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Trije primeri dobre prakse

- UNVERSCHWENDET, AT

- OLIO, VELIKA BRITANIJA

- Permafungi, BE



UNVERSCHWENDET, AT

• Odvečno sadje in zelenjavo lahko predelate v 

marmelado, gorčico, sirup, čatni, brusketo itd.

• Sestri Cornelia in Andreas Diesenreiter sta

podjetje leta 2016 ustanovili na Dunaju.

• Prihranili sta več kot 5 milijonov kilogramov 

povsem neoporečnega sadja in zelenjave. 

• Uporaba umetne inteligence za pomoč pri 

obravnavi presežkov.

https://unverschwendet.at

https://unverschwendet.at/


Področje dela

- predelati sadje, ki se ne proda, ker je preveliko, premajhno, zrelo ob

nepravem času, nima prave barve ali je preprosto preveč.

- Uporaba zvitkov nepotiskanega časopisnega papirja za pakiranje

kozarcev

- Njuno zagonsko podjetje se zanaša na regionalne kmete in ljudi, ki

želijo deliti svoj pridelek.

- Mrežo podjetja sestavlja več kot 43 darovalcev sadja.



"Za nas je najpomembnejši 

užitek! Trajnostni razvoj nima 

nič opraviti s tem, da bi delali 

brez." 



Sodelovanje z umetno inteligenco 

- V živilski industriji se včasih zgodi, da živila pridejo na trg prezgodaj ali prepozno

zaradi "napačnega načrtovanja" in nato ne najdejo kupcev.

- Zaradi "prekomerne proizvodnje" se količina zavržene hrane močno poveča.

- Z razvojem pametnega sistema za upravljanje presežkov (umetna inteligenca) bi

lahko sistematično beležili presežke sadja in zelenjave v kmetijstvu ter jih dali na

voljo živilski industriji, gastronomiji in (veleprodaji).

- Dolgoročno naj bi zbiranje podatkov in uporaba strojnega učenja izboljšala

predvidljivost presežkov.



Pametni sistem za upravljanje presežkov 

− Vsi presežki, ki so na voljo na trgu, so jasno prikazali, da bi lahko bili komercialno

dostopni živilski industriji, gostinstvu in (veleprodaji).

− Potencialnim kupcem predlagamo ustrezne rešitve.

− Skupaj z Univerzo za naravne vire in uporabne znanosti na Dunaju se opredelijo

pomembni dejavniki za presežke (padavine, tržne cene, standardi itd.) in razvije se

avtomatiziran model za napovedovanje prihodnjih presežkov.

− Presežki se posredujejo in/ali prodajajo ob podpori različnih distribucijskih

kanalov (kot sveži proizvodi ali skladiščni vmesni proizvodi).



Pridobljena izkušnja

• Popolnoma dobra hrana se zaradi svoje

velikosti, oblike ali barve pogosto ne uporablja

za komercialno prodajo -> da bi preprečilil

nastajanje živilskih odpadkov, se lahko predela v

druge izdelke.

• Zavržena hrana je pogosto posledica napačnega

načrtovanja, ki vodi v prekomerno proizvodnjo

• -> nova tehnologija lahko pomaga predvideti

presežke in se izogniti zavrženi hrani.

• Trajnost in tehnološke inovacije gredo z roko v

roki

• Podjetja, vključena v raziskovalne dejavnosti,

lahko ustvarijo izjemne situacije, ki so koristne

za obe strani.



OLIO, VELIKA 

BRITANIJA

• OLIO je aplikacija iz Združenega kraljestva, ki

medsebojno povezuje sosede in lokalna podjetja,

tako da se presežki hrane lahko delijo in ne

zavržejo.

• Tessa Clarke in Saasha Celestial-One sta ga

ustanovili leta 2015

• Aplikacija ima skoraj 5 milijonov uporabnikov
https://olioex.com

https://olioex.com/


Učinek

- 50 % odpadne hrane nastane v gostinstvu ali zasebnih domovih.

- Vpliv aplikacije v številkah:

- 21.267.532 skupnih obrokov hrane

- 52.355.572 prihranjenih ekvivalentnih avtomobilskih milj

- 3.177.992.110 prihranjenih litrov vode

- Odvečno hrano iz podjetij, restavracij in trgov prerazporeja ljudem.

- Ponuja načrt usposabljanj in druga orodja za pogovor o zavrženi hrani

v šolah.



Zaveza za negativnost ogljika 

- OLIO je podjetje z negativnim ogljičnim odtisom

- Veliko več emisij toplogrednih plinov kot se proizvede, se

preusmerise

- Emisije ogljikovega dioksida, ki jih podjetje ustvari,

nadomestijo 4 % vsega ogljika, ki ga podjetje prihrani zaradi

varčevanja z odpadki

- Preglednost glede emisij: letna objava emisij



Pridobljena izkušnja

• Skupnost je pomemben dejavnik pri KG in

preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov

• Informacije skupnosti imajo pomembno vlogo

pri trajnosti in socialnem podjetništvu

• Začetek na manjši ravni je lahko osnova za

svetovni uspeh



Permafungi, BE

• Permafungi je socialna zadruga s sedežem v

Bruslju

• Gojenje ostrig iz komunalnih odpadkov (kavna

usedlina)

• Mladim v Bruslju zagotavlja trajno in stabilno

zaposlitev.

• Leta 2018 je proizvodnja ostrig dosegla 1 tono

na mesec. https://www.permafungi.be/en

https://www.permafungi.be/en


Področje dela

- Iz petih ton kavne usedline pridelajo eno tono svežih ostrig in deset

ton organskega gnojila.

- Vsako jutro s kolesom od oseb, ki z njimi sodelujejo, zbirajo

organsko kavno usedlino.

- Kavna usedlina se nato uporabi kot substrat ali podlaga za gojenje

ostrig, ki so prav tako označene kot ekološke gobe.

- Ostrige se uporabljajo kot material za njihov projekt ekodizajna (na

primer LumiFungi - ročno izdelana, ekološka in biorazgradljiva

svetilka).

- Permafungi ima program usposabljanja za učenje svojih metod



"V naravi odpadki ne obstajajo. 

Zakaj se ne bi zgledovali po 

njej? " 



Gojenje gob

- Cepljenje (kako se začne)

- Kavna usedlina se zmeša s slamo in micelijem (semenom gob) ter se položi v vrečke.

- Inkubacija

- Vrečke, pripravljene med inokulacijo, se nato za približno dva tedna postavijo v

inkubacijsko sobo.

- V tej fazi bo micelij koloniziral substrat, "jedel" in razkrajal kavno usedlino.

- Fruktifikacija

- Ko micelij poseli vso podlago, se mora razmnoževati.

- Pri tem se sooča s šokom svetilke, svežine in vlage.

- Nekaj dni pozneje so ostrige pripravljene za nabiranje.

- Ostanek ali preostanek proizvodnje ostrig se ponovno uporabi kot kompost za gojenje

cikorije (neke vrste zelenjave).



Ekodizajn

- Šampost (ostanek gojenja ostrig) se z dodajanjem micelija spremeni v

trajnostni in biorazgradljivi material.

- Micelij (seme gobe) se lahko spremeni v material, ki lahko nadomesti

plastiko - material myco

- Ta material ustvari desetkrat manj ogljikovega dioksida (CO2 ) in

porabi približno osemkrat manj energije kot proizvodnja polistirenske

pene.

- Z materialom myco lahko ustvarimo številne produkte: luči, cvetlični

lončki, dekorativni predmeti, embalaža, gradbene opeke, akustične

plošče.



Pridobljena izkušnja

• Inovativne tehnike lahko odprejo vrata novim

trajnostnim materialom

• Odpadki se predelajo v nove materiale brez

nastajanja novih odpadkov - 100-odstotna

krožnost

• Deljenje znanja in tehnik v pravem duhu

socialnega podjetništva.



INDIVIDUALNO DELO/DELO V SKUPINI 

Delovne naloge - 3 ure

- Poiščite tri primere dobre prakse v svoji državi ali v Evropi.

- Izberite en priljubljen primer in povzemite ključna dejstva o tem poslovnem

modelu CE.

- Razložite ga enemu od svojih sodelavcev in opišite najzanimivejše vidike.



POSVETOVANJE

Delovna naloga - 1 ura

- Nadrejenemu povejte, kaj ste do zdaj ugotovili in kje ste imeli težave.



Projekt TRAIN-CE-FOOD

Avtorji: Martin Moser, Michael Eder (STRATECO)

martin.moser@strat.eco, michael.eder@strat.eco 

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.

mailto:michael.eder@strat.eco

