjem času, ko je varstvo 
osebnih podatkov in drugih 
občutljivih podatkov čedalje bolj 
pomemben element sodobne 
pravne države. Zagotovljeno 
mora biti ustrezno varstvo pred 
dostopom nepooblaščenih oseb 
do dokumentarnega gradiva, 
vlomom oziroma izgubo. Hkrati pa 
mora biti omogočen stalen dostop 
pooblaščenim uporabnikom ves čas 
trajanja hrambe in celovitost gradiva, 
kar obsega njegovo nespremenljivost 
in neokrnjenost ter urejenost. 

Ustrezna hramba 
dokumentarnega in 
arhivskega gradiva
Lara Jedlovčnik, dipl. pravnica
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Pomembna pa je tudi hitrost dostopa 
do želenega dokumentarnega 
gradiva.

Arhivsko gradivo je dokumentarno 
gradivo s trajnim pomenom za 
znanost in kulturo ali trajnim 
pomenom za pravni interes pravnih 
in fizičnih oseb, zato je zanj še 
toliko bolj pomembno, da se ne 
uniči ali poškoduje, in da so še bolj 
dosledno spoštovane zahteve za 
ustrezno hrambo. Poleg že naštetih 
ustreznih mikroklimatskih in ostalih 
tehničnih pogojev se mora arhivsko 
gradivo hraniti v zaklenjenih 
kovinskih omarah, s stalnim 
vzdrževanjem arhivskih prostorov 
in arhivske opreme, rednim 
pregledovanjem prostorov in gradiva 
ter odpravljanjem okoliščin, ki bi 
lahko povzročile poškodbe gradiva. 
Arhivsko gradivo in dokumentarno 

gradivo, ki se trajno hrani, se vloži v 
ustrezne arhivske škatle, ki ne smejo 
biti nepredušno zaprte, preprečevati 
pa morajo vdor prahu. Ob urejanju se 
odstranijo kovinski predmeti, folije 
in druge umetne snovi, ki nimajo 
dokumentarne vrednosti tako, da 
ostanejo vidne prvotne celote spisov, 
nato pa se gradivo zloži v kovinske 
omare, ki gradivo ščitijo pred 
škodljivimi fizikalnimi vplivi.

Ustrezna hramba gradiva v 
organizaciji omogoča hiter dostop do 
popolnih in pravočasnih informacij, 
pregledovanje, preverjanje gradiva in 
dokazovanje njegove pravilnosti, vse 
to pa je pomembna opora uspešnemu 
poslovanju, zato je smiselno, da 
se temu področju nameni dovolj 
pozornosti.



Ekipa Zavoda Viva, zavoda za boljše življenje v Sloveniji, vabi vse organizacije, ki delujejo 
za dobrobit človeka, družbe in narave, da se vpišejo na zemljevid partnerstev za boljše 
življenje. Na interaktivnem zemljevidu so že zbrane vse nevladne organizacije, socialna 
podjetja in iniciative, s katerimi so v preteklosti soustvarjali projekte – med njimi je tudi 
naša Razvojna zadruga eTRI.

Če bi želeli svojo organizacijo dodati na zemljevid, jim pišite na elektronski naslov 
info@zavodviva.si.

Namig – zelo kmalu se obeta Reinovator izziNamig – zelo kmalu se obeta Reinovator izziv. Z razpisom bo Zavod Viva, v sodelovanju s 
partnerji, letos že drugo leto zapored bogato nagradil ambiciozne ekipe s podjetniško idejo 
ali poslovnim modelom s pozitivnimi družbenimi učinki. Za več informacijo spremljajte 
njihovo spletno in Facebook stran.



"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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Preverite ponudbo prostostoječih hladilnikov
in zamrzovalnih omar ter vgradnih hladilnikov
in hladilno-zamrzovalnih aparatov s sistemi za
dolgo-trajno svežino živil pri trgovcih bele
tehnike in na www.bosch-home.si.

Bosch.
Svežina, ki traja.
Z Boschevimi sistemi za dolgotrajno svežino 
živil ostane hrana do trikrat dlje sveža.

/BoschHomeSlovenija
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