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SOUPORABA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ, Inštitut 
za trajnostni razvoj in celostne rešitve – Intercer 
(Migojnice)
Naše vrednote
Verjamemo, da lahko s povezovanjem lastnikov kmetij, 
ki zaradi starosti ne zmorejo več obdelovati zemlje, 
in socialno ogroženih ljudi iz urbanih središč ob 
pomoči prenosa znanja o pridelavi hrane prispevamo 
k povečanju samooskrbe s hrano ter izboljšamo 
njihov družbeni in ekonomski položaj. S tem obenem 
prispevamo k ohranjanju tradicionalne krajine in 
k varovanju okolja pred propadom, ki ga povzroča 
sodobno industrijsko kmetijstvo. 

Kaj počnemo 
Povezujemo starejše generacije na kmetijah, ki so 
pripravljeni deliti svoje znanje o pridelavi hrane, s 
socialno ogroženimi ljudmi iz urbanih okolij in urbano 
populacijo, ki se zaveda pomena lokalno pridelane 
kakovostne hrane. 

Kako to počnemo?
• Z osebnimi stiki vabimo lastnike kmetij, da postanejo 

naši partnerji,
• v sodelovanju z različnimi ustanovami iščemo načine, 

kako pridobiti zaupanje socialno ogroženih skupin 
prebivalstva in jih pritegniti k sodelovanju, 

• pet članov strokovne ekipe v pilotni fazi testira 
celoten potek izvajanja projekta.

Za uresničitev zamisli potrebujemo …
• partnerje, ki so pripravljeni podpreti izvajanje 

projekta s semeni, z delovnim orodjem, z manjšimi 
delovnimi stroji, s kombijem, prostori, z znanjem …

• partnerje, ki so pripravljeni finančno podpreti 
delovanje strokovne ekipe.

Kontakt
iztokerjavec@gmail.com, instituteintercer@gmail.com, 
www.instituteintercer.org

Naš družbeni odtis
• spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in 

ohranjanje znanja starejših generacij o kmetijstvu,
• skrb za razvoj podeželja na socialnih temeljih. 

PIŠETA: TILI KOJIĆ IN ANJA ŠERC

pridružite se

SPOZNAJ SVOJO HRANO, BIO50 (Ljubljana)
Naše vrednote
Verjamemo, da povezovanje urbanih prebivalcev ob 
vsebinah, povezanih s hrano, pomembno izboljša 
kakovost njihovega življenja.

Kaj počnemo?
V okviru Bienala oblikovanja BIO50 prek 
oblikovalskega pristopa aktiviramo lokalne skupnosti in 
iniciative, pridelovalce hrane in neizkoriščene prostore 
v urbanem okolju, in sicer z dogodki, ki se osredotočajo 
na hrano in njeno pridelavo ter samooskrbo.

Kako to počnemo?
• da bi ustvarili nove vezi med institucionalnimi 

in lokalnimi znanji, povezujemo lokalne kulturne 
ustanove (denimo Muzej arhitekture in oblikovanja), 
mlade ustvarjalce in obstoječe dogodke,

• prirejamo ustvarjalne delavnice, prek katerih  
lokalni skupnosti omogočamo dostop do znanja   
o samooskrbi,

• s sodelovanjem ustvarjamo arhiv obstoječih in 
potencialnih užitnih fužinskih krajin, s katerimi 
skupnost ozaveščamo o rodovitnosti fužinske okolice,

• s svojim delom želimo razširiti domet oblikovalske 
prakse, ki poudarja ter rešuje okoljsko in družbeno 
problematiko, povezano s hrano.

Za uresničitev vizije potrebujemo …
• posameznike, posameznice in iniciative z različnih 

področij, ki želijo s svojim znanjem sodelovati pri 
oblikovanju dejavnih lokalnih skupnosti,

• materialno ali denarno podporo, ki bi zagotovila 
gradnjo letne kuhinje, vrta in prostora za tržnico,  
ter partnerje za tisk promocijskega gradiva.

Kontakt
jan.kikelj@gmail.com, gaja.meznaric@gmail.com, 
https://www.facebook.com/Spoznajsvojohrano

Naš družbeni odtis
• več kot sto udeležencev na dveh delavnicah   

v ljubljanski četrti Fužine,
• boljša povezanost iniciativ v mestni četrti,
• most med različnimi znanji (prehrana, humanistika, 

oblikovanje), ki bodo prispevala k večjemu številu 
dejavnih lokalnih skupnosti v Sloveniji,

• vzpostavitev povezave med muzejem in lokalno 
skupnostjo.

Kako povezati male pridelovalce hrane s potrošniki v urbanih okoljih in kako motivirati mlade ljudi, da ostanejo v 
mestih in regijah, ki razvojno najbolj zaostajajo, sta bila izziva dogodka Reinovator inkubator, ki je maja potekal 
v Ljubljani. Vendar ni ostalo le pri idejah. Na dogodku, ki ga je organiziral Zavod Viva, so udeleženci z različnim 
znanjem in z različnih področij, od gospodarstva do vladnih in nevladnih organizacij ter civilne družbe, iskali nove 
rešitve in razvijali poslovne modele. Pri tem so jim pomagali predavatelji HPI School of Design Thinking in mreže 
Impact Hub Vienna, predstavniki Zavoda Viva ter podjetij Studio Moderna, Steklarna Hrastnik in BB Svetovanje. 
Učili smo se drugačnega načina razmišljanja in novih orodij za sprejemanje boljših odločitev. Nastalo je nemalo 
zanimivih idej, v tej številki predstavljamo prve štiri. Objavljamo tudi kontaktne podatke in vas vabimo, da se jim 
pridružite!

!
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SOCIALNI INKUBATOR – inkubator novih zelenih 
delovnih mest, KNOF (Sevnica)
Naše vrednote
Verjamemo, da lahko samo dejavni posamezniki 
ustvarijo priložnosti zase ter s svojimi podjetniškimi 
idejami izboljšajo kakovost življenja ljudi in prispevajo 
k boljšemu okolju. 

Kaj počnemo?
Prebivalcem Posavja omogočamo, da si sami ustvarijo 
priložnost za samopreživetje ter pridobijo reference 
in delovne izkušnje. Spodbujamo ljudi, da se postavijo 
na lastne noge, ponujamo podporno okolje za razvoj 
poslovne ideje in pomagamo pri trženju slovenskih 
inovativnih in okolju prijaznih izdelkov. Posebno 
pozornost namenjamo spodbujanju težje zaposljivih 
oseb. 

Kako to počnemo?
Ponujamo strokovno podporno okolje ter pomoč 
pri navezovanju poslovnih stikov in pridobivanju 
zagonskega kapitala. Naša osnovna dejavnost je 
"podjetništvo v zavetju", kar pomeni, da se lahko 
posamezniki pri nas preizkusijo v podjetništvu, 
še preden ustanovijo lastno podjetje. 

Za uresničitev vizije potrebujemo …
• partnerje, s katerimi bomo po Slovenji širili program 

socialnih inkubatorjev,
• podporo pri vzpostavitvi infrastrukture novih 

inkubatorjev,
• medijsko in finančno podporo.

Naš družbeni odtis 
• trinajst podjetnih centrov in štirinajst 

samozaposlitev v minulem letu, kar prispeva  
k trajnostnemu razvoju,

• na letni ravni na enega zaposlenega ustvarimo šest 
novih samozaposlitev,

• triletni cilj: 6 novih socialnih inkubatorjev v Sloveniji, 
234 podjetnih centrov in 378 novih samozaposlitev.

Z VRTA V SLUŽBO, ZAVOD VIVA (LJUBLJANA) 
Naše vrednote 
Verjamemo, da mora biti kakovostna, lokalno pridelana 
hrana dostopna vsem, in sicer po ceni, ki je poštena 
tako za kupca kot tudi pridelovalca. 

Kaj počnemo?
V sodelovanju s podjetji in z njihovim zaposlenim na 
enostaven način omogočamo dostavo sveže, lokalno 
pridelane hrane "pred vrata pisarne". 

Kako to počnemo? 
• Z učinkovito spletno rešitvijo zaposlenim omogočamo 

hitro in preprosto naročanje sezonske lokalno 
pridelane hrane,

• pridelovalcem omogočimo dostop do večje skupine 
kupcev. 

Za uresničitev vizije potrebujemo …
• partnerska podjetja v urbanih okoljih, ki želijo 

svojim zaposlenim omogočiti dostop do dobre lokalno 
pridelane hrane in s tem konkretno povečati stopnjo 
samooskrbe s hrano, 

• lokalne partnerske pridelovalce kvalitetne hrane.

Kontakt
tili.kojic@zavodviva.si

Naš družbeni odtis 
Sedem ton prodane lokalno pridelane zelenjave in sadja. 

V enem letu smo vzpostavili
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