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  Razvojna zadruga Etri 
 

in  





Darko, Nataša in Vanja so dobili priložnost 



EKOLOGIJA: storitve, pridelki in izdelki 

Pridelujemo, predelujemo 

Zbiramo, recikliramo, ponovno uporabimo        Trajnostni turizem 



ERGONOMIJA: storitve 



ETIČNA EKONOMIJA 



Doseženi rezultati 

• maximiranje družbenih učinkov na lokalni 
ravni 

• novi poklici ← inovativne rešitve 

• trajnostna delovna mesta v lokalnem okolju 

• zmanjševanje stroškov podjetjem, družbi 

• spremembe navad 

 



Rezultati Kako ? 

Maksimiranje družbenih učinkov na 
lokalni ravni 

• delovna mesta za ranljive skupine 
• trajnostna delovna mesta v lokalnem okolju 
• novi poklici 
• humanizacija delovnih mest  → zadovoljni 

zaposleni 
 

Ustvarjanje prihrankov 

• zmanjševanje stroškov podjetjem 
• manjši socialni transferji 
• razbremenitev družin 

 

Zagotavljanje družb. in gosp. razvoja 
(krožno gospodarstvo) 

• inovativne storitve in izdelki 
• spremembe navad 
• koncept „zero waste“ 

 

Razvoj in širitev  
• medsektorsko sodelovanje → pretok znanja 
• dobiček se vlaga v razvoj in širitev 

 





Socialno podjetništvo 

Odgovor na novo 

nastalo situacijo je:  

-solidarnost 

-socialna vključenost 

-enakopravnost  

 

skupno vsem  

oblikam  
 

socialne ekonomije 



Socialno podjetništvo v EU in SLO 

EU (vse oblike socialnega podjetništva): 

  

- 3 mio. podjetij 

- 6 % aktivnega prebivalstva 
 

 

 

 

 

- povprečni prispevek BDP: 10 % 

– Španija. 15 % 

– Slovenija: 2 % 



 

Socialna franšiza 
  

IZZIVI: 

• dolgoročnost delovanja podjetja 

• trajnostna iz samozadostna rast 

   ↓ 

 najboljša strategija je preko socialne franšize 

  s pomočjo 

  - franšizo-izvajalcev 

  - vzpostavitvijo kazalnikov za merjenje družbenega vpliva 

  - povezovanja investitorjev in drugih podpornih deležnikov 

 



 

Socialna franšiza - težave 
   

 

•financiranje 

•dostop do kapitala za spodbujanje rasti 

•zagotavljanje trajnosti (za razvoj je potrebno večje št. franšiz) 
 

   ↓ 

 potreba po podpori s strani EU 
 (ker se kultura investiranja v social. podjetja v obliki 
  tveganega kapitala šele razvija) 



Zelena socialna franšiza Etri 

  

Je kot katerakoli franšiza, a zahteva: 
 

-tesnejše partnerstvo med franšizodajalcem in franšizojemalcem, 

-uvaja novo kategorijo – franšizoizvajalca. 

 

    Franšizojemalec: občina oz. župan ali skupina gospodarskih družb 

    Franšizodajalec: Razvojna zadruga Etri  

    Franšizoizvajalec: neodvisno lokalno socialno podjetje ali druga org, ki  

   deluje po Etri načelih 
 

 

TEMELJ franšize      je  „globalna skupina, ki deluje lokalno 
   = strokovnjaki (iz Zadruge Etri, Start-up-ov, pri izvajalcih 

   franšiznih dejavnosti 

 

Je kot raziskovalno in razvojno središče → prepoznavanje izzivov v družbi in 

               → iskanje novih podjetniških priložnosti 



Zelena socialna franšiza Etri 

  Osnova za uspešno delovanje franšize: 

•skupna blagovna znamka in skupni interesi za spreminjanje navad 

•izmenjava znanja in izkušenj 

 

Družbena odgovornost je vgrajena  temelj obstoja franšize: 

- inovacije črpa na področjih: 

• krožnega gospodarstva in 

• spremembah po meri človeka. 
 

-Poslanstvo: ustvarjanje delovnih mest za ranljive skupine. 

-Osredotoča se na območja z visoko brezposelnostjo. 

-Deluje na področjih, kjer ustaljeni poslovni modeli niso učinkoviti 

 
 

 



Kako do zelene socialne franšize Etri 

  

Franšizojemalec 
 

Kupi jo župan brez denarja, a z: 

•zagotovljeno razvojno usmeritvijo (z jasno postavljenimi cilji), 

•zagotavljanjem dela za potrebe reševanja določene lokalne problematike. 
 

Zakaj jo kupi? 

Ker želi na podjetniški način izpeljati  

 del razvoja na področju zelenih delovnih mest in 

 drugih družbenih potreb. 
 

Pomembno ! 

•vključevanje pomembnih deležnikov → krepitev odnosov med njimi 

•zagotovljena večja trajnost in max. družbeni učinki kot pri projektnem in 

klasičnem gospod. pristopu 

 
 

 



Izvajalci franšize Etri 

  

 

Franšizoizvajalci:     
 

• lokalna podjetja v sodelovanju z: 

- javnimi podjetji, 

- javnimi zavodi, 
 

• ostali gosp. subjekti 
 

• lokalna social. podjetja 
 

• mlada start-up podjetja  

 
 

 
 

 

Franšizodajalec: 
 

 

• Razvojna zadruga Etri, ki bdi nad 

razvojem, 

- zagotavlja sprejetje koncepta 

„zero waste“ in 

- Izvajanje storitev po poslovnem 

modelu Etri  

 



 

Družbeni učinki franšize Etri? 

  

  

 

 

1. Zaposlovanje tudi oseb iz ranljivih skupin  
 Zadruga Etri (2012 – 2015) je št. zaposlenih povečala z 19 na 61 oseb (25  

 invalidov, od tega 15 najtežje zaposljivih)  

 

2. Rehabilitacija precejšnjega št. ljudi – uspešna vrnitev na delovno mesto 

 

3. Prispevek k ozaveščanju in spreminjanju navad na področjih  

• ekologija 

• lokalna samooskrba 

• ergonomija  

• etična ekonomija 

 

 
 



 

Družbeni učinki franšize Etri? 

  

  

 

4. Pozitivni učinki na vse deležnike 

 

• Izobr. ustanove: dobijo inovativne pristope v okoljskem izobraževanju 

• Podjetja: krepijo družbeno odgovornost 

• Soc. podjetja: pridobijo sredstva za razvoj za zaposlovanje ranljivih 

skup. 

• Posamezniki: bolje vključeni v družbo in povezani z delovnim okoljem 

• Država: uspešnejša pri soočanju s problemi brezposelnosti in social. 

transferjev 

 

5. Model Franšze Etri omogoča izvajanje social. podjetništva v drugih lokalnih 

okoljih. 

 

6. Delovanje v smeri krožnega gospodarstva. 

 

 

 
 



• odpadki (papir, tekstil …) 

• gradnja energetsko učinkovitih 

objektov 

• odstranjevanje invazivk 

Lokalna samooskrba:  
• pridelava in predelava hrane 

• inovativni model integrirane 

akvakulture 

• odstranjevanje invazivk 

• karierna rehabilitacija 

• nakup z namenom 

• merjenje družbenih učinkov (R&R 

skupina) 

• vlaganje dobička v razvoj partnerstva 



 

Osnova delovanja franšize Etri? 

  

  

 

Deljenje istega   vrednostnega sistema  

      in  

        načina delovanja 
 

    ↓ 
 

   medsebojno zaupanje 

 

 

Bistvo je                       trajnostna komponenta  

 
 

       

Pomembni so   strateški prihranki   

družbene koristi 

vključevanje soc. izključenih 

stroškovna učinkovitost 

gospodarska podpora 

družbena podpora 

časovna učinkovitost 



 

Pomen komunalnih podjetij za razvoj Etri franšize  
  

Komunalna podjetja tako podobno kot Etri 

• delujete kot raziskovalna in razvojna središča na področju 

družbe brez odpadkov 

• osveščate javnost o pomeni ločevanja odpadkov 

• usmerjeni ste k razvoju zelenih delovnih mest 

 

Prepoznani ste kot podpora razvoju franšiz Etri  

• Podpora razvoju v smeri krožnega gospodarstva 

• Ustvarjanju delovnih mest za ranljive skupine 



 



 

270 podjetij 



Razvojna zadruga Etri 

01/280 99 00 

info@etri.si 

www.etri.si 

Vabimo vas,  

da z nami spreminjate navade. 

http://www.etri.si/

