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Ljubljana, 18. 8. 2015 
- OBVESTILO ZA MEDIJE - 
 

 
Preživite dan v »Moji štacuni«  

– projektu socialno-podjetniškega start-upa 

 
 

Če je vaš odgovor DA, potem ne smete zamuditi doživetja na naši stojnici ob 
zaključku in predstavitvi rezultatov socialnopodjetniškega projekta 

»Domača pravična trgovina MOJA ŠTACUNA«.  
 

Vabimo vas, da se nam pridružite v petek, 21. avgusta 2015, ob 10. uri na naši 
partnerski prodajni točki v Ljubljani na Pokriti tržnici v BTC, kjer se boste lahko 

preizkusili kot promotor lokalne oskrbe in se pogovorili z ustvarjalci dobre zgodbe, ki 
so bili vključeni v izvajanje in razvoj projekta, ter gosti: 

Lilijana Brajlih, POTENCIAL Inštitut,  
Jože Gornik, Zavod Pelikan – Karitas,  

Mateja Bizjak, ICRA d.o.o. Idrija,  
Zoran Kotolenko, direktor Urada za kohezijsko politiko pri MDDSZ   

in Tadej Slapnik, državni sekretar. 

 
  

Vas zanima: 

 več o socialnem podjetništvu? 

 s koliko tonami slovenskih kmetijskih pridelkov in izdelkov smo oskrbeli 
šole in vrtce? 

 kako izgleda doseganje kratke oskrbne verige? 

 koliko oseb iz ranljivih ciljnih skupin je bilo vključenih v projekt? 

 na koliko dogodkih in katerih smo sodelovali? 

 kako je prodajati ekološko pridelano hrano?  

 kako izgleda delovni dan v Moji štacuni? 
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Ob zaključku triletnega projekta »Domača pravična trgovina MOJA ŠTACUNA«, sofinanciranega v 
okviru javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II. s strani MDDSZ in Evropskega 
socialnega sklada, bi radi z vami delili delovni dan in načrte za prihodnost. 
 
Ponujamo lokalno, sezonsko in zdravo domačo hrano s poreklom in sledljivostjo do kmeta. 
Sodelujemo z velikimi in malimi kmetijami, odkupujemo sadje, zelenjavo, poljščine in izdelke ter jih 
ponujamo končnim potrošnikom, obratom tople prehrane in šolam. Najraje imamo vse, kar je 
pridelano na naravi prijazen način. Nekatere pridelke in izdelke iz naše ponudbe boste lahko poskusili 
ali odnesli s seboj. 
 
Vabimo vas, da v petek postanete del ekipe »Moja štacuna«. Morda boste od petka naprej drugače 
razumeli lokalno oskrbo in družbeno odgovorno podjetništvo v Sloveniji. 

 

 

Lep pozdrav in hvala za morebitne objave. 

 

Jože Gornik    Mateja Bizjak   Lilijana Brajlih 
Zavod Pelikan – Karitas    ICRA d.o.o. Idrija  POTENCIAL Inštitut 
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Kratka predstavitev projekta Domača pravična trgovina »MOJA ŠTACUNA« 
 
Upravičenec:  

Zavod Pelikan - Karitas, zavod za socialno-varstveno, preventivno, vzgojnoizobraževalno in 
zdravstveno delo  

Partnerja:  
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija,  
POTENCIAL, Inštitut za revitalizacijo podeželja, Lokovec  

Višina dodeljenih sredstev: 299.520,28 EUR (85% EU, 15% Slo udeležba)  
Trajanje projekta: 24. 08. 2012 - 24. 08. 2015  
Ciljna skupina: mladi do dopolnjenega 25. leta brez ali z nizko stopnjo izobrazbe, osebe starejše od 50 
let, odvisniki (vključeni v programe rehabilitacije), obsojenci, brezdomne osebe  
 
Prijavitelj in partnerja delujemo na področju socialne integracije ranljivih skupin in lokalnega razvoja. 
Osebje partnerjev, ki sestavljamo projektno skupino, smo izkušnje iz predhodnega sodelovanja v 
projektih vključevanja ranljivih skupin in prepoznane potrebe za izboljšanje zaposljivosti le-teh želeli 
nadgraditi s skupnim razvojem in implementacijo rešitev, da se za te ciljne skupine ustvari družbeno 
odgovorna delovna mesta in se jih opolnomoči za večjo konkurenčnost na trgu dela ob hkratnem 
upoštevanju aktualnih potreb okolja na področju lokalne oskrbe. Nastal je projekt MOJA ŠTACUNA, ki 
je bil izbran za sofinanciranje na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007- 2013, 
četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne 
usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.  
 
Ambicije partnerstva in projekta »Domača pravična trgovina MOJA ŠTACUNA« so bile in še vedno so 
razvoj, izvajanje in inoviranje modela domače etične trgovine s pridelki in izdelki podeželja ob sočasni 
socialni integraciji ranljivih skupin z ustvarjanjem novih zelenih delovnih mest. V aktivnosti 
usposabljanja ranljivih ciljnih skupin je bilo v okviru projekta vključenih 14 oseb, od tega smo jih 
kasneje 6 tudi zaposlili.  
 
Projekt »Domača pravična trgovina MOJA ŠTACUNA« je projekt stalno učeče se skupnosti. Ves čas 
izvajanja projekta se projektnih partnerji, vključene ranljive skupine, pridruženi in poslovni partnerji, 
zunanji sodelavci in nagovorjene javnosti učimo; učimo se o družbeno odgovornem delovanju, 
udejanjanju načel socialnega podjetništva in zadružništva, trajnostnega razvoja in ozaveščene oskrbe. 
Aktivno prispevamo k bolj zdravemu načinu prehranjevanja in ustvarjamo koristi tudi za druge – 
slovenske kmetijske pridelovalce, od katerih po sistemu kratkih verig odkupujemo sezonske pridelke 
in izdelke, pridelane po načelih dobrih in odgovornih kmetijskih praks. Ponosni smo, da s slovenskim 
sadjem in zelenjavo, ki jo nabavljamo na kmetijah po Sloveniji, oskrbujemo v pretežni meri obrate 
tople prehrane v šolah in vrtcih ter končne potrošnike, katerim je ključno poreklo in kakovost hrane. 
Ugotavljamo, da so potrebe večje od ponudbe, zato spodbujamo slovenske kmetijske pridelovalce k 
širjenju zasajenih površin, odločanju za ekološki način pridelave, ustrezni pripravi pridelkov in izdelkov 
za trg ter razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.  
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Projekt deluje po načelu, da so vsi sodelujoči –tj. kmetije, posredniki, odjemalci, strokovnjaki, javnosti 
- partnerji. Naše poslanstvo je vzpostaviti odprt, pregleden oskrbni model s slovenskimi živili. Partnerji 
si želimo konkurenčne agroživilske verige, delujoče po tržnih zakonitosti in pravilih varstva 
konkurence v korist odjemalcev. Zavedamo se pomena prehranske varnosti, na katero lahko skupaj 
vplivamo tudi preko izboljšanja lokalne pridelave. Proces je dolgotrajen, zato za projekt "MOJA 
ŠTACUNA" velja, da je zeleni socialno-podjetniški »start-up«. Dejavnost trgovine oz. oskrbe izključno 
s slovenskim sadjem in zelenjavo izvajamo dve leti. Preizkušamo se kot socialno podjetje tipa A (etična 
in nepridobitna trgovina, dva zaposlena) in socialno podjetje tipa B (zaposlovanje ranljivih skupin). 
Gre za kompleksen in zahteven proces, saj je od težje zaposljivih oseb neprimerno pričakovati in 
zahtevati, da bodo v nabavnem in prodajnem trženju primerljivo učinkovite strokovnjakom v klasični, 
izključno k dobičkom naravnani trgovini. Projektno osebje se mora prevečkrat odločati med 
posvečanjem vključenim ranljivim skupinam in zagotavljanjem posla ter financiranja, vendar kot 
socialni podjetniki vedno najprej izberemo ljudi. Uravnotežena izbira med prioritetama družbene 
odgovornosti in poslovne učinkovitosti nam v veliki meri uspeva, saj ves čas beležimo napredek, hkrati 
pa ugotavljamo, da delavnost, vztrajnost in nenehno inoviranje trženja trenutno še ne zadoščajo, da 
bi projekt "MOJA ŠTACUNA" delovala brez pomoči iz javnih virov.  
 
Partnerji, predvsem POTENCIAL Inštitut, ki je registriral živilski obrat, se povezujemo z organizacijami 
in posamezniki s sorodnimi vrednotami in poslanstvom doma in v širši regiji, da bi vzpostavili model, 
ki bi lahko zagotavljal trajnost tako dejavnosti domače pravične trgovine kot zaposlitev oseb iz 
ranljivih ciljnih skupin. Priložnosti zaznavamo v področju zadružnega (so)delovanja z dobavitelji – 
kmetijskimi pridelovalci in predelovalci, z odjemalci iz različnih tržnih segmentov, širjenja geografske 
prisotnosti in asortimana, pri čemer pa ne želimo odstopati od etičnega in socialno naravnanega 
poslanstva. Aktivno se vključujemo tudi v razvojne aktivnosti slovenskih regij na področju izboljšanja 
lokalne oskrbe in prehranske varnosti. 
 
Podprete nas lahko tako, da se oskrbujete družbeno odgovorno! 
 

 

LOKACIJA DOGODKA 

TRŽNICA BTC – zunanji del,  Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana 
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