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13. IRDO konferenca o družbeni odgovornosti (DOP) je 27. septembra 2018 v Maribor privabila 34 
prispevkov več kot 30-tih avtorjev iz sedmih držav. V nadaljevanju predstavljamo sklepe te 
konference: 
 

1. Civilna družba je (še vedno) glavna gonilna sila za razvoj nacionalnega akcijskega načrta 
DOP v Sloveniji, ki presega (žal še vedno nesprejeto) slovensko Nacionalno strategijo 
družbene odgovornosti podjetij, ki jo je EU svetovala v letu 2011. Za uspešno izvajanje 
načrta je vključevanje politikov bistveno. 

2. "Deset zahtev za družbeno odgovornost" na družbeno pomembnih področjih lahko 
pomaga oblikovalcem politik obravnavati teme, bistvene za družbo SR. Prav tako koristi 
več skrbi za družbeno odgovornost pri razvoju človeških virov in izobraževanju, bodisi 
doma, v osnovni in/ali srednji šoli in/ali na tečajih, kot je Model M Slovenija za brezposelne 
diplomirance, in druge, vključno s športom in migranti. Socialna antropologija lahko 
pomaga zagotoviti vpogled v človeške naravne lastnosti, ki podpirajo DO. Učence je treba 
povabiti k sooblikovanju bodočega učnega sistema, npr. v srednjih šolah. Dejavnosti EU 
zagotavljajo priložnosti za izvajanje dejavnosti, ki presegajo tradicionalne učne sisteme. 
Izobraževanje in učenje pomembno podpirata trajnostni razvoj kot ključno uporabo 
družbene odgovornosti; jih premalo uporabljamo. 

3. Sistemski pristop je ključnega pomena, zlasti v odnosih med kapitalom in delom, v skrbi 
za starejše in njihovo dostojanstvo. Predlaga se uvedba novega izkaza dodane vrednosti. 
Zelena socialna franšiza, transparentnost lastništva, EFQM, ugotavljanje kakovosti 
upravljanja družbene odgovornosti in poslovnih funkcij s pomočjo SECGAN, primernejša 
pravna ureditev, skrb za poslovno odličnost, uporaba vseh razpoložljivih spretnosti, 
vključno s fraktalnim gospodarskim sistemom, enakost med kapitalom in delom namesto 
kapitalskega monopola nad dodano vrednostjo, ozaveščenost javnosti o pranju denarja, 
bolj proaktiven pristopu do zaposlenih itd. podpirajo sistemski, tj. celovit pristop k 
upravljanju družbe odgovornosti prek DOP. 

4. Tudi praktične izkušnje ga podpirajo, npr. tiste z naslednjimi poudarki: 

 Učinkovitost virov lahko zmanjša stroške energije, materiala in vode.  

 Baza znanja EREK je na voljo na spletu in je še posebej primerna za MSP. 

 Lokalna agenda 21 in vseh 17 smotrov trajnostnega razvoja s svojimi cilji in indikatorji 
se lahko sporočijo ljudem, vendar za njihovo uveljavljanje potrebujejo palico in 
korenček. 

 Hrup in emisije, npr. pristanišč je treba nadzorovati z uporabo npr. faktorske analize in 
modeliranja s strukturnimi enačbami, da preprečimo družbeno neodgovorno vedenje. 
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 Normativni in mimetični pritiski krepijo občutljivost do podnebnih sprememb podjetij, 
strategije njihove ublažitve in prilagajanja, a prisilni pritisk ne. 

 Razlikovanje med zdravstvenim sistemom in sistemom zdravstvenega varstva je 
potrebno skupaj z razmerjem med zdravjem in bogastvom z uporabo sistema vseh treh 
vrst trajnosti. 

 Energijsko učinkovita prenova starejših večdružinskih stavb lahko bistveno zmanjša 
porabo energije in emisije toplogrednih plinov ter izboljša njihove arhitekturne vidike. 

 Permakultura temelji na zakonih narave in je trajnostna poslovna priložnost, ki je 
komercialno zanimiva, kot kažejo študije primerov. 

 Neenakosti žensk v znanosti so še vedno problem; pomaga poročanje njihovih posledic. 

 

Zato je treba izvajati tri osnovne koncepte DO (ISO 26000): odgovornost za vpliv posameznika na 
družbo, soodvisnost in celovit pristop k prizadevanja DO za sinergijo, torej učinkovito. 

Tako je prepoznavanje in izboljšanje ustreznih veščin pomemben družbeni cilj glede DO(P). Socialni 
partnerji, zlasti delodajalci in zbornice, morajo imeti v teh procesih pomembne vloge. 
 
 
Zapisali:  

- zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik programskega odbora konference,  
- zasl. prof. dr. Peter Glavič, podpredsednik programskega odbora konference, 
- prof. dr. Živko Bergant, član programskega odbora konference, 
- v sodelovanju z vodji posameznih sekcij konference 

 


