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Društvo Ekologi brez meja 
napovedujejo največjo či-
stilno akcijo, ko bo na mi-
lijone ljudi po vsem svetu 
pobiralo odpadke, in sicer 
15. septembra 2018. Se še 
spomnite leta 2012, ko se 
nas je te akcije udeležilo 
kar 14 odstotkov Sloven-
cev? To nam pove, da nas 
skrb za okolje združuje in 
motivira. Da imamo radi 
svojo deželo čisto in se tru-
dimo, da taka tudi ostane 
za naslednje generacije – 

in prepričana sem, da se bo 
naslednje leto akcije udele-
žilo še več ljudi.
Po drugi strani pa se spom-
nimo avgustovske agonije 
okoljevarstvenih organi-
zacij, ko so opozarjale na 
probleme v primeru prido-
bivanja okoljevarstvenega 
soglasja za gradnjo Magne 
Steyr v Hočah. Na tem 
mestu ne želim razglablja-
ti o tem, ali so bila njihova 
opozorila upravičena ali ne 
in ali so bili pritiski politike 
primerni ali ne. Dejstvo pa 
je, da so te organizacije tiste, 

ki delujejo v javnem intere-
su in delujejo kot »psi čuva-
ji« (angl. watchdog). Njihova 
naloga je, da opozarjajo, da 
bdijo nad odločitvami politi-
ke in gospodarstva na podro-
čju zaščite okolja, v katerem 
živimo. Istega okolja, za ka-
terega bomo naslednje leto 
mi vsi poskrbeli, da bo (vsaj) 
za nekaj dni zopet neokrnje-
no, brez odpadkov. Poleg 
tega bomo 15. septembra 
vsi udeleženci delovali kot 
skupnost za isti cilj – za 
Slovenijo brez odpadkov. In 
ravno skrb za okolje je tisto 

področje, za katero moramo 
skrbeti kot posamezniki in 
kot skupnost. 
Ozaveščenost in varovanje 
okolja se pričneta že zgodaj, 
znotraj družinske skupnos-
ti. Odločitve, kaj bo jutri za 
kosilo, kako bomo prežive-
li prosti čas in kam gremo 
na dopust lahko enostav-
no prenesemo na primere 
dobrih praks, zbranih v 
naši prilogi. Gremo lepo po 
vrsti. Sestavine za kosilo si 
lahko zagotovimo na eko-
loški kmetiji. Če za kosilo 
potrebujemo nekaj, česar 

pri kmetu ne moremo do-
biti, se odpravimo v trgovi-
no – eno izmed možnosti 
odgovornega nakupovanja 
predstavljamo v prispevku 
o Robinu Foodu. Po dob-
rem kosilu ne pozabimo 
poskrbeti za ustrezno reci-
klažo odpadkov – primer 
dobrega upravljanja s kupi 
odpadkov v gospodarstvu 
opisuje članek o platformi 
e-Simbioza. Po kosilu je na 
vrsti prosti čas, ki ga radi 
preživimo v dobri družbi, 
pa naj si bo to v športnem 
klubu, na tečaju risanja ali 

ob obisku muzeja. Ideje za 
različna sodelovanja opisu-
je članek o novih projektih 
LAS loškega pogorja, po-
membnost druženja z ljud-
mi, ki prihajajo z različnega 
okolja, pa članek o med-
kulturnosti. Za vikend, ko 
imamo več prostega časa, 
se z družino ali prijatelji 
pogosto odpravimo na izlet. 
Zakaj ne bi kot turisti pusti-
li družbenega odtisa? Ideje, 
kako to narediti, so zbrane 
v članku o turizmu z učin-
kom. Upamo, da vam bodo 
zbrane prakse v navdih.

Skrb za čisto okolje je naloga  
vseh nas

Urška Križnar

»V Sloveniji letno zavržemo 
kar 24 kilogramov hrane na 
prebivalca. Skupaj z izguba-
mi med proizvodnjo pa ta 
številka poskoči kar na 72 
kilogramov na osebo ali 150 
tisoč ton hrane letno,« je za-
pisano na spletni strani pro-
jekta Robin Food. Vendar 
Robin Food ni samo ime, 
koncept, projekt. Za njim 
stojijo ljudje, ki jim ni vse-
eno in dnevno skrbijo, da 
manj užitnih živil konča na 
odpadu ter hkrati pomagajo 
ljudem, ki iščejo ugodnejše 
izdelke. Opravili smo kra-
tek intervju z direktorjem 
podjetja SmartFuturistic in 
ustanoviteljem socialnega 
podjetja Robin Food Dali-
borjem Matijevićem.

Kaj pomeni pojem presežek 
hrane?
Presežek hrane pomeni vi-
šek zaloge ali mrtvo zalogo, 
ki ostane pri proizvajalcih 
in distributerjih, in ta živila 
trgovci zavrnejo, predčasno 
odstranijo s polic. Ali pa so 
živila presegla dovoljeni rok, 
po katerem jih ne morejo več 
nikomur prodati kljub roku 
trajanja še več kot pol leta.

Od kod ideja za ime Robin 
Food?
Navdih je bil junak Robin 
Hood, ki je skupaj s svojo 
druščino pomagačev jemal 
bogatim in dajal revnim. Ro-
bin Food se prav tako osre-
dotoča na hrano, ampak le 
na tisto, ki se trenutno meče 
v isti koš kot odpadki – kljub 
njeni neoporečnosti.

Komu so namenjeni vaši 
izdelki?
Izdelki so namenjeni širši 
množici, vsi naši izdelki so 
še v roku trajanja, vedno v 
akciji in nič kaj drugačni od 
tistih, ki še imajo mesec, 
leto ali več do izteka roka 
trajanja. Verjamemo, da 
bodo izdelki najbolj dosto-
pni tistim, ki imajo nizke 
mesečne prihodke in bodo 
z našimi akcijami omogo-
čili kakovostnejše življenje 
zase ter za svojo družino.

Kako deluje platforma Fo-
odPlus?
FoodPlus je spletna platfor-
ma, ki na eni strani združu-
je vse tiste proizvajalce, ki 
imajo presežke živil (večjih 
količin), preko pospeševa-
nja prodaje s tistimi gostin-
skimi ali trgovskimi obrati, 

ki bi takšna živila lahko 
takoj uporabili za kreira-
nje svojega menija ali hitro 
odprodajo s polic. Vse se 
dogaja na spletu, platforma 
skuša v pravem trenutku 
povezati ponudbo z iska-
njem ter hitreje zaključiti 
posel – vse do dostave pred 
vrata.

Na spletni strani omenjate 
sodelovanje z nevladnimi 

organizacijami. Kako se 
lahko povežejo z vami?
Z nevladnimi organizacija-
mi skušamo delovati prek 
donacijske platforme, ki 
tvori zadnji člen v naši ve-
rigi ter skuša povezati viške 
živil (pakiranih tik pred 
zdajci ali že pripravljenih) z 
nevladnimi organizacijami, 
ki s svojim prostovoljskim 
delom darujejo tistim, ki ni-
majo strehe nad glavo, kaj 

šele, da bi si kaj več lahko 
privoščili. Naj tisti, ki nima-
jo, imajo.

Kakšni so načrti za priho-
dnost? Se boste širili še v 
druge regije po Sloveniji?
Načrti za prihodnost so pre-
cej optimistično postavljeni z 
visokimi cilji ter hitro rastjo, 
da bomo lahko dosegli čim 
večje število državljanov v 
različnih regijah. Sprva se 

osredotočamo na pokrivanje 
tistih večjih mest, kjer poteka 
glavna transportna pot. Samo 
v osrednjeslovenski regiji na-
črtujemo pet trgovin ali več. 
Partnerje iščemo, zato bodo 
vedno dobrodošli, da se spoz-
namo ter skupaj širimo svoje 
poslanstvo ter takšen tip tr-
govin, ki jih bo, verjamemo, 
večina zelo vesela.
Več o projektu lahko prebere-
te na https://robin-food.com.

“Robin Food ni junak, Robin Food 
smo lahko vsi”

Ekipa Robina Fooda
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Faila Pašić Bišić  
in Nina Arnuš

V Zavodu Tri smo pridobili 
sredstva za izobraževanje in 
vključevanje žensk iz alban-
ske skupnosti. Gre za eno 
najbolj ranljivih skupin v 
naši družbi, ki so iz nje sko-
raj popolnoma izključene. 
Namen projekta OrientAk-
cija je razvoj in izvajanje 
kratkega programa socialne 
aktivacije na Jesenicah ter 
v Kranju. Tako bomo vpli-
vali na socialno vključenost 
žensk iz albanske skupnos-
ti ter povečali njihove za-
poslitvene možnosti. Ude-
leženke bomo spodbujali k 

socialnemu vključevanju in 
razvoju lastne socialne mre-
že, nadejamo se, da bomo 
povečali osebno motivacijo 
za reševanje zahtevnejših 
življenjskih in socialnih si-
tuacij.
Projekt OrientAkcija bo pri-
speval k reševanju proble-
ma socialne izključenosti in 
tveganja revščine za ženske 
iz albanske skupnosti, nu-
denju dostopnih, raznoli-
kih in kakovostnih progra-
mov socialne aktivacije, v 
regiji pa bomo tudi okrepili 
povezovanje različnih orga-
nizacij in institucij, kot so 
občine, razvojne agencije, 
šole …
Z udeleženkami bomo na-
jprej vzpostavljali socialno 
mrežo, spoznali jih bomo 
z delovanjem različnih in-
stitucij, nadgrajevali bomo 
znanje slovenskega jezika, 
funkcionalno pismenost, 
računalniška znanja, odkri-
vali bomo ročne spretnosti 
ter organizirali druženja v 
lokalni skupnosti. Gre za 
skupino udeleženk, ki si 
zaradi velikih kulturnih in 
jezikovnih pregrad, želi in-
dividualne obravnave, zato 

je program naravnan na v 
krepitev na osebni ravni. 
V drugem delu bomo udele-
ženke predvsem pripravljali 
na vstop na trg dela oz. v 
druge programe.
Projekt bosta izvajali Faila 
Pašić Bišić in Nina Arnuš, 
ki imata veliko izkušenj pri 
podajanju znanja na podro-
čju medkulturnega dialoga 
in globalnega učenja, k so-
delovanju pa so povablje-
ne tudi pripadnice druge 
generacije albanske skup-
nosti, ki bodo z aktivnim 
znanjem slovenskega in al-
banskega jezika premostile 
jezikovno oviro. Zato bodo 
metode dela interaktivne, 
inovativne, slonele bodo 
na potrebah udeleženk ter 
bodo fleksibilne. 
Projekt bo poleg Zavoda Tri 
izvajalo tudi Človekoljubno 
dobrodelno društvo Up z 
Jesenic. Za izvedbo projek-
ta smo se povezali s ključni-
mi organizacijami v regiji: 
tako nas podpirajo knjižni-
ce, občine, razvojne agenci-
je, šole in vrtci. Menimo, da 
bomo z njimi kakovostno 
sodelovali ter poskrbeli za 
dvosmerno integracijo. 

Medkulturnost tukaj in sedaj
OrientAkcija, socialna aktivacija žensk iz albanske skupnosti na Gorenjskem

Fotografija s podpisa pogodb na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

Sodelovanja na Škofjeloškem
Lokalna akcijska skupina loškega pogorja deluje s polno paro. V teku so štirje novi projekti – transverzala 
muzejev in kulturnih centrov, sodelovanje coworking centrov, lokalna učna središča ter projekt krepitve 
lokalne prehranske samooskrbe za bolj zdravo prehrano otrok v šolah.

Anka Pintar

Glavni namen slednjega je 
vzpostavitev sistema oskrbe 
šol z lokalno pridelano hra-
no – povezati pridelovalce, 
jih spodbuditi k večji pe-
strosti ponudbe lokalne hra-
ne, ozaveščati o prednostih 
lokalne pridelave in razvijati 
uravnotežene šolske obro-
ke ter pridelovalcem tako 
zagotoviti odkup. Cilj je po-
večanje lokalne prehranske 
samooskrbe in vzpostavitev 
čim krajših poti zdravega 
obroka od lokalne kmetije 
do šolske jedilnice. Projekt 
vodi Razvojna agencija Sora.
Vzpostavlja se tudi turistič-
no privlačna transverzala 
muzejev in kulturnih cen-
trov na Škofjeloškem. Ta 
povezuje Muzej Žiri, Kul-
turni center slikarjev Šubic 
v Poljanah, Loški muzej, Ro-
kodelski center DUO Škofja 

Loka ter Muzej Železniki. 
Prvi poskus povezovanja po-
nudbe na področju kulture 
v škofjeloškem prostoru je 
bila (O)živela kultura!, pro-
jekt Kjer domujejo zgod-
be pa povezave nadgrajuje 
in krepi. Zgodbe, ki jih s 
svojimi razstavami pripo-
vedujejo muzeji, folklorne 
pripovedi z Loškega ter ne 
nazadnje zgodba škofjelo-
škega območja kot prostora 
z močnim zgodovinskim 
ozadjem skupne identitete 
Loškega gospostva na privla-
čen način prenašajo sporo-
čila kulturne dediščine in 
jo pretvorijo v doživetje žive 
kulture. Transverzala prek 
zgodb obiskovalcem pribli-
ža možnosti za odkrivanje 
in doživljanje zgodovine, 
bogate tradicije rokodelskih 
veščin in ustvarjalnosti ob-
močja.V Škofji Loki že tretje 
leto deluje Coworking cen-

ter Lokomotiva, v Žireh pa 
Kreativni center Mizarnica, 
oba z namenom povezova-
nja in izmenjave idej mla-
dih ter uporabe poslovnih 
prostorov za lažjo začetno 
samostojno podjetniško pot. 
Coworking izven okvirjev 
bo z namenom večje pre-
poznavnosti in udarnejšega 
skupnega programa povezal 
oba centra. V sodelovanju 
bodo oblikovali in izvedli 
vsebine s področij ustvarjal-
nih in podjetniških znanj 
ter metod timskega dela. 
Centra naj bi privabila pred-
vsem mlade, študente, sa-
mostojne ustvarjalce in pod-
jetnike, brezposelne mlade 
in podjetja ter tako skozi 
neformalno mreženje spod-
bujala podjetniške iniciative, 
ustvarjalnost in inovativno-
st. Udeleženci programa 
bodo s pomočjo mentorjev 
skozi vsebinsko povezane 

sklope sodelovali pri izdelavi 
skupnega programa. Pro-
jekt predvideva sodelovanje 
šol, podjetij in strokovnja-
kov s področij oblikovanja, 
produkcije, snemanja in 
montaže, fotografije, mar-
ketinga, spletne tehnologi-
je, 3D-tiska, animacije in 
programiranja, program pa 
bodo oblikovali tudi glede na 
želje in potrebe sodelujočih.
Z lokalnimi učnimi središči 
Ljudska univerza Škofja 
Loka širi programe vseži-
vljenjskega učenja v ostale 
občine na Loškem ter tako 
nadgrajuje priložnosti iz-
obraževanja za odrasle. 
Izobraževalni programi so 
namreč zgoščeni predvsem 
v Škofji Loki, ne dosega-
jo pa ljudi na podeželju. Z 
vzpostavljanjem lokalnih 
učnih središč v Kulturnem 
domu v Železnikih, v kul-
turnem središču Stare Žiri 

ter v Sokolskem domu v 
Gorenji vasi bo priložnost 
vseživljenjskega izobraže-
vanja približana tudi prebi-
valcem Selške in Poljanske 
doline. Projekt bo trajal do 
konca junija 2018, v tem 
času pa bodo organizirana 
izobraževanja in delavni-
ce s področij računalništva 
in skrbi za zdravje (oskrba 

starejših, prva pomoč …), 
jezikovna izobraževanja 
ter ustvarjalne delavnice. 
Programi lokalnih učnih 
središč bodo oblikovani po 
meri zainteresiranih, tako 
LU Škofja Loka še vedno 
vabi društva k sodelovanju 
in pripravi programov. Pro-
grami in povabila bodo ob-
javljeni v lokalnih glasilih.

Poleg skupnih, povezovalnih aktivnosti vsak kulturni 
center gradi na eni od svojih zgodb – tako v Rokodel-
skem centru DUO Škofja Loka (RA Sora) razvijamo zgod-
bo o malem kruhku. Izdelava tega medenega peciva na 
Škofjeloškem živi že od 18. stoletja in s pomočjo pro-
jekta mu želimo dati posebno mesto tudi v današnjem 
času. Oddali smo pobudo za vpis te tradicije v register 
nesnovne kulturne dediščine, nakupili opremo za izv-
ajanje rokodelskih delavnic in tečajev za prenos tega 
znanja, v delu je predstavitveni film o izdelavi malega 
kruhka. Seveda vse v sveži in sodobni oblikovni podobi.

Kati Sekirnik, Rokodelski center DUO Škofja Loka, 
projekt Kjer domujejo zgodbe
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Slovenija je prepoznala, da 
je v prihodnosti konkuren-
čen le turizem, ki temelji 
na ekonomski uspešnosti 
turističnega poslovanja ter 
je hkrati prizanesljiv in 
konstruktiven do naravne-
ga, kulturnega in socialne-
ga okolja. S tem namenom 
je razvila tudi Zeleno she-
mo slovenskega turizma 
Slovenia Green. Na prvem 
Slovenskem zelenem dne-
vu 12. junija 2017 v Mari-
boru so bili podeljeni tudi 
certifikati in tako je v Slo-
veniji kar 23 destinacij z 
znakom Slovenia green de-
stination, 16 ponudnikov 
Slovenia green accommo-
dation ter trije zeleni parki 
in dve agenciji z znakom 
Slovenia green travel agen-
cy.
V okviru Zelenega dneva je 
bila predstavljena tudi nova 
celostna podoba in metodo-
logija za pripravo produktov 
turizma z učinkom v Slove-
niji, ki je bila pripravljena s 
podporo projekta regijskega 
stičišča Grozd NVO Gorenj-
ske.
Številni trendi namreč po-
trjujejo pravilnost razvoja 

tovrstnega turizma. V letu 
2016 je tako med potrošni-
ki kot vrednota zlasti izsto-
pala avtentičnost doživetja, 
trend preživljanja počitnic 
so počitnice s socialnim 
doživetjem, kjer lahko ljud-
je svoje izkušnje delijo z 
drugimi, manj privilegira-
nimi, med trendi je perso-
nalizacija, tudi množičnih 
izdelkov in storitev. Našte-
to turista spodbuja k pre-
hodu iz »imeti« v »biti«.
Zato je poslanstvo turizma 
z učinkom vključevanje tu-
ristov v razvoj in doživlja-
nje inovativnih turističnih 
doživetij z družbeno ko-
ristnim odtisom na lokalne 
družbene izzive. Poglejmo 
nekaj primerov turističnih 
produktov turizma z učin-
kom.
Med preprostejšimi pro-
dukti je, da turistu ponu-
dimo t. i. kavo z učinkom 
(ang. impact coffee). Gre 
za aktivnost, kjer gost ob 
obisku izbranih lokalov 
popije kavo in je pri tem 
povabljen, da prispeva svoj 
pogled na lokalni izziv oz. 
poda predlog rešitve lokal-
nega problema. Tako je ju-
lija 2017 skupina dvajsetih 
tujih gostov iz 15 držav v 

lokalu Devil na Bledu od-
govarjala na vprašanja, pod 
kakšnimi pogoji bi bili tuji 
gosti pripravljeni donirati 
finančna sredstva za reše-
vanje lokalnih izzivov. Dru-
ga možnost je organizacija 
doživetij z učinkom (ang. 
impact experience), kjer je 
turistovo doživljanje oboga-
teno z družbenim učinkom 
(npr. ob obisku Bohinjske-
ga jezera sodeluje v aktiv-
nostih z ranljivimi skupi-
nami iz lokalnega okolja). 
Moderen način vključeva-
nja je organiziranje lova na 
lokalne izzive (ang. impact 
catching). Turista spodbu-
jamo, da prepozna lokalne 
izzive in predlaga rešitve, 
za kar je spodbujan in nag-
rajen z ugodnostmi, hkrati 
pa ustvarja skupnost bolj 
»zelenih«, ozaveščenih in 
družbeno odgovornih turi-
stov. Na ta način koristno 
udejanja slogan I feel Slo-
venia. Poleg tega lahko 
kupuje z učinkom (npr. 
izdelki socialnih podjetij), 
sodeluje kot prostovoljec 
(npr. v Triglavskem naro-
dnem parku pomaga pri 
organiziranem prostovolj-
nem delu), promovira Slo-
venijo prek socialnih omre-

žij ali pa finančno investira 
v dejavnost nevladnih in 
neprofitnih organizacij.
Poleg naštetih so sestav-
ni del turizma z učinkom 
tudi zeleni trajnostni načini 
udejanjanja klasičnega tu-
rizma. Takšni so produkti, 
ki turistu nudijo možnost, 
da ogled klasične turistične 
destinacije (npr. Bohinjske-
ga jezera, prelaza Vršič itd.) 

opravi na trajnosten način, 
tako glede mobilnosti (upo-
raba javnega transporta, 
uporaba kolesa itd.) kot gle-
de odpadkov, ki jih pri obi-
sku povzroči (npr. ustvar-
jalna predelava odpadkov v 
trajnostno darilo).
Za ponudnike turizma 
pa je pomembno, da tu-
ristu tovrstne kakovostne 
produkte ponudimo kot 

alternativno možnost ter 
ga spodbujamo k vključe-
vanju. Tovrstne produkte 
je mogoče ponuditi indivi-
dualnemu gostu, lahko pa 
pomagamo tudi organiza-
torjem dogodkov (kongre-
si, konference) v okviru de-
javnosti t. i. Impact Events, 
s katero omogočimo udele-
žencem, da so kar najbolj 
družbeno koristni.

Kaj turistu lahko ponudi turizem  
z učinkom?

Nina Arnuš

Celovite blaginje si ne moremo zagotoviti niti kot posa-
mezniki niti kot posamezni gospodarski subjekti. Čist zrak, 
kakovostna pitna voda, ohranjena narava, lepota krajine – 
to so nekateri od elementov blaginje, ki se ne pustijo ujeti 
v ozke okvire. Dosežemo jih lahko samo, če se povežemo 
kot skupnost in si zanje skupaj prizadevamo. Bogastvo vi-
rov se pretvori v celovito in trajno blaginjo za ljudi šele, ko 
znamo z viri upravljati na vzdržen in sonaraven način. Več 
o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri si lahko pre-
berete na spletni strani dovoljzavse.si, na platformi dobrih 
praks o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri, ki so 
jo ustvarili društvo Focus, PIC in Umanotera, Slovenska 
fundacija za trajnostni razvoj.
V Nevladniškem listu predstavljamo Ekološko kmetijo Porta 
in Zadrugo Ajdna kot dobri praksi skupnostnega upravljanja 
z življenjskimi viri. Ekološka kmetija Porta je leta 2010 zače-
la s partnerskim kmetovanjem, za katero je značilna poveza-
nost med pridelovalci in porabniki. Je način distribucije eko-
loško pridelanih živil, pri katerem se kmet s posameznikom 
dogovori, da bo ta vsak teden vzel košarico zelenjave, kmet pa 
zaradi zagotovljenega odkupa lahko ponudi nižjo ceno. Taka 
oblika vzajemnosti varuje malega kmeta, mu zagotavlja so-
cialno varnost, potrošnik pa z njo pride do cenovno ugodne, 
kakovostne, lokalno pridelane hrane. Nekaj vprašanj smo 
zastavili Alešu Fistru, predsedniku zadruge Ajdna.

Kaj oziroma kdo je Ekološka kmetija Porta?
Na ekološki kmetiji Porta smo našli zaposlitev trije člani 
družine, starša Mimi in Marjan ter sin Aleš. Ob konicah 
priskočijo na pomoč tudi drugi člani družine. Zadnja leta 
je naša glavna panoga pridelava zelenjave, pridelujemo pa 
tudi krompir, lan in raznovrstna žita, ki jih predelamo v 
moko in mlevske izdelke, deloma pa jih pokrmimo živa-
lim. Redimo krave cike, krškopoljske prašiče, jezersko-
solčavske ovce in kokoši nesnice. Primarni vir, ki nam ga 
dajejo živali, je gnoj, saj nekatere zelenjadnice potrebujejo 
veliko hranil za optimalno rast. Ekološka kmetija Porta je 
mlada kmetija, kar se tiče nastopa na trgu. Pridelke in iz-
delke namreč prodajamo šele slabih deset let, pred tem 
smo pridelovali izključno samo zase. Nastop na trgu je bil 
možen šele z najemom orne zemlje leta 2008. Trenutno 
obdelujemo dobrih 15 ha površin, od tega 5 ha njiv. Večino 
zemljišč najemamo. Redno prodajamo na kmečki tržnici 
v Lescah in dostavljamo zabojčke zelenjave, udeležujemo 
pa se tudi priložnostnih prireditev. Vsako leto zadnjo ne-
deljo v septembru prirejamo dan odprtih vrat, ki je dobra 
priložnost za vse naše stranke, da nas spoznajo in se na 
lastne oči prepričajo, s kakšne kmetije prihaja njihova hra-
na.

Fundacija Umanotera vas je uvrstila med dobre prakse 
skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Zakaj? 
Kakšna je vaša filozofija delovanja?

Prepričani smo, da smo ljudje zgolj skrbniki rodne zem-
lje in da moramo, če je le možno, zapustiti zemljo v boljši 
kondiciji, kot smo jo prejeli. To je možno le s skrbnim opa-
zovanjem in s stalnim prilagajanjem praks. Vsako leto op-
ravimo kakšen poskus, drugačen način obdelave, in tako se 
vsako leto veliko novega naučimo. Dejstvo pa je, da smo v 
kmetijstvu vezani na vreme in na letne čase, tako da v enem 
letu lahko naredimo zgolj eno napako. Vremenska situacija 
v določenem delu leta pa je vsako leto drugačna, tako da pet 
let ne pomeni veliko, kar se tiče pridobivanja znanja.

Povezani ste tudi z Zadrugo Ajdna. Ali lahko opišete sode-
lovanje oziroma delovanje zadruge?
Trenutno smo v zadrugi kmetje z osmih kmetij in redno 
dobavljamo zelenjavo v dva javna zavoda, priložnostno pa 
še v nekaj drugih. Delujemo približno štiri leta, vse od za-
četka pa nam pri našem poslovanju pomaga Loška zadruga, 
saj smo organizirani kot zadružna enota te zadruge. Pravne 
formalnosti imamo tako pokrite, kar pa se tiče pospeševa-
nja prodaje, pa nam manjka nekdo, ki bi se s tem aktiv-
neje ukvarjal. Za zdaj se s tem ukvarjamo aktivnejši člani, 
vendar zaradi obilice dela na lastnih kmetijah ne uspemo 
veliko časa posvetiti zadrugi. Prodaja se sicer vsako leto po-
večuje, srečujemo pa se tudi s težko dostopnim znanjem 
na področju ekološkega zelenjadarstva. Za zdaj delujemo in 
upamo, da bomo s počasno rastjo uspeli zagotoviti vsaj en 
del dohodka za člane zadruge.

Skupnostno upravljanje z življenjskimi  
viri – kaj je to?
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Nina Arnuš

Odpadni viri enega podje-
tja so lahko koristna suro-
vina za drugo podjetje, a 
do zdaj v Sloveniji ni bilo 
preprostega načina, kako 
bi lahko podjetja izvedela 
drugo za drugega, si izme-
njala vire in s tem zmanj-
šala odstotek odloženih 
odpadkov. Od julija letos 
pa lahko s pomočjo prep-
rostega spletnega orodja 
e-Simbioza pregledajo, kdo 
kaj nudi oz. potrebuje in se 
dogovorijo za sodelovanje.

Z e-Simbiozo do bolj traj-
nostnega in ekonomičnega 
sodelovanja med podjetji
O industrijski simbiozi go-
vorimo, kadar si odpadne 
materialne vire izmenjujejo 
vsaj tri podjetja. V Sloveniji 
je še v zgodnji fazi razvoja, 
toda s spletnim orodjem 
e-Simbioza, ki smo ga v so-
delovanju s partnerji razvili 
na Fakulteti za informacij-
ske študije v Novem mestu 
(FIŠ), smo v tem pogledu 
naredili velik korak naprej. 
E-Simbioza je trenutno edi-
no spletno orodje v Sloveni-
ji, ki omogoča vpogled v po-
nudbo in povpraševanje po 

odpadkih kot odpadnih vi-
rih. Z njeno pomočjo se lah-
ko ponudniki, posredniki in 
povpraševalci enostavno sre-
čujejo in hitreje vzpostavlja-
jo medsebojna sodelovanja. 
Hkrati lahko izmenjujejo 
tudi spremljajoče logistične 
storitve. Za ogled podatkov 
o ponudbi in/ali povpraševa-
nju registracija ni potrebna, 
se je pa treba registrirati, če 
se podjetje želi umestiti na 
seznam in oddati ponudbo 
in/ali povpraševanje. E-Sim-
bioza je prosto dostopna na 
spletnem naslovu: http://
esimbioza.fis.unm.si/. Plat-
formo smo že v času njene-
ga nastajanja predstavljali 
ključnim interesnim skupi-
nam, ki so izkazale velik in-
teres in pozdravile takšen 
korak na poti do krožnega 
gospodarstva v Sloveniji. 
Podjetja so si namreč moč-

no želela spletnega orodja, 
ki omogoča transparentnost 
odpadkov kot odpadnih vi-
rov in njihovo vnovično up-
orabo.

Manj odpadkov na odlaga-
liščih
Pričakujemo, da se bo s 
pomočjo e-Simbioze posto-
pno zmanjševala količina 
odpadkov na slovenskih 
odlagališčih, saj se bodo 
zaradi transparentnosti po-
datkov o tem, kdo ima in 
kdo potrebuje posamezne 
odpadne vire, ti lahko upo-
rabili kot vhodne surovine.

Medsektorska lokalna par-
tnerstva lahko izboljšajo 
kakovost bivanja v občini
E-Simbioza je rezultat par-
tnerstva Fakultete za infor-
macijske študije Novo mes-
to, Komunale Novo mesto 

in Društva za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo 
mesto – torej organizacij 
iz različnih sektorjev, ki 
so združile svoje zmoglji-
vosti in uspešno naslovile 
povsem konkreten izziv v 
okolju. 
Po članku Spletno orodje 
e-Simbioza kot podpora 
krožnemu gospodarstvu 
v Sloveniji, avtorici Urška 
Fric, raziskovalka in asi-
stentka na Fakulteti za in-
formacijske študije Novo 
mesto, Tina Cigler, Regij-
ski NVO center, povzela 
Nina Arnuš

Organizatorji športnih prireditev 
na Gorenjskem
Kako dobro organizirati odlično športno prireditev

Nina Arnuš

Ali ste vedeli, da na Gorenjskem de-
luje kar 839 športnih in rekreativnih 
društev? Od tega jih je največ registri-
ranih na Upravni enoti Kranj – 336, 
sledi Upravna enota Radovljica s 184 
društvi*. Na regionalnem stičišču za 
NVO Gorenjske zato nadaljujemo z or-
ganizacijo dogodkov, ki so namenjeni 
prav športnim društvom, ki organizira-

jo različne prireditve. V decembru 2017 
bomo tako ponovili dogodek, na kate-
rega vabimo strokovnjakinje in stro-
kovnjake z gorenjskih upravnih enot, 
poleg tega bomo k sodelovanju povabili 
tudi policistko oz. policista.
Na dogodku želimo razviti konstruk-
tiven dialog med organizatorji ter 
upravitelji oziroma upraviteljicami 
postopkov prijave prireditev, izme-
njati konkretne izkušnje ter poskr-

beti za posredovanje znanja glede 
organizacij športnih prireditev.
Uradnemu dogodku bo sledilo še 
neformalno druženje predstavnic in 
predstavnikov športnih društev.
Vabljeni na dogodek za organizatorje 
športnih prireditev v sredo, 6. decem-
bra 2017, ob 17.30. Podrobnejše infor-
macije o kraju ter natančni vsebini do-
godka še sledijo. 
*Vir: mnz.gov.si, 10. 11. 2017

Projekt Grozd NVO Gorenjske v partnerstvu izvajamo 
SKUP – skupnost privatnih zavodov in Zavod Tri, zavod za 
trajnostne skupnostne prakse.

Pisarna stičišča je na Kapucinskem trgu 8 v Škofji Loki v 
prvem nadstropju.

Ekipa Grozda smo: 
Urška Križnar – urska@zavod-tri.org
Anka Pintar – anka@zavod-tri.org
Nina Arnuš – nina@zavod-tri.org
Primož Šporar – primoz.sporar@skup.si

Več informacij najdete na: www.grozd.si.

URŠKA FRIC, RAZISKOVALKA IN ASISTENTKA NA 
FAKULTETI ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE NOVO MESTO
»Trenutno 18 podjetij na e-Simbiozi išče osem in ponuja 
34 različnih odpadnih virov – skladno s Klasifikacijskim 
seznamom odpadkov, ki velja v Sloveniji – namreč, 
po klasifikacijskih kodah sta urejena tako iskanje kot 
ponudba odpadnih virov. 
E-Simbiozo smo predstavili na nekaterih posvetih dobrih 
praks krožnega gospodarstva v Sloveniji, mednarodnih 
konferencah, forumih in seminarjih, 14. novembra 2017 
pa smo se v Ljubljani na Javnem štipendijskem, razvo-
jnem, invalidskem in preživninskem skladu RS v okviru 
dogodka PKP – Novim izzivom naproti potegovali za naj 
PKP projekt 2017. « 

TINA CIGLER, REGIJSKI NVO CENTER
»Partnerstvo je bilo vzpostavljeno z namenom, da vsak 
partner k skupnemu cilju prispeva svoj strokovni del in 
hkrati omogoči dostop do mrež, v katere je vključen. 
Fakulteta za informacijske študije Novo mesto je imela 
metodološka znanja za preliminarno raziskavo med pod-
jetji, ki je bila podlaga za vzpostavitev platforme, ter 
znanje za dejansko izdelavo platforme. Manjkala so ji 
strokovna znanja na področju ravnanja z odpadki – pred-
vsem zakonodajni vidik, za kar je poskrbela Komunala 
Novo mesto, d. o. o. Hkrati je s pomočjo svoje profe-
sionalne mreže omogočila hitre povezave z relevantni-
mi podjetji. Potrebovali smo š+e mrežne povezave do 
ostalih deležnikov iz javnega in nevladnega sektorja, ki 
jih je zagotovil Regijski NVO center – stičišče nevladnih 
organizacij regije JV Slovenija. Hkrati stičišče skrbi za 
promocijo platforme v javnosti (v medijih, na strokovnih 
dogodkih ...).«

Platforma e-Simbioza –  
pomemben element slovenskega 
krožnega gospodarstva
Od letošnjega leta je na voljo preprosto spletno orodje e-Simbioza, s katerim lahko podjetja ponudijo 
svoje odpadne vire, ki so lahko koristna surovina za drugo podjetje.

Pri razvoju e-Simbioze so sodelovale tri organizacije: Fakulteta za informacijske 
študije v Novem mestu, Komunala Novo mesto, d. o. o., in Društvo za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo mesto.
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