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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.





Lokalpatriot
- ustanovitev1998 / 2000

- v 16 letih delovanja: 15000 mladih

Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva 2012 
– 2015

Mladi za mesto



MLADI ZA MESTO

- bistvo mladi za mesto = mladi

- Mladina 2010: 
»brezposelnost mladih (v sloveniji in EU) občutno višja v primerjavi s 
celotnim aktivnim prebivalstvom. Tudi za slovenijo je torej značilen že 
omenjeni širši vzorec sorazmerno slabšega položaja mladih na trgu 
delovne sile. Furlong in Cartmel menita, da so stopnje brezposelnosti 
mladih v razvitih državah v povprečju dvakrat do trikrat višje v primerjavi  
s stopnjami brezposelnosti odraslih« (mladina 2010: 2012: 132).



Zveza svobodnih sindikatov slovenije:

»ekonomska kriza je povzročila do sedaj največjo količino 
brezposelnih mladih na globalni ravni. Med leti 2007 in 2009 
je število brezposelnih mladih naraslo za 7,8 milijonov oseb na 
globalni ravni (1,1 milijonov oseb med leti 2007 in 2008 ter 6,6 
milijonov med leti 2008 in 2009). Če damo to v časovno 
perspektivo, desetih let (primerjava 1996/1997 z 2006/2007) 
je število brezposelnih mladih naraščalo v povprečju v višini 
192.000 mladih na leto. V letu 2009 se je 80,7 milijonov 
mladih spopadalo z iskanjem zaposlitve.« ( Povzeto po: vir: 
ZSSS)

http://www.zsss.si/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemid=2
http://www.zsss.si/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemid=2




PROJEKT MLADI ZA MESTO Predvideva:

- usposabljanje za 10 mladih brez ali z nizko stopnjo izobrazbe
- 10 mladih brez ali z nizko stopnjo izobrazbe bo pridobilo poklic 
pomočnik natakar/kuhar
- 5 izmed teh se bo za obdobje 18 mesecev zaposlilo

- mlade se tako (re)integrira v družbo ter na trg dela 
- se mladim povrne priložnost za soustvarjanje družbe
- se Novo mesto ozavešča o nevidnih brezposelnih, neizobraženih mladih





SOCIALNO PODJETNIŠTVO NI SAMO ZAPOSLOVANJE RANLJIVIH 
CILJNIH SKUPIN

- družbeno odgovorno poslovanje z močno idejno zasnovo
- Mladi za mesto = LokalPatriot & Zavod Okus & Ekološko 
združenje kmetovalcev DBKP
- izdelava in prodaja ekoloških, regijskih, sezonskih, zdravih 
enostavnih obrokov (sendviči, napitki, juhe ipd)
- močna programska vsebina (delavnice, predavanja ipd)

lokalna zgodba



Okus po domačem, okus po dobrem

- inovativna podoba sendviča sestavljenega s sestavinami, ki so 
pridelani regijsko, ter na ekološki način
- uporabljene sestavine so odraz trenutnega letnega časa in tako 
maksimalno bogate z okusom, ki hkrati omogoča zdrav način 
prehranjevanja
- oseben odnos z dobaviteljem, ki ga prenesemo do potrošnika, saj 
je vsak sendvič narejen sveže za vsakega posameznika
- uporaba sezonskih sestavin ponuja oblikovanje sorazmeroma 
cenovno ugodne ponudbe končnega izdelka



LETNI ČASI NA KROŽNIKU

Poletno / zimska ponudba

postrv (pečeni češnjev paradižnik / kromirjeva solata)
roastbeef (šparglji / redkev)

celoletna ponudba

teletina
vegetarijanski ( sveža zelenjava )



BREZ DELA NI JELA

Dobavitelji
Skuta (Gorišek)
Meso (Panvita)
Ribe (Goričar)

Zelenjava (lokalno in ne globalno)
Kruh ? 
- Pleško, Medle, Kostrevc …



ZRNO NA ZRNO POGAČA – KAMEN NA KAMEN PALAČA

- Z dobrimi okusi in sveže, lokalno ter na naraven način 
pridelanimi sestavinami osveščati kupce o možnostih 
polnovrednega in kvalitetnega obroka za razumno ceno
- sodelovati z dobavitelji in skupaj z njimi oblikovati nove 
možnosti za omogočanje maksimalne ponudbe (skupna 
priprava setvenega načrta)
- vsestranska poraba sestavin v celoti (juhe, solate, prigrizki,..)
- Razširitev poslovanja na catering, dolgoročno oskrbovanje 
posameznih partnerjev, šolska prehrana



VEČ GLAV VEČ VE

Za vse informacije smo vam vedno na voljo, 
pozdravljamo vse predloge in se že veselimo 
sodelovanja za doseganje skupnih ciljev

www.mladizamesto.si

info@mladizamesto.si

http://www.mladizamesto.si/
mailto:info@mladizamesto.si



