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Primeri dobrih praks

- Espigoladors, ES

- Friendly City Food Co-op, ZDA

- Oleicola el Tejar, ES

- Družba Bon Appétit Management Company, ZDA

- Romani Platni, HU/

- Romani kafenava, SI



Espigoladors, ES

• Neprofitna organizacija v Kataloniji, Španija

• Iz katalonskega "espigolar", "nabiralec" v 

angleščini

• Boj proti zavrženi in izgubljeni hrani ter krepitev 

vloge ljudi, ki jim grozi socialna izključenost.

• Ustanovljeno leta 2014

• Mreža več kot 600 prostovoljcev 

https://espigoladors.cat/en/



Področje dela

- Espigoladors deluje za tri družbene potrebe:

- Boljšo uporabo hrane

- Zagotavljanje pravice do zdrave prehrane

- Ustvarjanje delovnih mest za kolektive, ki jim grozi socialna izključenost

- Espigoladorsov model temelji na načelih krožnega gospodarstva: cilj je podaljšati življenjsko dobo

izdelkov in povečati njihovo uporabo, hkrati pa zmanjšati nastajanje odpadkov.

- Ukrepi, ki jih izvajajo espigoladorji, so usklajeni z naslednjimi cilji trajnostnega razvoja (SDG):

2 Nič lakote

3 Dobro zdravje in dobro počutje

8 Dostojno delo in gospodarska rast

10 Zmanjšanje neenakosti

12 Odgovorna potrošnja in proizvodnja

13 podnebni ukrepi



Dejavnosti 1/2

- Izvlečki:

- Pridelek sadja in zelenjave, ki ni primeren za trg

- Prostovoljstvo

- Sklenjeni sporazumi s kmeti

- Donacija:

- Razdelitev zbranega sadja in zelenjave socialnim

organizacijam

- 90-95 % pridelane hrane podarijo kuhinjam za hrano



Dejavnosti 2/2

- Preobrazba:
- Preoblikovanje predelanih proizvodov v konzerve, hkrati pa omogočanje

delovnih mest ljudem, ki jim grozi socialna izključenost, mladim in ženskam,

starejšim od 45 let.

- 5-10 % pridelka

- Džemi, kreme in omake pod blagovno znamko "es imperfect"

- Na dan lahko proizvede in zapakira približno 1.300 kozarcev marmelade

- Ozaveščenost:
- Vzpostavitev državljanskega gibanja z ozaveščanjem in izobraževanjem

- Spodbujanje spremembe družbene zavesti v smeri kulture čim boljšega

izkoriščanja hrane

- Delavnice v šolah, tečaji, usposabljanja, izobraževalni projekti, kampanje za

ozaveščanje o zavrženi hrani in dejavnosti družbene odgovornosti podjetij.



"V Espigoladors dajemo 

drugo priložnost grdemu in 

nepopolnemu sadju in 

zelenjavi ter lepim ljudem. " 



Kaj so dosegli (od septembra 2021) 



Pridobljene izkušnje

• V modelu krožnega gospodarstva je mogoče

združiti ukrepe za ekološko in družbeno

trajnost

• Starodavna praksa v kombinaciji z novimi

idejami lahko izpolni zahteve 21. stoletja

• Velika mreža povezanosti z različnimi

institucijami, podjetji, socialnimi subjekti in

kmetijskim sektorjem omogoča tako velik

vpliv.



PRIJAZNA MESTNA 

ŽIVILSKA ZADRUGA

• Idejo je leta 2006 začel uresničevati Steve Cook

zaradi potrebe po celoviti naravni in ekološki

trgovini z živili, ki se osredotoča na lokalne

kmete in izdelke.

• S sedežem v Virginiji, ZDA

• Leta 2011 je svoja vrata odprla prva živilska

zadruga Friendly City 

• Podjetje v lasti in pod demokratičnim

nadzorom velike skupine lokalnih lastnikov.

https://friendlycity.coop/

https://friendlycity.coop/


Področje dela

- Friendly City Food Co-op je trgovina z ekološkimi živili, ki se zavzema za

- kot zadruga v lokalni lasti

- poudarek na zdravi hrani, lokalnih izdelkih in trajnostno pridelanem

blagu

- ustvarjanje poštenih in prijateljskih odnosov, živahnega lokalnega

gospodarstva, zdravih in ozaveščenih potrošnikov

- vestno in trajnostno rabo virov

- niti dobičkonosni niti neprofitni (dobiček se ponovno investira v trgovino, v

člane ali pa se vlaga nazaj v lokalno skupnost).

- Cenijo se načela enakosti med lastniki, bogatenje skupnosti in podpora

lokalnim trajnostnim proizvodom.



Dejavnosti 

- Boj proti zavrženi hrani:

- Proizvodi, sendviči in solate, ki se ne prodajo, se podarijo

lokalno.

- Pridelke, ki niso dovolj dobri, da bi jih podarili, dajo kot

kompost v vrtnarski projekt.

- Nekaj pridelkov se nato proda nazaj v zadrugo Friendly

City Food Co-op, da se trajnostni cikel zaključi.

- Sklad Skupnosti za živilsko zadrugo Friendly City Food

Coop:

Sprejemanje prošenj za donacije javnosti za dogodke v

skupnosti na ekološki tržnici



7 načel sodelovanja (1/2)

- Prostovoljno in odprto članstvo - Zadruge so prostovoljne organizacije, odprte za

vse osebe, ki lahko uporabljajo njihove storitve in so pripravljene sprejeti

odgovornosti članstva, brez spolne, socialne, rasne, politične ali verske

diskriminacije.

- Demokratični nadzor članov - Zadruge so demokratične organizacije, ki jih

nadzorujejo njihovi člani, ki dejavno sodelujejo pri določanju politik in sprejemanju

odločitev.

- Gospodarska udeležba članov - Člani pravično prispevajo h kapitalu svoje

zadruge in ga demokratično nadzorujejo. Vsaj del tega kapitala je običajno skupna

lastnina zadruge. Člani običajno prejmejo omejeno nadomestilo, če sploh, za

kapital, ki ga vpišejo kot pogoj za članstvo.

- Avtonomija in neodvisnost - Zadruge so avtonomne organizacije za samopomoč,

ki jih nadzorujejo njihovi člani.



7 načel sodelovanja (2/2)

- Izobraževanje, usposabljanje in informiranje - Zadruge zagotavljajo

izobraževanje in usposabljanje za svoje člane, izvoljene predstavnike,

menedžerje in zaposlene. Splošno javnost, zlasti mlade in mnenjske voditelje,

obveščajo o naravi in prednostih zadružništva.

- Sodelovanje med zadrugami - Zadruge najučinkoviteje služijo svojim članom

in krepijo zadružno gibanje s sodelovanjem prek lokalnih, nacionalnih,

regionalnih in mednarodnih struktur.

- Skrb za skupnost - Zadruge si prizadevajo za trajnostni razvoj svojih

skupnosti s politikami, ki jih odobrijo njihovi člani.



Oglejte si videoposnetek

https://www.youtube.com/watch?v=BpG8wzx1qO0



Pridobljene izkušnje

• Družba Friendly City Food Co-op temelji na

lokalni skupnosti. To jim omogoča, da

proizvajajo lokalno in trajnostno ter se vračajo v

lokalno skupnost, hkrati pa poskušajo zmanjšati

količino zavržene hrane.

• Pomemben del socialnega podjetništva je

demokratično odločanje in enakost med člani in

(lokalno) skupnostjo.

• Organizacijam ni treba biti neprofitno ali

profitno usmerjene, lahko pa niso niti eno niti

drugo.



Oleicola el Tejar, ES

• Kmetijska zadruga druge stopnje

• Integralna uporaba stranskih proizvodov iz oljk

• Leta 1967 jo je ustanovilo pet zadrug. 

• Danes je 240 povezanih subjektov, ki

predelujejo oljke več kot 80.000 kmetov.

• Svetovno vodilno podjetje v tem sektorju

https://eltejar.sbsoftware.es/



Področje dela

- Namen podjetja Oleicola el Tejar je celovita uporaba stranskih

proizvodov oljčnega nasada, zlasti mokrih tropin, ki nastanejo v

oljarni.

- Uporaba stranskih proizvodov oljk za proizvodnjo obnovljive

energije (biomase)

- Kot odziv na razvoj sektorja je podjetje pionir pri uvajanju novih

tehnologij (npr. pri pridobivanju olja iz tropin ali uporabi biomase iz

oljčnega nasada).



"Odpadki za enega so zaklad 

za drugega? " 



Sistem za predelavo odpadkov iz industrije oljčnega olja

- Rastoči razvoj sektorja proizvodnje nafte

- povečanje površine, namenjene pridelavi oljk

- izboljšanje vrste

- proizvodnja nafte v višini več kot 1.500.000 Tm

- Skupna količina odpadkov, nastalih pri žetvi, doseže

6.000.000 Tm

- Oleicola el Tejar je razvila postopke, s katerimi je mogoče

odpraviti te odpadke, ne da bi obremenili sektor ali okolje.



Nova uporaba odpadkov

- Obdelava odpadkov

- Zadruge članice, ki proizvajajo oljčno olje, svoje odpadke ("alperujo"),

ki so mešanica rastlinske vode, trdnih delov oljke (koščice in olup) in

maščobnih ostankov, pripeljejo v objekte podjetja Oleícola del Tejar.

- Tam "alperujo" centrifugirajo, da ločijo olja, posušijo in izločijo oljno

vsebino.

- Nova uporaba

- Del "alperuje" se uporablja za krmljenje živali.

- Iz preostalega se pridobiva oljčno olje orujo, ki se meša z ekstra

deviškim oljčnim oljem in se nato uporablja za prehrano ljudi.

- Odpadki, ki nastanejo pri tem pridobivanju, se izkoriščajo s

soproizvodnjo toplote in električne energije za proizvodnjo obnovljive

energije.



Pridobljene izkušnje

• Oleicola el Tejar uporablja odpadke iz industrije

oljčnega olja za pridobivanje energije iz

biomase, hrane za živali in drugačne vrste

oljčnega olja.

• 100 % oljk se uporabi brez odpadkov na koncu -

krožno gospodarstvo

• Zaradi prilagodljivega prilagajanja spremembam

v naftni industriji so postali vodilni na svojem

področju

• Proizvedla je 26.000.000 ton biomase, s čimer je

preprečila emisije 8.000.000 ton CO 2

• Njihova sposobnost, da kot zadruga zgradijo

močno in obsežno mrežo, je imela veliko vlogo

pri njihovem uspehu.



Bon Appétit Management 

Company, ZDA

• Podjetje za restavracije na kraju samem s sedežem v

Kaliforniji (ZDA), ki ponuja celovito upravljanje

prehrambenih storitev za podjetja, univerze, muzeje in

posebna prizorišča.

• V 33 državah imajo več kot 1.000 kavarn.

• Fedele Bauccio in Ernie Collins sta ga ustanovila leta

1987

• "Prehrana za trajnostno prihodnost"

• Za podjetje trajnost vključuje tudi pravice kmetov,

odpravljanje pristranskosti in prikritega

sistematičnega rasizma.

https://www.bamco.com/



Odgovorno ravnanje z viri v gostinstvu (1/2)

- Od kmetije do vilice: pobuda za nakup vsaj 20 % sestavin od malih kmetov,

živinorejcev, ribičev in proizvajalcev hrane v oddaljenosti 150 milj od kuhinje. Že

leta 2010 so imeli mrežo 1.000 lokalnih kmetov.

- Zmanjšanje krčenja gozdov: Podpora trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi in

kmetijstvom z nakupnimi praksami

- Prevoz za obrezovanje: Pri odločanju o nakupu preučimo prevoženo razdaljo in,

kar je še pomembneje, način prevoza, da bi dali prednost prevozu hrane, ki je

ogljično učinkovit.

- Posvetovanje s strokovnjaki za prehrano in podnebne spremembe



"Okusna hrana, ki je zdrava in ekonomsko

uspešna za vse, pridelana s postopki, ki 

spoštujejo kmete, delavce in živali, hrani

skupnost in obnavlja naše skupne naravne

vire za prihodnje generacije. " 



Odgovorno ravnanje z viri v gostinstvu (2/2)

- Preprečevanje in zmanjševanje količine zavržene hrane: Pridobivanje

kozmetično neoporečnih proizvodov, kampanja za ozaveščanje o odpadkih za

zaposlene in goste, poraba za banke hrane in nevladne organizacije

- Prednost dajejo rastlinskim beljakovinam

- Dobrobit živali in ljudi: Prehod na morsko hrano, ki izpolnjuje trajnostne

smernice organizacije Seafood Watch, mleko brez rBGH, jajca kokoši brez kletk,

humano vzrejeno mleto goveje in svinjsko meso.

- Jedilnik je sestavljen glede na sezonskost in razpoložljivost svežih regionalnih

sestavin.



Družbena odgovornost

- Krepitev pravic in zaščite kmetov: Kmetijski delavci v ZDA so pogosto izključeni

iz osnovnih delovnih in varnostnih standardov.

- Povečanje lastniškega kapitala: Temnopolti, avtohtoni prebivalci, pripadniki

barvne rase (BIPOC), lezbijke, geji, biseksualci in transseksualci (LGBT) ter

podjetja v lasti žensk so že dolgo v slabšem položaju zaradi strukturnega rasizma,

seksizma in predsodkov v družbi.

- Prekinitev pristranskosti: nezavedna pristranskost in usposabljanje za

vključujoče vodenje za vse vodje

- Krepitev raznolikosti in enakosti pri zaposlovanju in napredovanju:

ponovna ocena zahtev za delovna mesta, zaposlovanje zunaj tradicionalnih

mrež, dodatno usposabljanje in podpora.

- Raznolikost dobaviteljev

- Skupnost in komunikacija: Ustanovitev akcijskega odbora za raznolikost in

vključevanje (DIAC)

- Bistveno je tudi merjenje napredka.



Oglejte si videoposnetek

https://www.youtube.com/watch?v=V1Bjon8gIes



Pridobljene izkušnje

• Socialna podjetja v živilski industriji se zavedajo

svoje odgovornosti do okolja, delavcev,

dobavnih verig, živali in strank.

• Zdrava prehrana in okolju prijazna prehrana

gresta pogosto z roko v roki.

• Resnično družbeno trajnost lahko dosežemo le,

če izpodbijamo in se sprašujemo o lastnih

nezavednih predsodkih, kot sta sistematični

rasizem in zatiranje.

• Kmetje, gostje, živali in kakovost hrane imajo

koristi od družbeno in okoljsko ozaveščenih

restavracij



Romani Platni, HU

• Pobuda skupnosti, katere cilj je odpraviti

stereotipe in napačne predstave o Romih.

• "Romani Platni" v romskem jeziku pomeni

"romski štedilnik".

• Projekt je konec leta 2012 ustanovilo lokalno

združenje Ferencvárosi Tanoda

• To je prva romska restavracija v Budimpešti

Vir: https://eltejar.sbsoftware.es/

https://www.facebook.com/platni.romani/photos/a.481027

878657061/481027885323727/



Področje dela

- Romani Platni je pobuda skupnosti, katere cilj je razbliniti stereotipe

in napačne predstave o Romih.

- Romske ženske kuhajo tradicionalno romsko hrano.

- Ob večerji se lahko ob poslušanju tradicionalne romske glasbe

pogovarjate o vprašanjih, ki so blizu romski skupnosti.

- Romska kuhinja je preprosta, hranljiva in ekološka.



"Odločili smo se ustvariti prostor, 

kjer bi lahko ob tradicionalnih 

romskih jedeh, ki bi jih pripravljali 

člani romske skupnosti, razpravljali 

o vprašanjih, ki so pomembna za 

romsko skupnost."



Več kot le restavracija

- Na Madžarskem so revščina, izključenost in pomanjkanje

možnosti vedno zaznamovali vsakdanje življenje Romov.

- Tudi tisti, ki živijo v prestolnici, so pogosto brezposelni in

imajo malo možnosti za socialno napredovanje.

- Številne starejše romske ženske niso imele skoraj nobenih

delovnih izkušenj in zato niso imele možnosti na trgu dela, a

znajo dobro kuhati.

- Zato je Romani Platni več kot le restavracija - je socialno

podjetje.



Deluje!

- Sedeži v "Romani Platni" so rezervirani prek spleta, včasih tudi več tednov

vnaprej. Restavracija je skoraj vedno polno zasedena.

- Cilj ni bil ustvarjanje delovnih mest, ampak Romom dati priložnost, da

ustanovijo svoje malo podjetje.

- V prvem letu so kuhali vsaka dva tedna za 15 do 25 gostov, zdaj

organizirajoveliko dodatnih dogodkov in večerov.

- Romski kuharji nameravajo odpreti svojo restavracijo s tradicionalno

romsko kuhinjo, potem ko so že odprli romsko pekarno.



Pridobljene izkušnje

• Roma Platni romskim ženskam ne omogoča le

zaposlitve, temveč pomaga tudi pri boju proti

stereotipom in napačnim predstavam o Romih.

• Skupno kuhanje in uživanje hrane je odličen

način, kako združiti ljudi iz različnih kulturnih

okolij in spoznati drugo kulturo.

• Socialni projekt je odličen primer "pomoči za

samopomoč".

• Je zelo uspešno in vedno večje podjetje.



Romani kafenava, SI

• Podobno kot v prejšnjem primeru:

Romska restavracija v Mariboru, ki spodbuja

romsko manjšino k ohranjanju kulturne

dediščine

• povečanje zaposlitvenih možnosti

pripadnikov romske manjšine

• opolnomočenje prikrajšanih skupin ljudi s

posebnimi spretnostmi in znanjem prek

neformalnega in polformalnega

izobraževanja.

• Izboljšanje odnosov med večinskim

prebivalstvom in romsko skupnostjo

https://romani-kafenava.si/



Restavracija in krožno gospodarstvo

- Odgovorno nakupovanje izdelkov (nakup pri lokalnih kmetih,

kratke verige preskrbe s hrano).

- Notranjost (rabljena oprema, predelava)

- Visokokakovostna tehnična oprema

- Malo zavržene hrane

- Samooskrba



Pridobljena izkušnja



Koristno za vse

Romska manjšina Skupnost

Več znanja in spretnosti Okrepljeno sodelovanje z manjšino

Več možnosti za zaposlitev Večja družbena odgovornost

Ohranjanje romske kulturne dediščine ozaveščanje o večkulturnosti

Prostor za predstavitev tradicije manjšine Kraj za uživanje romske tradicije



Pridobljena izkušnja



DELO V SKUPINI 

Delovne naloge - 2,5 ure

- Poiščite tri primere dobre prakse iz Evrope ali sveta.

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

podjetju.

- 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: Michael Eder, Martin Moser (STRATECO)

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