
TRAIN-CE-FOOD

Uvod in navodila



“Dobrodošli v projektu

TRAIN-CE-FOOD!” 



What is it all about

To spletno izobraževanje stremi k: 

pridobivanju inovativnih specializiranih

kompetenc za mlade

z omogočanjem uporabe podjetniških in kooperativnih

spretnosti in miselnosti

na področju

krožnega gospodarstva in verig preskrbe s hrano.



What you can expect

- E-moduli
1 Krožno gospodarstvo in veriga preskrbe s hrano

2 (socialno) podjetništvo in zadruge v teoriji

3 (Socialno) podjetništvo - izvajanje zadružnega zagona

s 15 skupnimi temami s področja krožnega gospodarstva v verigi preskrbe

s hrano in socialnega podjetništva - deloma za univerzitetne študente in

deloma za srednješolce

- E-učbenik
Kot dodatek k e-modulom



Different teaching methods

- E-predavanja

⚫ spletno poučevanje pred razredom

- e-vaje:

⚫ vaje, ki se izvajajo prek spleta

⚫ Konzultacije:

⚫ možnost, da učenci razpravljajo o vsebini in rezultatih z

učiteljem/profesorjem.

⚫ Vodeno e-učenje:

⚫ olajšano usmerjanje učencev s strani učiteljev/profesorjev za

opravljanje določene naloge na spletu.

⚫ Individualno/skupinsko delo:

⚫ delo, ki se izvaja individualno ali v skupinah in o katerem se

običajno razpravlja na posvetovanjih.



Content: e-module 1

1.1 Krožno gospodarstvo in poslovni modeli.Kaj je krožni poslovni model?

1.2 Poslovni modeli krožnega gospodarstva v povezavi s prehransko

oskrbovalno verigo: Razvoj inovativnega poslovnega modela znotraj KG in

prednosti inovativnih poslovnih modelov znotraj CE

1.3 Ustvarjanje zdravih prehranskih izdelkov s pomočjo krožnega gospodarstva

1.4 Boj proti živilskim odpadkom s poslovnimi modeli krožnega gospodarstva: 

preprečevanje živilskih odpadkov, reciklaža in ponovna uporaba

1.5 Primeri dobrih praks modelov krožnega gospodarstva v povezavi s 

prehransko oskrbovalno verigo



Content: e-module 2

2.1 Etika in načela razvoja socialnega podjetništva

2.2 Povezava med krožnim gospodarstvom in socialnim podjetništvom

2.3 Pravni okvir za ustanavljanje socialnih podjetij/zadrug

2.4 Kompetence, potrebne za vzpostavitev uspešnega inovativnega

poslovanja/zadruge

2.5 Socialno podjetništvo in krožno gospodarstvo: primeri dobre prakse



Content: e-module 3

3.1 Zagon zadrug v realnem okolju – metodologije za razvoj idej v inovativnih projektih

3.2 "Uporaba inovativnih poslovnih modelov Priprava na poslovanje: potrebni dokumenti,

pravni izzivi, priprava poslovnega modela "

3.3 Tržna raziskava in dodana vrednost ideje

3.4 Proces komercializacije inovativne ideje in finančnega upravljanja zadružnih start-up-ov

3.5 Okoljska vprašanja in njihov vpliv na poslovanje: znaki za okolje/okoljski certifikati



Introduction video

https://www.youtube.com/watch?v=2WA7ZhQgV0k



“Uživajte biti del sprememb!” 



TRAIN-CE-FOOD projekt

Ta projekt sofinancira Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP. 

GA: SI2.823699.

Ta publikacija odraža le stališča avtorjev in sodelavcev, Komisija pa ni odgovorna za kakršno koli uporabo

informacij, ki jih vsebuje.

https://traincefood.si/en/home-english

https://traincefood.si/en/home-english

