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Nagrada Adrastos bo prinesla mladim in družbi 
veliko koristi, hkrati pa bo poskrbela, da bodo 
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IRDO MOZAIK, Prve slovenske družbeno odgovorne novice, št. 2/XIII, februar 2020, str. 2 

 

 

MOZAIK 

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 
si prizadeva si povezati vse ključne akterje na 
področju razvoja družbene odgovornosti 
(podjetja, vlada, civilna družba…) ter izvajati 
skupne aktivnosti in kampanje za osveščenost 
širše družbe o potrebnosti in pomenu družbene 
odgovornosti v Sloveniji. 
 
S svojim delovanjem inštitut IRDO prispeva k 
prenosu in prilagajanju tujega znanja ter kon-
ceptov slovenskim razmeram in potrebam, 
hkrati pa omogoča izmenjavo slovenskega zna-
nja in izkušenj s tujimi strokovnjaki, podjetji in 
organizacijami.  
Povabite v naše članstvo tudi druge, ki bi 
želeli biti seznanjeni z informacijami o 
družbeni odgovornosti in prispevati k raz-
voju le-te. 
 
Izdajatelj:  
IRDO  
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti  
Preradovičeva ulica 26 
2000 Maribor, Slovenija 
info@irdo.si // www.irdo.si 
 

Telefon: + 386 (0)31 344 883 

Spletna mesta: www.irdo.si, www.horus.si, 

www.paktzamlade.si, www.model-m.si/ 

 
Uredništvo 
Novinar: člani Inštituta IRDO, Monika 
Rajšp, dr. Martina Rauter 
Glavni urednik:  ddr. Matjaž Mulej 
Odgovorna urednica: mag. Anita Hrast 
  
Kontakt: novice@irdo.si 
Naklada: elektronska oblika novic, poslano na 

najmanj 1400 naslovov 
Foto: IRDO in drugi avtorji 
Fotografija na naslovnici:  Grisha Strundzhev, 

https://freeimages.com/  

 
V kontekstu družbene odgovornosti (zmanjšanje 
stroškov, onesnaževanja okolja) so novice v elek-
tronski obliki.  Za vsebino prispevkov odgovarjajo 
avtorji. Mnenja avtorjev niso tudi nujno mnenja 
uredništva. Besedila niso lektorirana in so v slo-
venskem in angleškem jeziku. Vse pravice pridrža-
ne. Ponatis celote ali posameznih delov je dovo-
ljen le s pisnim dovoljenjem uredništva.  
 

Revija IRDO Mozaik je v letu 2015 prerasla 
meje članstva, zato je namenjena članom inšti-
tuta IRDO, simpatizerjem, podpornim partner-

jem ter poslovni in širši javnosti. 

IRDO 

4  IRDO mednarodna  
znanstveno-poslovna konferenca  

13  
Vodja za družbeno odgovornost in  
trajnostni razvoj podjetja 

19  IRDO intervju s članico Simono Roškar 

21  Vitez dela je Janez Novak 

24  Novice članov Inštituta IRDO 

31  Nagrada Adrastos 

33  DO v Sloveniji 

35  Evropsko tekmovanje za socialne  
inovacije 2020 

38  Zeleni dogovor 

43  Dogodki, konference, novice 

46  Razpisi in priložnosti  

48  Raziskave o družbeni odgovornosti kot  
sistemskem ravnanju v letu 2019 

Vsebine 

https://pixabay.com/
http://www.irdo.si
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15. IRDO mednarodna znanstveno-
poslovna konferenca bo potekala 4. in 
5. junija 2020 v prostorih Univerze v 
Mariboru. Prihodnje leto bo Slovenija 
predsedovala Svetu EU, zato je potreb-
no tudi v tej smeri raziskovati področja 
družbene odgovornosti in trajnostnega 
razvoja ter pustiti slovenski pečat v 
svetu, hkrati pa izmenjati izkušnje, 
znanja, prakse na nacionalni in med-
narodni ravni. 
 
S konferenco v letu 2020 želi Inštitut 
IRDO zagotoviti širši vpogled v to, kar 
raziskovalci, učitelji in menedžerji ter 
drugi zmoremo in bi morali storiti za 
vključitev osebne in družbene odgovor-
nosti v družbeno in naravno okolje, 
kjer delujemo. 
 

Teme konference so razvrščene v štiri 
tematska področja in sicer: (1) Osebna 
odgovornost – odgovornost do sebe 
kot dela družbe, (2) Družbena odgo-
vornost organizacij, (3) Trajnostna pri-
hodnost družbe in okolja, (4) Mladi, 
starejši in družbena odgovornost. 
Skupna nit vseh tem je iskanje ravno-
vesja v odnosih do okolja, družbe ter do 
ustvarjanja in potrošnje. Še posebej 
pomembno je odgovorno upravljanje 
razvoja družbe in posameznikov v luči 
Zelenega dogovora EU in Agende 
2030: Spremenimo svet s 17. cilji traj-
nostnega razvoja, ki jih je leta 2015 
sprejela Organizacija združenih naro-
dov. 
 

Sodelujte na konferenci tudi vi! 

V skladu z odločbo št. 61510-6/20153 z dne 
23.2.2016, ki jo je izdalo Ministrstvo RS za kul-
turo, je e-revija IRDO Mozaik, prve slovenske 
družbeno odgovorne novice, vpisana v razvid 
medijev pod zaporedno številko 2014. 

Spoštovane članice in 
člani Inštituta IRDO! 

IRDO konferenca 

Glavni namen konference je iskati povezave med človeko-
vo odgovornostjo do družbe in do sebe za našo skupno 
trajnostno prihodnost. Taka odgovornost posameznika je 
predpogoj za družbeno odgovornost, brez širše okoljske in 
družbene odgovornosti ni preživetja človeštva niti orodja 
za dosego trajnostnega razvoja/prihodnosti. 

Znani so datumi seminarjev in delavnic za pridobitev certifi-
kata Vodja za družbeno in trajnostni razvoj podjetja, ki ga je 
v štirih letih pridobilo že več kot 80 strokovnjakov in mana-
gerjev. Pridružite se jim tudi vi! 

Vodja za DO in trajnostni razvoj podjetja 

»Trajnostno upravljanje ni modna muha ali priročna konku-
renčna prednost za potrošnike. Enostavno je čas dozorel in 
prihaja z velikim valom. Za ene bo to preobrazba, ki jih bo 
ponesla naprej, če bodo ostali nad gladino. Za druge bo ta 
val cunami, ki bo prinesel opustošenje za stvari, ki niso dol-
goročno vzdržne.«  

Intervju s Simono Roškar, članico IRDO 
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Osebna in družbena odgovornost za trajnostno prihodnost 
4. in 5. junija  2020 bo v  Mariboru potekala že 15. IRDO mednarodna znanstveno-poslovna konferenca Družbena odgovornost in izzivi 
časa 2020. Organizatorji vabijo avtorje prispevkov k sodelovanju. 

 
Sredi februarja 2020 je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in 
številnimi podpornimi partnerji na svojem spletnem mestu objavil vabilo avtorjem za pripravo znanstvenih, 
strokovnih in poslovnih prispevkov na temo Osebna in družbena odgovornost za trajnostno prihodnost. 15. 
IRDO mednarodno znanstveno-poslovna konferenca bo potekala 4. in 5. junija 2020 v prostorih Univerze v Ma-
riboru. Prihodnje leto bo Slovenija predsedovala Svetu EU, zato je potrebno tudi v tej smeri raziskovati podro-
čja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja ter pustiti slovenski pečat v svetu, hkrati pa izmenjati izkuš-
nje, znanja, prakse na nacionalni in mednarodni ravni. 
 
Teme konference so razvrščene v štiri tematska področja in sicer: (1) Osebna odgovornost – odgovornost 
do sebe kot dela družbe, (2) Družbena odgovornost organizacij, (3) Trajnostna prihodnost družbe in okolja, 
(4) Mladi, starejši in družbena odgovornost. Skupna nit vseh tem je iskanje ravnovesja v odnosih do okolja, 
družbe ter do ustvarjanja in potrošnje. Še posebej pomembno je odgovorno upravljanje razvoja družbe in po-
sameznikov v luči Zelenega dogovora EU in Agende 2030: Spremenimo svet s 17. cilji trajnostnega razvoja, 
ki jih je leta 2015 sprejela Organizacija združenih narodov. 
 
Zato k oddaji povzetkov avtorskih prispevkov organizatorji do 25. marca 2020 vabijo znanstvenike, mened-
žerje, strokovnjake iz različnih področij, vodje oddelkov, učitelje na univerzah in v drugih izobraževalnih orga-
nizacijah, raziskovalce, vodje iz podjetij, vladnih in nevladnih organizacij, študente, mladinske delavce, mladin-
ske organizacije, oblikovalce javnega mnenja in druge.  
 
Doslej se je konference vsako leto udeležilo od 50 do 150 udeležencev, predstavlja pa pomemben prispevek 

različnih avtorjev k znanosti in stroki. Zborniki dosedanjih 14-tih konferenc so javnosti brezplačno dostopni 

na spletni strani inštituta IRDO, vire za svoje delo pa iz njih črpajo tako študenti, kot učitelji in drugi razisko-

valci, strokovnjaki ter menedžerji. Zborniki dosedanjih konferenc so brezplačno dosegljivi na tem spletnem 

mestu: http://www.irdo.si/irdo-konferenca/ . 

 

Dodatne informacije:  
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, www.irdo.si  
zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta in RS ZRC IRDO ter predsednik Programskega odbora konference, 

matjaz.mulej@um.si , tel. 031 393 916;  
mag. Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO in predsednica Organizacijskega odbora konference, anita.hrast@irdo.si , info@irdo.si , 
www.irdo.si, tel.: 031 344 883 
doc. dr. Igor Perko, direktor World Organisation of Systems and Cybernatics (WOSC), igor.perko@um.si 

 

http://www.irdo.si/irdo-konferenca/
mailto:matjaz.mulej@um.si
mailto:anita.hrast@irdo.si
mailto:info@irdo.si
mailto:igor.perko@um.si
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DATUMI: 
14. februar 2020 - razpis za zbiranje avtorskih pri-

spevkov 

25. marec 2020 - predložitev povzetkov 

30. marec 2020 - informacije o sprejemu 

10. maj 2020 - celoten avtorski prispevek 

24. maj 2020 - napoved programa konference 

4. -5. junij 2020 - konferenčni dogodek 

LOKACIJA KONFERENCE: 
Univerza v Mariboru 

Rektorat 

Slomškov trg 15 

SI-2000 Maribor, Slovenija, EU 

  

URADNI JEZIK: 
angleščina 

 

VABILO: POZIV ZA AVTORSKE PRISPEVKE 

15. IRDO mednarodna znanstveno-poslovna konferenca 

DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2020: 

 OSEBNA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST  
ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST 

(Personal and social responsibility  
for sustainable future) 

4.-5. junij 2020 

Maribor, Slovenija, Evropska unija 
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Spoštovani! 
 
Vabimo vas na 15. IRDO mednarodno znanstveno-poslovno konferenco z naslovom DRUŽBENA OD-
GOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2020: OSEBNA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST ZA TRAJNOSTNO PRIHO-
DNOST, ki bo potekala 4. in  5. junija 2020 v Mariboru. 
 
Glavni namen konference je iskati povezave med človekovo odgovornostjo do družbe in do sebe za 
našo skupno trajnostno prihodnost. Taka odgovornost posameznika je predpogoj za družbeno odgo-
vornost, brez širše okoljske in družbene odgovornosti ni preživetja človeštva niti orodja za dosego 
trajnostnega razvoja/prihodnosti. 
 
Poudarek je tokrat na delovanju posameznika, ki lahko pomembno spreminja družbo in s tem njego-
va aktivna participacija kjerkoli postaja gonilo prenove na svetovni ravni.  
 
Za pot iz krize je EU sprejela kar nekaj različnih strategij, najbolj aktualen pa je zdaj Zeleni dogovor 
EU. Več vsebin na to temo najdete tukaj: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  
https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en 
 
Naše sodelovanje na konferenci bo potekalo v duhu Agende ZN 2030: spremenimo svet, ki vključuje 
17 ciljev trajnostnega razvoja. Te ima v svoji Strategiji razvoja do leta 2030 zapisane tudi Republika 
Slovenija, vendar jih ni možno doseči brez osebne in družbene odgovornosti.   

 
S konferenco v letu 2020 želimo zagotoviti širši vpogled v to, kar raziskovalci, učitelji in menedžerji ter 
drugi zmoremo in bi morali storiti za vključitev osebne in družbene odgovornosti v družbeno in na-
ravno okolje, kjer delujemo. 
 
 Zato bomo z namenom prispevati k trajnostni prihodnosti kot poti iz sedanje krize: 

Razpravljali o metodah za razvoj konceptov osebne odgovornosti, da bi se uskladili s sedanjimi 
novostmi glede nje in s potrebnim celostnim razvojem v družbenem, ekološkem in poslovnem 
okolju, s posebnim poudarkom na refleksivnem vedenju, soodvisnosti in ustvarjalnem sodelo-
vanju. 

Predstavili primere osebno odgovornega ravnanja posameznikov in skupin v podjetjih, vladnih in 
nevladnih organizacijah ali aktivnem državljanstvu, in ocenili, kako ponovno razmisliti o stan-
dardnih procesih z več vidikov in kako vanje vključiti družbeno odgovorno ravnanje. 

Predstavili vidike osebne odgovornosti in njene krepitve npr. s skrbjo za zdrav življenjski slog, pre-
hrano, šport, spanje, duhovnost, ekonomski vidik preskrbe družine, samooskrbo, etiko, izo-
braževanje, kulturo, socialo, ljubezen, partnerstvo, starševstvo in druge vidike osebne in dru-
žbene odgovornosti, ki podpirajo načrtovanje, izvajanje in optimizacijo družbeno odgovorne-
ga ravnanja. 

 
 
Z izmenjavo izkušenj, teoretičnih in praktičnih, bomo udeleženci pomagali najti pravo pot do dru-
žbeno odgovornega ravnanja v družinah in v organizacijah, profitnih in neprofitnih.  
 
Zato vas vljudno vabimo na konferenco kot avtorje in/ali poslušalce, da delite svoje izkušnje, poglede 
in predloge z drugimi udeleženci, vključno z znanstvenimi in drugimi raziskovalci, vrhunskimi sveto-
valci, drugimi strokovnjaki in izkušenimi praktiki, ki se bodo udeležili te konference kot poslušalci in/
ali kot avtorji prispevkov. Tudi mladi avtorji, dijaki in študentje, ki sodelujejo v izobraževalnih proce-
sih, so zelo dobrodošli.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en
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Vse potencialne avtorje prosimo, ne oklevajte, poročajte o vašem delu v sklopu različnih tem naše 
konference! Doslej je sodelovalo preko tisoč avtorjev z vsega sveta. Število govornikov je omejeno. 
 
V nadaljevanju so opisana navodila za avtorje prispevkov. Prosimo vas, da nam pošljete vašo prijavnico 
čim prej na e-naslov: info@irdo.si. 
 
Veselimo se vašega sodelovanja na 15. IRDO mednarodni konferenci v Mariboru! 
 
S prijaznimi pozdravi, 

 

 

 
 
KLJUČNI POJMI  
 
Osebna odgovornost (OO) pomeni odgovornost posameznika, da ravna družbeno odgovorno do sebe, 
tj. prakticira načela ISO 26000: pristojnost, preglednost, etičnost, spoštovanje interesov deležnikov, 
vladavine prava, mednarodnih norm in človekovih pravic. 
 

Družbena odgovornost (DO) pomeni odgovornost organizacije in posameznika, da etično vpliva na 
družbo in okolje, torej na ljudi in naravo po ISO 26000 (ISO, 2010; EU, 2011), neposredno in posredno, 
kratkoročno in na dolgi rok, »tukaj in sedaj« ter s širšim vplivom. Njeni trije temeljni koncepti so: odgo-
vornost, soodvisnost in celovitost, ki nadomeščajo brezbrižno, samozadostno in enostransko vedenje, 
da bi omogočili preživetje človeštva in ljudi. 
 

  
Zasl. prof. dr. Peter Glavič 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo 
in kemijsko tehnologijo, in  
podpredsednik Programskega odbora 
IRDO konference 

l.r. 
  

  
Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, 
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-Poslovna Fa-
kulteta, in predsednik Strokovnega sveta IRDO 
ter predsednik Programskega odbora IRDO 
konference 

l.r. 
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 Trajnostna prihodnost (TP) omogoča preživetje človeštva, ki ne troši pretirano. Zdaj je žal tako, da 
takrat, ko narava uniči naravo, govorimo o katastrofi, a takrat, ko človek uniči naravo, o razvoju. 
 

Trajnostni razvoj pomeni človeški razvoj, ki zadovoljuje dolgoročne potrebe človeštva in hkrati 
omogoča naravnim sistemom, da ustvarjajo naravne vire in storitve ekosistema, od katerih sta odvi-
sna družba in ekonomija (razvoj, ki zadovoljuje trenutne potrebe in ne omejuje sposobnosti bodočih 
generacij, da bi prav tako zadovoljile svoje potrebe). Je bistven del prizadevanj družbene odgovorno-
sti, da materialni razvoj ni uničevalno sam sebi namen. 
 
Znanost in raziskovanje prevetrita osnovne motive, na katerih temelji človeško preživetje, in s tem 
povezane motive praktikov, raziskovalcev in znanstvenikov. Zatorej sta tesno povezana z družbeno 
odgovornostjo (DO) in trajnostnim razvojem, da bi prihodnost bila trajnostna. DO zmanjšuje stroške 
in zlorabe, tudi v znanosti, ki jih odpravlja, a tudi povzroča, če nima DO. 
 

Okolje zajema vse, kar obstaja okoli ljudi kot naravni in družbeni pogoji za obstoj človeštva. Iz nje-
ga danes črpamo na leto dvakrat več naravnih virov, kot bi smeli, in vsako leto več, s čimer svojo traj-
nostno prihodnost zelo ogrožamo. 
 

Družba zajema vse ljudi, država je eden od njihovih organov za obvladovanje skupnih potreb.  
 

Gospodarstvo zajema vse organizacije za proizvodnjo, razdelitev in menjavo vsega, kar ljudje potre-
bujejo in zato trošijo, del ljudi tudi po nepotrebnem, ker so razvade postale navade. 
 

 

USMERITVE KONFERENCE 
 

V svetu najdemo mnogo družbenih protislovij in negativnih lastnosti; mnogi avtorji (npr. Schwab, 
2016; Piketty, 2013) izpostavljajo nujo po bolje prilagojenih in hitrejših odgovorih na posledice hitre-
ga razvoja znanosti in tehnologije. Zaradi hitrosti razvoja smo soočeni z izzivi, ki so ključnega pomena 
za trajnostno prihodnost in naš obstoj.  
  

Ukrepi morajo biti sistemski, tj. potrebno in zadostno celoviti, torej interdisciplinarni, da bi lahko pre-
prečili negativne posledice nenadzorovanega, necelovitega razvoja, t. i. »4. industrijske revolucije«, 
in da bi izboljšali trenutno veljavne družbeno-ekonomske sisteme v smeri celovite družbene odgovor-
nosti. Odločajo organizirano sodelujoči ljudje. Zato je tematika naše konference o osebni odgovorno-
sti pot do odgovornega razvoja/prihodnosti sveta v 21. stoletju, tudi v skladu s 17 cilji trajnostnega 
razvoja Združenih narodov po  Agendi 2030: Spremenimo svet. 
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TEME KONFERENCE: 
 
Zanimajo nas osebni, družbeni, politični, ekonomski, poslovni, okoljski in drugi vidiki družbene odgo-
vornosti in trajnostnega razvoja/prihodnosti, predvsem: 
 

A. Osebna odgovornost – odgovornost do sebe kot dela družbe 
 
A1. DO odnos do okolja 

Osebna odgovornost posameznika: premisli, zavrni, zmanjšaj, izposodi si, ponovno uporabi, podari, 
obnovi, popravi, recikliraj, kompostiraj, uporabi javni prevoz, kolo itd. 

Znižanje ogljičnega odtisa, vseh vrst odpadkov, izpustov in strupov  
Zniževanje porabe snovi, vode, energije in ovojnine 
Skrb za zdravje kot (tudi) osebna odgovornost 

 
A2. DO odnos do družbe 

Družina kot osnovna celica in vzgoja za življenje 
Prehrana, šport in duhovnost 
Zdrava spolnost in partnerstvo 
Spoštovanje zakona kot osebna odgovornost 
Etika in morala v družini 
Filantropija kot osebna in družbena odgovornost 
Samorealizacija in samoaktualizacija kot osebna odgovornost 

 

A3.  DO odnos do ustvarjanja in potrošnje 
Skrb za domače, družbeno in službeno gospodarjenje kot temelj preživetja družine 
Usposabljanje za trajnostni razvoj/prihodnost in osebno ter družbeno odgovornost posameznika 
Medsebojna odvisnost in ustvarjalno sodelovanje 

 

B. DO odgovornost organizacij 
 
B1. DO odnos do okolja 

Vključujoče sodelovanje z deležniki v organizacijah – dobavitelji, dobavne verige, kupci, zaposleni, 
lastniki, … 

Zmanjšanje porabe virov in večja učinkovitost rabe virov (surovin, energije, vode), obnovljivi viri, 
krožno gospodarstvo 

Pametne naprave in inteligentno okolje 
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Vloga ljudi v družbeno odgovornem vodenju organizacij in družbenih organizacij 

 
B2. DO odnos do družbe 

Organizacija kot ekonomska celica družbenega sistema 
Odnos družina-organizacija v družbenem sistemu 
Skrb za zdravje zaposlenih v organizacijah 
Ravnovesje med delom in prostim časom v organizacijah 
Korporativno prostovoljstvo  
Spoštovanje zakona kot odgovornost organizacije 
Etika in morala v organizaciji 
Filantropija kot osebna in družbena odgovornost v organizaciji 

 
B3. DO odnos do ustvarjanja in potrošnje 

Skrb za zdravje financ in drugih virov v podjetju kot temelj preživetja organizacije 
Usposabljanje za trajnostni razvoj/prihodnost ter osebno in družbeno odgovornost  
Medsebojna odvisnost in ustvarjalno sodelovanje 
Načela in kodeksi ravnanja, smernice za sisteme vodenja in sheme certificiranja, indeksi, okviri od-

govornosti in poročanja 
Vključevanje družbene odgovornosti podjetij v poslovne načrte, dejavnosti in rezultate 

 

C. Trajnostna prihodnost družbe in okolja 
 

C1. Ekonomski vidiki razvoja družbe 
Etični vidiki razvoja družbe 
Filantropski vidiki razvoja družbe 
Uporaba tehnologije - vpliv na osebno in družbeno odgovorno vedenje 

 
C2. Okoljski vidiki razvoja družbe 

Raziskave o pogojih za več osebne  in družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja 
Vpliv znanosti na okoljsko politiko in njeno družbeno odgovornost 
Zniževanje ekološkega odtisa na prebivalca Zemlje proti 1,6 ha in nič odpadkov 

 
C3. Odgovorno upravljanje razvoja družbe in posameznikov 

Odgovornost vlade, parlamenta, pravnih struktur in demokracije 
Osebna in družbena odgovornost znanstvenikov, institucij, podjetij in drugih organizacij do lokalne-

ga in globalnega družbenega in naravnega okolja v smislu uporabne znanosti 
Odgovorni razvoj pametnih naprav in oblikovanje inteligentnih okolij 
Oblikovanje varnostnih sistemov in zaščita pred katastrofami 
Družba 5.0 
 

D. Mladi, starejši in družbena odgovornost 
Učenje osebne  in družbene odgovornosti v družini in v formalnih in neformalnih sistemih 
Ponovno definiranje učnega okolja za vključevanje osebne in družbene odgovornosti 
Etika in morala v učnih sistemih 
Tehnologija ter osebna in družbena odgovornost mladih in sistemov v podporo mladim 
Vpliv raziskav na raziskovalni, strokovni, socialni in ekološki ravni 
Razvoj medsebojne odvisnosti in ustvarjalnega sodelovanja 

 
E. Drugo:  

Vaši predlogi za dopolnitev naštetih tem so dobrodošli 
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SPREMLJEVALNI PROGRAM: 

Okrogle mize  
Srečanje: Slovensko društvo za sistemsko raziskovanje 
 

 
 

UDELEŽENCI IN GOVORNIKI NA KONFERENCI 

Na konferenco vabimo zlasti naslednje udeležence in predavatelje: 
Raziskovalce, znanstvenike in strokovnjake različnih strok 
Managerje in strokovnjake iz podjetij, vladnih, javnih in nevladnih organizacij 
Strokovnjake različnih oddelkov v podjetjih, vladah in nevladnih organizacijah, raziskovalnih orga-

nizacijah, uradnike EU, strokovnjake za odnose z javnostmi itd. 
Vodje in učitelje na univerzah in v drugih izobraževalnih organizacijah 
Oblikovalce zakonodaje in regulatorje 
Študente, mladinske delavce, dijake, mladinske organizacije 
Novinarje in druge oblikovalce javnega mnenja 
Druge zainteresirane posameznike, tudi starejše in brezposelne. 
 

 
 
 

VSEBINA, DOLŽINA IN JEZIK VAŠIH PRISPEVKOV 
 

Prispevki naj bi obravnavali katerekoli teme, predlagane v programu, in sorodne teme z vidika teorije 
ali rešitev, ki zadevajo družbeno odgovornost in trajnostni razvoj/prihodnost. Posebej dobrodošle so 
konkretne politike, strategije, taktike, študije primerov in predlogi. Teoretični prispevki naj temeljijo 
na praktičnih izkušnjah in tudi predstavijo te izkušnje, kjer že obstajajo. 
 

Povzetki avtorskih prispevkov naj obsegajo do 250 besed (12–15 vrstic) in vsebujejo do 6 ključnih 



 

IRDO MOZAIK, Prve slovenske družbeno odgovorne novice, št. 2/XIII, februar 2020, str. 12 

besed. Podrobno vzorčno predlogo s tehničnimi navodili za oblikovanje dokumentov najdete v ločeni 
datoteki, potem ko IRDO prejme prijavnici na konferenco. 
 

Kratki članki naj bodo dolgi 2 500-3 000 besed (6–8 strani), v obliki Times New Roman, velikost črk 
12. Sprejeti prispevki za konferenco bodo objavljeni v tiskani publikaciji (zbornik povzetkov avtorskih 
prispevkov na konferenci) s CIP, ISBN / ISSN zapisom in kot elektronska knjiga (avtorski članki v celoti) 
v zbirki IRDO »Družbena odgovornost« in dosegljivi na spletnem mestu www.irdo.si. Nekateri avtorski 
članki bodo morda izbrani za objavo tudi v znanstvenih revijah (z dopolnitvami). 
 

Jezik: uradni jezik konference in prispevkov je angleščina, enako velja za objavo avtorskih prispev-
kov v zbornikih konference. Če so samo slovenski udeleženci na nekaterih delih konference, je pred-
stavitev možna tudi v slovenskem jeziku. 
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Zakaj družbena odgovornost in trajnostni razvoj? 

Družbena odgovornost podjetij prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo podjetja zavedati 
svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi 
in družbenimi kazalci. Z letom 2017 morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih 
poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja. 

Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do 
leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov  v svoji Agendi 2030 za trajnost-
ni razvoj. Leta 2011 je Evropska komisija sprejela obnovljeno strategijo na področju DOP, ki jo je marca 
2019 še nadgradila z novimi delovnimi aktivnostmi. Več: https://ec.europa.eu/growth/industry/
corporate-social-responsibility_en 

Ta strategija poudarja pomen večje prepoznavnosti družbene odgovornosti podjetij in širjenja dobrih 
praks z vključitvijo družbene odgovornosti podjetij v izobraževanje, usposabljanje in raziskave. Strategija 
prav tako izboljšuje procese samoregulacije in koregulacije ter razkritje socialnih in okoljskih informacij 
podjetij. 

Zato vas vabimo, da se o tem področju dodatno izobrazite z znanji za učinkovito vodenje trajnostnega 
razvoja in družbene odgovornosti v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih ter organizacijah. Z vklju-
čitvijo v program treh seminarjev boste pridobili številne kompetence in certifikat. 

Koristi DOP in TR za podjetje, organizacijo: 

 Večji ugled in dobiček podjetja, organizacije. 

 Večja produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj absentizma in fluktuacije. 
 Lažje pridobivanje novega kadra, novih poslovnih partnerstev, poslov. 

 Boljše sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji. 
 Večji ugled podjetja v skupnosti, vzajemno sodelovanje s skupnostjo. 

 Več medijskih objav, boljša prepoznavnost podjetja… 
 
Kdo naj se udeleži izobraževanja? 

Vabimo predvsem: 

 Direktorje in vodje oddelkov podjetij vseh velikosti, ki želite uvesti strategijo TR in DOP v svoje poslo-
vanje in/ali vzpostaviti mesto vodje ali koordinatorja za DOP v podjetju. 

 Koordinatorje in strokovno osebje za DOP v velikih podjetjih, ki želite nadgraditi svoja znanja in jih 
uskladiti z aktualnimi novostmi in novo zakonodajo ter se pripraviti na obvezno poročanje o nefi-
nančnih kazalcih poslovanja še v tem letu. 

 Vse, tudi mlade, ki želite pridobiti Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (v na-
daljevanju Certifikat VDOTR) ter tako izboljšati svoje kompetence za obstoječe ali prihodnje delovno 
mesto. 
 
Z vpisom boste: 

1. postali uspešen/a vodja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost v vašem podjetju; 
2. prejeli ABC priročnik o TR in DOP; 
3. prejeli Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en
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Spoštovani člani!  
 
Predstavite se v reviji IRDO Mozaik. Pošljite 
nam vaše novice, predstavitve, mnenja 
 
na novice@irdo.si 
 
 
Veselimo se vaših prispevkov. 
 
 
 

Uredništvo revije IRDO Mozaik 
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Postanite člani Inštituta IRDO! 
V Evropi  je trend, da se odgovorna podjetja in organizacije odločajo za članstvo v organizacijah, ki krepijo 
družbeno odgovornost. Na ta način pridobijo večji ugled, lojalnost kupcev, večjo motiviranost zaposlenih za 
delo, boljša sodelovanja s skupnostjo in drugimi poslovnimi partnerji. S tem povečujejo svojo konkurenč-
nost, svoj socialni in poslovni kapital ter inovativnost. 
 
Člani inštituta IRDO so podjetja, ustanove, organizacije in posamezniki. Združujemo se v Svet članov, ki pod-
pira delo inštituta in podaja razvojne usmeritve. Izmenjujemo znanja z različnih strokovnih in poslovnih po-
dročij, osveščamo o pomenu družbene odgovornosti ter povezujemo gospodarske, socialne in druge intere-
sne partnerje z namenom izvajanja in ustvarjanja projektov za več družbene odgovornosti v Sloveniji in v 
tujini. Enkrat letno organiziramo srečanje vseh članov inštituta, člani pa so vabljeni tudi na druge dogodke 
inštituta in njegovih partnerjev. 
 
V inštitutu IRDO od leta 2008 združujemo približno 100 članov ter več partnerskih organizacij. Med njimi so 
tako velika, kot majhna in srednje velika podjetja, ustanove, zavodi, organizacije in številni znanstveniki, 
strokovnjaki, raziskovalci, zaposleni, študentje, upokojenci… 
 
Med kolektivnimi člani so podjetja in organizacije, na srečanjih sodelujejo člani vodstva ali posameznih stro-
kovnih področij, člani uprav ter predsedniki večjih slovenskih podjetij, organizacij in ustanov. Člani posame-
zniki so: študenti, raziskovalci, znanstveniki, strokovnjaki in vsi, ki se zavedajo pomena družbene odgovor-
nosti in jo zato so-razvijajo. 
 
V inštitut IRDO se lahko kadarkoli včlanijo pravne osebe iz gospodarstva in negospodarstva (kolektivno član-
stvo) in posamezniki (individualno članstvo), ki podpišejo pristopno izjavo oz. dogovor o kolektivnem član-
stvu, ter spoštujejo pravila inštituta. 
 
Inštitut IRDO je nacionalna partnerska organizacija evropske mreže CSR Europe, preko katere naše člane 
dodatno informiramo o novostih na tem področju v svetu. Več: www.csreurope.org 
 
Zakaj postati član Inštituta IRDO? 
Inštitut IRDO svojim članom omogoča naslednje pravice in ugodnosti: 

 sodelovanje pri oblikovanju programa dela in razvoja inštituta, 

 promocija člana in njegovih projektov na spletnih straneh, na konferencah ter v izbranih strokovnih in 
drugih publikacijah inštituta, 

 sodelovanje na panožnih in tematskih razpravah v povezavi z družbeno odgovornostjo, ki omogočajo 
izmenjavo izkušenj članov inštituta, 

 brezplačen dostop do baze primerov dobre prakse s področja družbene odgovornosti, 

 brezplačna udeležba na letnem srečanju članov inštituta in objava vseh članov v publikaciji srečanja, 

 brezplačno prejemanje e-novic inštituta (e-informacije o aktivnostih članov inštituta, aktualnih dogod-
kih v Sloveniji in tujini, poročanje o aktualnih temah…), 

 brezplačen dostop do virov informacij na portalu inštituta IRDO (informacijski portal za člane, partnerje 
in javnost z aktualnimi informacijami, povezavami, primeri dobre prakse, novicami članov in drugimi 
novostmi), 

 s svojimi pobudami in predlogi lahko aktivno sodeluje pri načrtovanju dejavnosti Inštituta, 

 seznanjen je z rezultati raziskav, ki jih je sofinanciral s članarino, 
 dodatni popusti pri uporabi storitev in izdelkov inštituta (praviloma 20% popust na svetovanje, izobra-

ževanje, založništvo, oglaševanje, raziskave, projekte). 

http://www.csreurope.org/
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IRDO intervju s članico Simono Roškar 
 
Trajnostno upravljanje ni modna muha 
 
Trajnostno podjetniško upravljanje je v podjetjih zaenkrat še premalo uporabljeno orodje 
vodenja. Če postane orodje v rokah vodilnih lahko na dolgi rok prispeva k dobremu za 
prihodnje generacije in gradi »trajnovacijsko« kulturo.  

Kdo je Simona Roškar in kaj počne trenutno? 
»Simona Roškar je oseba, ki je prepričana, da je 
trajnostno podjetniško upravljanje v podjetjih po-
membno, a zaenkrat še premalo uporabljeno 
orodje vodenja. Še vedno preveč omejeno le na 
strokovnjake za komuniciranje, čeprav bi moralo 
biti precej več. Če postane orodje v rokah vodilnih 
lahko na dolgi rok prispeva k dobremu za prihod-
nje generacije in gradi »trajnovacijsko« kulturo.  
Ta spoznanja so se gradila skozi prakso, delo in 
učenje. Sem mednarodno certificirana vodja za 
trajnostni razvoj ECQA in mednarodno certificira-
na trenerka za spodbujanje podjetniške kreativ-
nosti po modelu 12 dejavnikov inoviranja in me-
todi I.D.E.A.S. avtorja Dimisa Michaelidesa. To 
znanje prenašam timom v podjetjih, s katerimi na 
delavnicah krepimo kreativne veščine in odkriva-
mo, kako deluje namerna kreativnost. Delam tudi 
s študenti, saj sem predavateljica na Višji šoli za 
multimedije za predmet Kreativne tehnike. Podje-
tjem svetujem tudi, kako pripraviti dobro trajnost-
no poročilo in kako se lotiti trajnostnih preobrazb 
znotraj podjetja.« 
 
Pripravljate magistrsko nalogo s področja Pamet-
nih mest in inoviranja. Nam lahko poveste kaj več 
o tem? 
»V povezovanju področij s katerima se ukvarjam, 
torej s trajnostnim in inovacijskim menedžmen-
tom, vidim velik potencial. V presečišču teh po-
dročij so družbene inovacije, ki jih raziskujem z 
magistrsko nalogo v okviru študija Menedžmenta 
pametnih mest na Fakulteti Doba. Zanima me, 
kako nastanejo, kaj jih spodbuja, kaj zavira in vse 
to bo znano čez nekaj mesecev, ko bo naloga za-
ključena. Namreč pametna mesta so doslej veljala 
za pametna, če so bila podprta z informacijsko 
komunikacijsko tehnologijo. Ampak saj vemo, da 

zgolj zaradi tehnologije ljudje ne živimo kvalitet-
nega življenja. Novi koncepti pametnih mest da-
nes tehnološke inovacije uravnotežajo z družbeni-
mi inovacijami, s katerimi skupnost, na participa-
tivne načine in z inkluzijo išče odgovore za vse 
večje okoljske, socialne in demografske izzive. 
Lahko bi rekli, da družbene inovacije dajejo nove, 
bolj inovativne odgovore starim družbenim pro-
blemom in so povezane z ljudmi.« 
 
Leta 2014 ste na Cipru pridobili mednarodno licen-

Simona Roškar 

Pripravila: Anita Hrast 
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co za vodenje delavnic 12 dejavnikov inoviranja av-
torja Dimisa Michaelidesa. Kaj počnete na tem po-
dročju in kaj za vas pomeni inoviranje? 
»Na inovacije se ljudje odzovemo s presenečenjem 
in navdušenjem. Uau. To je naš prvi notranji odziv, 
ko slišimo za zanimivo kreativno idejo, noro zami-
sel, izboljšavo ali inovacijo. Vsi poznamo zgodbo o 
najslavnejšem jabolku, ki je fiziku Isaacu Newtonu 
padla na glavo, medtem ko je počival v senci jabla-
ne. Vodila ga je do velikega odkritja – teorije o gra-
vitaciji. Vendar ideje, čeprav se nam velikokrat ta-
ko dozdeva, ne padajo v naše glave v prostem pa-
du. Pomembneje je, kaj počnemo ure, tedne ali 
mesece prej, preden se nam - kot radi rečemo - 
posveti. Kreativnost torej ni nekaj kar se zgodi, 
temveč nekaj, kar lahko ustvarimo. Namerno. Na-
črtno, če hočete.  To učimo ljudi na delavnicah kre-
ativnosti, kjer uporabljamo model 12 dejavnikov 
inoviranja in kreativno metodo I.D.E.A.S.. Da bi pa 
lahko v timu delovali kreativno učimo tudi vestno 
uporabo kreativnih orodij. To potem učinkuje kot 
bi na jablano prislonili lestev, po kateri se lahko 
vzpenjamo, da v timu naberemo za celo košaro 
»jabolk« oziroma idej. Žal živimo v času, ko se naj-
večkrat zadovoljimo že s prvo idejo, za katero se 
nam zdi, da bo razrešila naš izziv. Ne vzamemo si 
časa, da bi našteli alternative in našli tisto pravo 
rešitev.  
Vesela pa sem, da se stvari spreminjajo. V zadnjih 5 
letih odkar skupaj še s tremi licenciranimi trenerka-
mi po modelu 12 dejavnikov inoviranja širimo zna-
nje, je skupaj z nami krepilo kreativne veščine že 
več kot tisoč zaposlenih iz 420 podjetij.« 
 
Pridobili ste mednarodni certifikat ECQA za vodenje 
družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja 
(podjetje BICERO, projekt SOCIRES), nato pa še slo-
venskega pri Inštitutu IRDO. Kakšna razlika je med 
njima in zakaj ste se sploh odločili za pridobitev teh 
certifikatov, kje in kako jih uporabljate? 
»Vsako novo znanje je zame kot zaklad, ampak 
ključ do tega zaklada je vedno uporaba v praksi. To 
se zelo dobro pokaže pri učenju tujih jezikov. Če 
ste se več let v šoli učili npr. francoščine in je nikoli 
kasneje niste niti govorili niti poslušali oziroma bra-
li, je to znanje, ki z leti zbledi in sčasoma postane 
neuporabno. Zato sama običajno izbiram takšna 
usposabljanja, kjer lahko prakso dvignem na višji 
nivo in razvijam širše razumevanje s povezovanjem 
znanja in prakse. Odločitev, da pridobim evropski 
certifikat, je prišla ravno v pravem času, ko sem 
uvidela, da je potreben višji nivo znanja, da bi po-

dročje družbene odgovornosti razvijali in vodili bolj 
samozavestno. Oba, tako evropski kot slovenski 
certifikat za vodenje družbene odgovornosti prina-
šata razumevanje številnih konceptov, ki izboljšuje-
ta vodenje tega področja. Slovenski certifikat je 
poseben v tem, da prinaša dober vpogled v sloven-
sko prakso razvoja družbene odgovornosti in traj-
nostnega razvoja.«  
  
Zakaj ste postali članica inštituta IRDO? 
»Vse prednosti, ki ga ponuja IRDO, sem spoznavala 
že, ko sem bila v Novi KBM odgovorna za trajnost-
no poročanje ter vsebinski razvoj družbene odgo-
vornosti in trajnostnega razvoja (banka je članica 
IRDO vse do danes, op.p.). Potem sem se podala na 
samostojno poklicno pot in želela še naprej ostati v 
stiku z inštitutom. Članstvo v IRDO je zame osebno 
nekaj posebnega. Redkost je, da lahko člani sodelu-
jejo pri oblikovanju programa dela in razvoju, kot je 
pri IRDO. Zaradi te odprtosti se je med menoj in 
inštitutom začelo načrtovanje programa za priho-
dnost, ki bo lahko koristno tudi za bralce in tiste, ki 
skrbijo za trajnostni razvoj in poročanje v podjetjih. 
Kaj natančno se pripravlja, pa naj zaenkrat ostane 
še skrivnost.« 
 
Kako vidite razvojno pot inštituta in svojo vlogo v 
njem? 
»Inštitut deluje že več kot 16 let in na tej poti je 
opravil pomembno pionirsko nalogo. To je, da je 
govoril o stvareh in na tej poti vztrajal, ko jih dru-
žba, posamezniki ali zaposleni v podjetjih še niso 
popolnoma razumeli. Takšna pot ni najlažja, a ver-
jamem, da na dolgi rok prinaša dolgoročne sadove. 
Po tolikih letih lahko opazimo, da je v slovenski 
družbi in gospodarstvu že več okoljskega in družbe-
no odgovornega zavedanja in znanja. Seveda, del-
no tudi zaradi njih in organizacij, ki ozaveščajo in 
prenašajo znanje. Razvojno poti inštituta vidim v 
tem, da nadaljujejo poslanstvo osveščanja, delijo 
znanje in prakso ter kot skupnost omogočajo, da se 
znanje članov prenaša v več smereh hkrati.«  
 
Kaj bi še sporočili našim bralcem? 
»Trajnostno upravljanje ni modna muha ali priroč-
na konkurenčna prednost za potrošnike. Enostavno 
je čas dozorel in prihaja z velikim valom. Za ene bo 
to preobrazba, ki jih bo ponesla naprej, če bodo 
ostali nad gladino. Za druge bo ta val cunami, ki bo 
prinesel opustošenje za stvari, ki niso dolgoročno 
vzdržne.«  
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Nova nagrada 
 
Vitez dela je Janez Novak 
Klub slovenskih podjetnikov (SBC, Slovenian Business Club) je prvič podelil priznanje Vitez 
dela. To je postal direktor RLS merilna tehnika, Janez Novak. 
 
Avtorica: Jana Petkovšek Štakul   

Klub slovenskih podjetnikov (SBC, Slovenian Busi-

ness Club) je na 3. forumu SBC prvič podelil pri-

znanje Vitez dela. Z njim želijo izpostaviti izrazito 

pozitivne podjetniške zgodbe, ki predstavljajo izje-

men prispevek h kakovostni rasti delovnih mest. 

Prvo priznanje je šlo v roke Janeza Novaka, direk-

torja in solastnika podjetja RLS Merilna tehnika.  

"Vitez dela je priznanje za tiste družbe, kjer je kul-

tura zaposlovanja na najvišji ravni in je zaposleni 

enako vreden kot lastnik. Takšno podjetniško kul-

turo želimo nagraditi s tem priznanjem," je pou-

daril predsednik SBC Marjan Batagelj. »Oseba ve-

dno pooseblja kulturo v podjetju in Janez Novak je 

tisti, ki to počne s srcem in dušo ves čas svoje po-

slovne poti in je zato tudi prvi Vitez dela.«  

 

Prav posebna organizacijska kultura 

 

Ob prejemu veličastnega kipca Vitez dela je Janez 

Novak poudaril pomen sodelovanja: »Počaščen 

sem, da sem prejel nagrado Vitez dela. V 30 letih 

podjetniške poti sem se veliko naučil, predvsem 

od solastnikov, podjetja Renishaw, in sodelavcev, 

brez katerih ne bi mogli gojiti kulture in rasti naše-

ga podjetja. Začel sem sam kot inženir, ki je imel 

idejo, manjkalo pa je še marsikaj. Sodelavce smo 

zaposlovali organsko, ko smo jih potrebovali in jih 

izobrazili. Ves čas smo gojili posebno kulturo pod-

Janez Novak: Pomemben steber naše kulture je spoštovanje. Spoštovanje samega sebe, ki je ključno, 

spoštovanje sodelavcev, naravnega in družbenega okolja. Foto: Jana Petkovšek Štakul 
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jetja, ki temelji na tem, da inoviramo in patentira-

mo. To nam daje visoko dodano vrednost, brez 

katere ne bi mogli gojiti take rasti, kot jo imamo, 

in kulture, ki jo živimo. Danes nas je že 204. Po-

membno pa je tudi, da sodelujemo z domačimi in 

tujimi ustanovami znanja, največ s Fakulteto za 

elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Pomemben 

steber naše kulture pa je spoštovanje: najprej 

spoštovanje sebe, spoštovanje sodelavcev, narav-

nega in družbenega okolja,« je poudaril Novak.   

Podjetje RLS merilna tehnika, ki letos praznuje že 
30 let delovanja, je znano ne le, da je bilo prepoz-
nano za Zlato gazelo in najboljšega zaposlovalca 
izbora Zlata nit, pač pa je priznano tudi po zaveda-
nju, da uspeha še tako v tehnologijo usmerjenega 
podjetja ni brez strokovnih družboslovcev. Zakaj je 
tako, je med drugim pojasnila Ilijana Šuligoj Javor-
nik, direktorica kadrov v RLS Merilna tehnika, ki 
poudarja, da so pri privabljanju sodelavcev po-
membni strokovni in karierni izzivi, ki jih podjetje 
lahko ponudi, ter kultura organizacije. 
 

Ilijana Šuligoj Javornik: Naša prednost je znanje  
 
»Pri nas je razmerje med razvojniki, proizvodnjo in 
podpornimi službami 1/3-1/3-1/3 in se ne spremi-
nja že od leta 2006. A naj ob tem poudarim, da je 
tretjina razvoja in razvojne tehnologije močnejša 
tretjina. Naša glavna prednost je naše znanje, ki 
vgrajeno v naše izdelke daje visoko dodano vre-
dnost. Ta pa nam daje možnost stalnega razvoja in 
rasti.« 
V razvoj podjetja načrtno vpenjajo družboslovce, 
kot na primer antropologe in filozofe. Zakaj tako? 
»O, v naši skupini imamo tudi novinarje, bibliote-
karje, industrijske oblikovalce, psihologe, sociolo-
ge, andragoge. Da ne pozabim še na zidarje, peke, 
frizerke, šivilje, socialne delavce, zobotehnike, gra-
fične oblikovalce. Raznolikost znanja in izkušenj 
bogati, različni pogledi in različna razmišljanja dajo 
več. Tudi naše razvojno podjetje si težko predstav-
lja svet, ki bi ga gradili in vodili samo inženirji. Ne 
pozabimo, da je vse, kar razvijamo in izdelujemo, 
v končni fazi namenjeno ljudem. Kdo ljudi pozna 
bolje od psihologov in kdo razume menedžment 
kulturnih razlik bolje od antropologov? Pravo 

Na natečaj za priznanje Vitez dela je SBC prejel 12 nominacij podjetnikov, med njimi pa je strokovna ko-
misija izbrala pet finalistov: Miran Rauter (lastnik podjetja Hermi, d. o. o.; priznanje je prevzela Nina Sa-
je), Marko Lotrič (večinski lastnik podjetja Lotrič Meroslovje, d. o. o., priznanje je prevzela Urška Hab-
jan), Robert Medle (lastnik podjetja Roletarstvo Medle, d. o. o.), Miha Lavtar (lastnik podjetja Optiweb, 
d. o. o.) in Janez Novak (solastnik podjetja RLS Merilna tehnika, d. o. o.). Foto: Jana Petkovšek Štakul  
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vprašanje sorodnim podjetjem bi se moralo glasiti, 
zakaj svojih skupin ne popestrite s sodelavci z dru-
žboslovnih področij,« pojasnjuje direktorica ka-
drov v podjetju. 
 
Zaposlujejo kljub napovedi krize 
 
Podjetje ima že 202 sodelavca. Pri tako velikem 
podjetju je potrebno gledati daleč naprej in imeti 
odgovore, kako se izogniti težavam. V krizi deset-
letje nazaj in tudi sedaj, ko jo napovedujejo, pod-
jetje ni nehalo zaposlovati. Ilijana Šuligoj Javornik 
ima jasne argumente za to. »Besede našega direk-
torja Janez Novaka ob krizi 2008 so bile: »Nobena 
kriza ne traja večno. Ko se gospodarstvo pobere, 
bo trg zahteval nove rešitve in mi moramo biti pri-
pravljeni, da se na zahteve trga odzovemo.« Uve-
dli smo varčevalne ukrepe, a vlaganja v razvoj 
nismo zmanjšali. Ravno obratno. V času krize 
2008/09 smo zaposlili nekaj izjemnih strokovnja-
kov na področju razvoja. Podobno razmišljamo 
tudi sedaj.« 
»Osvajalci novih svetov ne morejo biti programira-
ni, imeti morajo širino – pogled naokrog. Radi ima-
mo, da so ljudje svobodnega duha, seveda v nekih 
okvirih,« pravi direktor Janez Novak. V podjetju 
zelo načrtno formalizirajo samo tisto, kar je nujno, 
da procesi nemoteno potekajo. Na kaj so torej pri 
zaposlovanju najbolj pozorni in kako znotraj te 
svobode uspejo dosegati ključne cilje? 
 
 
Gojijo vključujočo kulturo 
 
»Še kar drži direktorjeva izjava. Naše okolje zaradi 
hitre rasti, nenehnih sprememb in posledično veli-
ke dinamike potrebuje kreatorje. Sodelavce, ki 
razmišljajo kreativno, sodelujejo pri iskanju in po-
stavljanju novih rešitev, izboljšav … Na vseh po-
dročjih v podjetju, vključno z delavci v proizvodnji. 
Drži, da formaliziramo samo tisto, kar je res nujno. 
A dejstvo je tudi, da je potreba po formalizaciji z 
rastjo podjetja večja. Izziv, s katerim se uspešno 
spoprijemamo z rastjo, je ta, da hkrati s formaliza-
cijo poskušamo maksimalno ohranjati fleksibil-
nost,« pojasnjuje Ilijana Šuligoj Javornik.  
Ob tem pa poudarja, da je »prednost misleče eki-
pe in vključujoče kulture tudi ta, da so sodelavci 
do uvajanja sprememb odprti in kooperativni, a 
hkrati konstruktivno kritični. »Pot do spremembe 

zato terja več energije in priprave, a so rezultati 
tako učinkovitejši in trajnejši.« 
 
V podjetju negujejo inovativno, razvojno usmerje-

no delovno okolje 

»Janez Novak je zgled podjetnikom na področju 

celovitega pristopa k razvoju kadrov in gradnji 

trajnostnih ter kadrovskih odnosov med zaposle-

nimi. Posebni poudarki, ki so pretehtali pri izbiri, 

pa so: V podjetju negujejo inovativno, razvojno 

usmerjeno delovno okolje prek različnih notranjih 

akademij, na katerih poleg strokovnih znanj izo-

bražujejo tudi o mehkih veščinah, kot so: čustvena 

inteligenca, čuječnost na delovnem mestu. Njiho-

vo sodelovanje s fakultetami omogoča transfer 

znanja zaposlenim v podjetju, kar je zgleden pri-

mer povezovanja med akademsko in podjetniško 

sfero. Kakovost dela z zaposlenimi se iz leta v leto 

izboljšuje, to pa kljub temu, da število zaposlenih 

še vedno raste. Najbolj zaslužen za to pa je prav 

Janez Novak,« je v obrazložitvi zapisala komisija.  

 

Janez Novak: Ves čas smo gojili posebno kulturo 
podjetja, ki temelji na tem, da inoviramo in paten-
tiramo. To nam daje visoko dodano vrednost, brez 
katere ne bi mogli gojiti take rasti, kot jo imamo, 
in kulture, ki jo živimo. 
 
Ilijana Javornik Šuligoj: Raznolikost znanja in izku-
šenj bogati, različni pogledi in različna razmišljanja 
dajo več. Tudi naše razvojno podjetje si težko 
predstavlja svet, ki bi ga gradili in vodili samo inže-
nirji. 
 
Ilijana Javornik Šuligoj: Naša glavna prednost je 
naše znanje, ki vgrajeno v naše izdelke daje visoko 
dodano vrednost. Ta pa nam daje možnost stalne-
ga razvoja in rasti.« 
 
Ilijana Javornik Šuligoj: »Prednost misleče ekipe in 
vključujoče kulture je tudi ta, da so sodelavci do 
uvajanja sprememb odprti in kooperativni, a hkra-
ti konstruktivno kritični. Pot do spremembe zato 
terja več energije in priprave, a so rezultati tako 
učinkovitejši in trajnejši.« 
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Novice članov Inštituta IRDO 

Ali imate tudi vi radi ... 
Kreativnost in sodelovanje. Inovativnost in vodenje. Razvoj sebe in drugih. Svoje soorganizatorje in na-
še predavatelje. Uporabne in trajnostne novosti. Prakso in teorijo. Zabavna predavanja in resne delav-
nice. Glasbo in fotografijo. Slikanje in jogo. Smutije in kavo. Zelen klobuk in lateralno razmišljanje. De 

Bona in Creative Problem Solving Institute ... 

In vse to na enem mestu v sredo, 8. aprila na GZS! 
Konferenca o kreativnosti - s konceptom 

https://www.facebook.com/events/513884989546235/?acontext=%7B%22source%22%3A1%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_sourc
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Vljudno vabljeni na BREZPLAČNO DELAVNICO 

Družbena odgovornost v tovarnah prihodnosti  

 

V sodelovanju z Mednarodno podiplomsko šola Jožefa Stefana organiziramo brezplačno delavnico za 
spoznavanje pomen uvajanja družbene odgovornosti v podjetje in uporabo standarda ISO 26 000. 

Družbena odgovornost podjetij (DOP) se nanaša na odgovornost podjetij za njihov vpliv na družbo. 
Evropska komisija meni, da je družbena odgovornost podjetij pomembna za trajnost, konkurenčnost in 
inovativnost podjetij v EU in celotnega gospodarstva EU. Prinaša koristi v smislu obvladovanja tveganj, 
prihranka stroškov, dostopa do kapitala, odnosov s strankami in upravljanja s človeškimi viri. Pričakovani 
pozitivni vpliv ni omejen na gospodarsko uspešnost, ampak vključuje zaposlene, partnerje, kupce, me-
sto in regijo, zahvaljujoč doslednemu zmanjševanju negativnih vplivov na okolje ter trajnemu razvoju 
človeških virov, skupnosti in družbe. 

Namen dogodka je usposabljanje za izvajanje družbene odgovornosti v podjetjih. Na področju družbe-
ne odgovornosti in trajnosti je potrjevanje znanj in spretnosti zelo pomembno v sektorju družbene od-
govornosti in trajnosti, kjer je težko ločiti samooklicane strokovnjake od pravih. Znanja in spretnosti 
dokazujejo posameznikovo strokovnost, predanost in željo, da delujejo na področju in ga spremljajo. 
So tudi merilo kompetentnosti glede na preverjene standarde, ki jih ločujejo od drugih v panogi. 

Interaktivni praktični program vključuje dobre prakse prenosa in nadgrajevanja naučenega znanja o dru-
žbeni odgovornosti s poudarkom na uvajanju standarda ISO 26000. Program obravnava izzive, kot so 
ocenjevanje in uporaba obstoječega znanja, vključevanje in sodelovanje, izvajanje aktivnosti in vzpo-
stavitev okolja za spodbujanje zaupanja in vključevanja. 

ČAS IN KRAJ DELAVNICE 

Četrtek, 5. 3. 2020, od 10. do 14. ure, Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljublja-
na. UDELEŽBA NA DELAVNICI JE BREZPLAČNA. 

 Delavnico bodo vodili strokovnjaki iz Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. 

Delavnica je namenjena vodilnim in vodstvenim delavcem podjetij in drugih organizacij, kadrovskim 
strokovnjakom, strokovnjakom, ki se v podjetjih in drugih organizacijah ukvarjate z družbeno odgovor-
nostjo in s trajnostnim razvojem ter z ekološkimi vprašanji, učiteljem in predavateljem srednjih, višjih, 
visokih šol in fakultet, ki v svoje vsebine vključujete tudi področje družbene odgovornosti in trajnostne-
ga razvoja, ter vsem, ki razmišljate o problematiki trajnostnega razvoja ter uvajate in izvajajte družbe-
no odgovornost znotraj svoje organizacije oz. podjetja. 

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVNICA:  

http://mcpz.si/5-3-2020-brezplacna-delavnica-druzbena-odgovornost-v-tovarnah-prihodnosti/ 

 

http://mcpz.si/5-3-2020-brezplacna-delavnica-druzbena-odgovornost-v-tovarnah-prihodnosti/
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"Druženje perspektivnih in navdihujočih posameznikov", "Širina, ki je nujno potrebna za profe-
sionalno rast", "Vroč kotel intenzivnih treningov in nadgrajevanja veščin". To so nekatera mne-
nja udeležencev minulih generacij Akademije za mlade marketinške talente. Štiri generacije 
mladih marketinških talentov smo uspešno pripeljali čez most med potencialom in napredova-
njem. In v letu 2020 bomo znova ustvarili preplet radovednih in ambicioznih posameznikov, ki 
jim bomo pomagali pri naslednjem koraku v karieri. 
 
V DMS-jevi marketinški akademiji povežemo mladost in potencial z izkušnjami in znanjem. Sko-
zi predavanja in delavnice vas vodijo najboljši marketinški strokovnjaki ter predajajo znanja iz 
najrazličnejših marketinških področij. Ravno širina marketinškega znanja je ključna za napredo-
vanje v karieri. To so tiste kompetence, ki gradijo najboljše vodje svojih ekip.  
 
 Tudi letos pripravljamo pester in raznolik program, dodana vrednost Akademije za mlade mar-
ketinške talente pa je druženje ambicioznih in radovednih posameznikov, ki si želijo napredo-
vati v karieri. Poleg dostopa do najboljših marketinških strokovnjakov je tako marketinška aka-
demija odlična priložnost, da pobližje spoznate posameznike, s katerimi boste soustvarjali pri-
hodnost slovenskega marketinga. Poleg tega z udeležbo na marketinški akademiji dobite tudi 
dostop do ostalih DMS izobraževanj, na katerih se boste lahko še bolj intenzivno mrežili s kole-
gi iz stroke. 
 
ROK PRIJAVE: 13. MAREC 2020  
  
Udeležencem obljubljamo obilico novega znanja in odlično počutje v dobri družbi. 
 
Tanja Kavran, izvršna direktorica DMS 
 
Eva Likar, vodja programa Akademija za mlade marketinške talente 

https://www.dmslo.si/izobrazujemo/akademija-za-mlade-marketinske-talente#program
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PRIJAVI SE ZDAJ! 

   
 Združenje Socialna ekonomija Slovenije v marcu organizira sledeče dogodke: 

  

10. marec - Ljubljana - Srečanje akterjev iz sektorja osebnih storitev in storitev na domu v okviru projekta 

Ad-PHS 

  

13. marec - Celje, sejem Altermed, dvorana Celjanka - volilna skupščina Združenja Socialna ekonomija 

Slovenije! 

  

13.-15. marec - sejem Altermed Celje - Kotiček socialne ekonomije Kupujem odgovorno, zelo posebne 

cene za razstavljanje in prodajo za naše člane 

  

25.-28. marec - sejem Green Gornja Radgona - Kotiček socialne ekonomije Kupujem odgovorno, zelo 

posebne cene za razstavljanje in prodajo za naše člane 

  

 28.3. Svetovni dan vode, Europark Maribor - cenejše stojnice za člane združenja 

  

Na sejmih delitev razstavnega prostora oz. stojnic* za prodajo v 

Kotičku socialne ekonomije KUPUJEM ODGOVORNO 

z minimalnimi stroški in veliko promocije. 

Udeležba je mogoča do zasedenosti prostora. 

  

*Za vse informacije in prijave se lahko obrnete na 

miro.mihec@socialnaekonomija.si, 041 710-277 
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Mladi danes ne želijo bežati in mnogi na težave v 
vsakdanjem življenju in družbi iščejo inovativne 
rešitve, pripravljajo projekte in razvijajo podjet-
niške ideje. Adrastos po pomenu razlagamo kot 
“tisti, ki ne bo pobegnil”.  
 
Z nagrado ADRASTOS - Slovenska mladinska 
nagrada za družbeno odgovornost želimo 
prepoznati mlade in njihove ideje, s katerimi 
spreminjajo svet na bolje. V njegovem izgledu se 
opazi zanimanje in želja po lepšem jutri, hkrati 
pa se vidi tudi odločnost prevzeti odgovornost v 
svoje roke. Zeleno barvo povezujemo s tra-
jnostnim razvojem, za katerega se Adrastos 
zavzema.   
 
V imenu Adrastos sta dve črki S. Če zadnjo izmed 
njiju zapišemo preslikano, dobimo znak 
neskončno. V našem primeru znak neskončno 
predstavlja neskončnost idej in moči, ki je mladi 
imajo.Otroci velikokrat pišejo črko S obrnjeno/
preslikano. Z njo lahko prikažemo otroško 
igrivost, sanjavost in radovednost, ki jo pogosto 
mladi in odrasli prezrejo. Zakaj bi morala biti 
obratno zapisana črka S napačna, če pa lahko 
predstavlja le drugačen pogled na situacijo? 
 
Glavni izmed pogojev, ki bo potreben za prijavo 
je, da morajo mladi sami prepoznati učinek 
njihove ideje/projekta. Eden glavnih delov 
družbene odgovornosti je, da se posameznik 
oziroma podjetje zaveda svojega vpliva in odgo-
vornosti v družbi in na ostale deležnike ter je 
sposoben ta učinek tudi izmeriti. Z nagrado 
Adrastos želimo zagotoviti, da so inovativne in 

koristne ideje mladih v Sloveniji slišane in nagra-
jene. Prepogosto mladi prenehajo z delom na 
idejah/projektih, saj njihov trud in zagnanost 
nista prepoznana.  
 
Adrastos predstavlja stičišče idej, mladih, moči in 
upanja za prihodnost. Verjamemo in zavedamo 
se, da so mladi prihodnost in da  želijo soustvar-
jati svoj jutri. S to nagrado želimo opolnomočiti 
mlade in prepoznati njihove ideje, s katerimi že 
zgodaj v svojem življenju sooblikujejo družbo.  
Družbena odgovornost predstavlja zavedanje 
vpliva vsakega posameznika/deležnika, ki ga ima 
na sebe, družbo, naravo in celotno okolico. 
Mladim želimo pokazati, da jih slišimo, da se 
njihov vpliv sliši in je viden.  
 
Mladi, ki imajo sveže in kreativne ideje in še niso 
»ukalupljeni« v določen način razmišljanja in 
poslovanja, razmišljajo izven danih okvirjev, saj 
niso obremenjeni z ovirami (dejanskimi in poten-
cialnimi). Izobraževalni sistem v Sloveniji premalo 
uči,razvija metode in tehnike kreativnosti ter 
podjetnosti, s pomočjo katerih bi lahko mladi v 
kasnejših letih razvijali svoje življenjske poten-
ciale. 
 
Nagrado Adrastos želimo podeljevati v več kate-
gorijah, saj menimo, da se projekti in ideje mla-
dih razlikujejo glede na starost in njihovo 
zmožnost izvajanja, posledično jih ne moremo 
vseh ocenjavati pod enakimi pogoji. Imeli bomo 
10 kategorij - vrtci, osnovnošolci, srednješolci, 
študentje, mladi do 29 let, mladinske nevladne 
organizacije, družbeno odgovorno podjetje do 

Mladi, podjetništvo in  
družbena odgovornost 

ADRASTOS—Slovenska mladinska nagrada 
za družbeno odgovornost  
 
Napisala: Nomi Hrast 
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 mladih, športna organizacija, projekt mladih in 
ADRASTOSova osebnost leta.  
 
Zakaj je nagrada Adrastos pomembna za mlade in 
za družbo? 
 
Priznavanje idej in dela za dobro družbe 
Veliko mladih ima ideje s katerimi si želijo 
spreminjati družbo na bolje, vendar za izvedbo 
teh nimajo resursov ali pa jih izvedejo in niso 
prepoznani s strani javnosti. 
  
Promocija dobrih projektov 
Mladi v svojih idejah pogosto želijo spremeniti 
slabo situacijo oziroma slabo stran nečesa na 
boljše. Njihovo kritično presojanje in razumevanje 
sveta je že od malih nog usmerjeno k ustvarjanju 
boljšega. Pogosto pa njihovi projekti in ideje niso 
priznani in podprti zaradi tega, ker so jih naredili 
prav mladi. Mnogi so še danes mišljenja, da pro-
jekti mladih ljudi ne morejo biti uspešni in narediti 
razlike, čeprav praksa in sedanjost prikazujeta 
drugače.  
 
Financiranje dobrih projektov  
Da lahko nek projekt uspešno izvedemo in smo 
tudi za naš trud na koncu finančno nagrajeni, 
moramo imeti finančna sredstva. Mladi običajno 
še ne delajo in nimajo svojih rednih prihodkov, 
zato so pri svojih projektih odvisni od raznih razpi-
sov, donacij in sponzorskih sredstev. Premalo 

podjetij se zaveda pomena podpiranja manjših in 
manj poznanih projektov, saj ne verjamejo, da 
lahko s takšnimi projekti naredimo spremembo. 
Promocija dobrih praks mladih 
Dobre prakse so v družbeni odgovornosti 
izjemnega pomena, saj prikazujejo način, s ka-
terim lahko izboljšamo obstoječe stanje na nekem 
področju.  
 
Povezovanje podjetij in mladih 
Mladi pogosto nimajo stika s podjetniki. Izo-
braževalni sistem je premalo povezan z gospo-
darstvom, v prostem času pa do fakultete redko 
ostane čas za popoldansko delo. Tudi na fakulteti 
se morajo študentje posvečati študiju in ne toliko 
gospodarstvu. Ob vstopu na trg dela pa mnogi ne 
vejo kako vstopiti, kjer poiskati pomoč in na koga 
se obrniti. S povezovanjem s podjetji in podjetniki 
bi lahko podjetja videla drugo stran mladih, jim 
pomagala pri razvijanju novih kompetenc in našla 
svoj potencialni kader.  
 
 
Nagrada Adrastos bo prinesla mladim in družbi ve-
liko koristi, hkrati pa bo poskrbela, da bodo mladi 
slišani in njihove ideje prepoznane. Pogosto mladi 
potrebujejo le lepo besedo in pohvalo za njihovo 

delo in doprinos družbi.  

Avtor grafike: Gašper Cvetič  
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Naj prostovoljec in Naj prosto-
voljka zaposlen/a v javni upravi 
za leto 2019 
Slovenska filantropija v imenu Slovenske mreže 
prostovoljskih organizacij razpisuje 7. natečaj za 
priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka za-
poslen/a v javni upravi za leto 2019. K prijavam so 
vabljeni zaposleni v javni upravi, ki v svojem pro-
stem času opravljajo prostovoljsko delo, prispeva-
jo k promociji prostovoljstva in se aktivno odziva-
jo na potrebe skupnosti. Rok za prijavo: 30. april 
2020. Vir: Slovenska filantropija 

Naj mentor in naj mentorica 
prostovoljcev 2019   
Je vaš mentor prostovoljstva odlična podpora pri 
vašem delu, ki vas navdihuje in vam prisluh-
ne?  Prijavite ga/jo na natečaj Naj mentor in naj 
mentorica prostovoljcev 2019, ki je namenjen 
promociji prispevka mentorjev in koordinatorjev 
h kakovosti prostovoljstva. Rok za prijavo: 30. 
april 2020. Vir: Slovenska filantropija 

Smernice za vodenje digitalne 
preobrazbe 
Krovna evropska managerska organizacija CEC je 
izdala Smernice za vodenje digitalne preobrazbe 
na pameten, varen in trajnosten način. Smernice 
so nastale v okviru delovne skupine za digitalno 
preobrazbo, ki jo sestavljajo managerji iz več dr-
žav. Publikacija managerjem ponuja pregled nad 
tehnološkimi in zakonskimi okvirji kot tudi prak-
tična orodja za vzpostavitev digitalne strategi-
je. Več 

Meje odgovornosti v coachingu 
in mentorstvu  
Biti coach in/ali mentor  pomeni tudi  prevzeti 
odgovornost za svoje intervencije, prav tako, kot 
pričakujete od  klientov in mentorirancev, da pre-
vzamejo odgovornost za svoje izbire ter svoj raz-
voj. Odgovore na ta in mnoga druga vprašanja 
bomo iskali na  prvem Kongresu coachev in men-
torjev, ki ga pripravljamo v sodelovanju 
z  Evropsko zvezo za coaching in mentorstvo 

DO v Sloveniji   
(European Mentoring and Coaching Council).  

Teme kongresa: 
1. Izzivi osebnega, timskega in organizacijskega 
coachinga  
2. “Coaching coctail” – okvir, struktura, procesi 
3. Coaching v vsakem poklicu  
4. Tipi  in izzivi mentorstva 
5. Humor in provokacija v coachingu  
6. Coaching  in mentorstvo "na žaru” – odprti 
prostor   
Kongres bo potekal 11. in 12. junija 2020 v 
Portorožu. Več.  
 
Naredite nekaj zase 
Na svoje zadovoljstvo vplivamo sami. Zavestno se 
odločimo, kaj bomo počeli, da bomo to tudi dose-
gli. Koliko bomo telesno dejavni, kakšne osebne 
in karierne cilje smo si zadali, s kom se družimo, 
kaj v življenju radi počnemo in kaj nas zadovolju-
je. Nemalokrat se zgodi, da leta po končanem (ali 
nedokončanem) študiju mislimo, da je naša izo-
braževalna pot končana. A vendar ni tako. Za 
osebno in karierno rast je ključno nadaljeva-
nje. DOBIN on line študij omogoča popolno fleksi-
bilnost pri študiju, hkrati pa nudi stalno in osebno 
podporo. Poudarek pri online študiju je na delu 
na konkretnih primerih iz prakse.  Vir: DOBA Fa-
kulteta 
 
11 slovenskim živilom podeljen 
naziv „najbolj inovativna živila 
leta 2020“ 
Vsaka daljnosežna vizija se običajno začne z majh-
nimi koraki, ki z zagonom in vztrajnostjo preraste-
jo v odmevno zgodbo. To pot na področju spod-
bujanja lokalne super hrane utira tudi projekt In-
štituta za nutricionistiko, ki je letos že 6. leto za-
pored organiziral izbor najbolj inovativnih sloven-
skih živil. S tem namenom je strokovna komisija 
med slovenskimi živili, ki so bila na tržišče uvede-
na v preteklem letu in so proizvedena v Sloveniji, 
izbrala ter izpostavila tiste, ki s svojo dodano vre-
dnostjo potrošnikom pomagajo sprejemati zdra-
vju prijaznejše odločitve. Katera so slovenska ino-
vativna živila preberite tu. 

https://www.cec-managers.org/wp-content/uploads/2020/02/CEC-Guidelines-Managing-the-Digital-Transformation.pdf
http://coaching-zdruzenje.si/dogodek/kongres-coachev-in-mentorjev-2020/
https://www.nasasuperhrana.si/clanek/11-slovenskim-zivilom-podeljen-naziv-najbolj-inovativna-zivila-leta-2020/?utm_source=E-novice+-+Na%C5%A1a+super+hrana&utm_campaign=9baad14fa3-Najbolj+inovativna+%C5%BEivila+leta+2020&utm_medium=email&utm_term=0_ba046583
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Dan za spremembe je največja vseslovenska prostovoljska akcija, ki je nastala z namenom spodbujanja 
državljanov, da aktivno pristopijo k odzivanju na potrebe svoje skupnosti. Že vse od leta 2010 v začetku 
pomladi s sloganom akcije Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! nagovarjamo prebivalce Sloveni-
je, da zavihajo rokave in skupaj vsaj za en dan postanejo prostovoljci in prostovoljke. Več kot 115.000 
posameznikov je s številnimi akcijami, izvedenimi v okviru Dneva za spremembe, že spreminjalo zane-
marjena igrišča v barvita mesta druženja, osamljene vsakdane v pomladni živžav, stari robi so namenjali 
novo rabo, z izmenjavo oblačil in predmetov pomagali šolskim skladom, premagovali osamljenost, širili 
spoštovanje in spodbujali sodelovanje ter prispevali k odpravi različnih oblik diskriminacije. 

 

V okviru že 11. Dneva za spremembe vas vabimo, da organizirate akcije, ki bodo namenjene trajnost-
nim razvojnim ciljem in prihodnosti, ki si jo vsi želimo. 

Cilji trajnostnega razvoja so bili zasnovani pri Organizaciji združenih narodov, ko se je leta 2015 193 dr-
žav dogovorilo o 17 področjih in 169 specifičnih cilljih za ta področja. Z Agendo za trajnostni razvoj do 
leta 2030, ki predstavlja prelom paradigme svetovnega razvoja, ki je doslej temeljil (zlasti) na tokovih 
razvojne pomoči iz razvitih držav v manj razvite, se je tudi Slovenija zavezala k načrtu, ki na uravnotežen 
način naslavlja tri dimenzije trajnostnega razvoja (ekonomsko, socialno in okoljsko). Zgodovinski dogo-
vor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti ter zagotovitev napredka 
predstavlja akcijski načrt za ljudi, planet Zemljo in blaginjo vseh. 

Spletna prijavnica  

Rok za prijave: 20. marec 2020 

https://slovenia2030.si/cilji-trajnostnega-razvoja/
https://www.filantropija.org/prijava-danzaspremembe/
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Evropska komisija razpisuje evropsko tekmovanje 
za socialne inovacije 2020 - s 150.000 EUR bo na-
gradila tri inovacije na področju trajnostne mode – 
rok za prijavo 4.3.2020, pohitite! 
Evropska komisija je 20.1.2020 objavila evropski  
natečaj za socialne inovacije za  leto 2020. V okvi-
ru teme Reimagine Fashion: Spreminjanje vedenja 
za trajnostno modo, letošnje tekmovanje išče pro-
jekte v zgodnji fazi, ki bodo spremenili načine pro-
izvodnje, nakupa, uporabe in recikliranja mode ter 
spodbudili bolj trajnostne spremembe v vedenju 
potrošnikov. Natečaj je na voljo za udeležence iz 
vseh držav članic EU in pridruženih držav iz pro-
grama Horizon 2020 do roka za prijavo v sredo, 4. 
marca. Žirija bo novembra izbrala tri zmagovalne 
ideje, od katerih bo vsaka prejela nagrado v višini 

50.000 EUR. Članica letošnje 12-članske žirije je 
na mednarodni ravni tudi mag. Anita Hrast, direk-
torica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti. 
„Evropski potrošniki se vedno bolj zavedajo vpli-
vov svojih potrošniških navad na okolje. Na podla-
gi evropskega položaja na čelu svetovne mode 
letošnje tekmovanje v zvezi s socialnimi inovacija-
mi išče inovacije, ki spreminjajo načine, kako mo-
do proizvajamo, uporabljamo in nosimo, ter spod-
bujajo večjo trajnost v celotni modni industriji, 
"pravi Slawomir Tokarski, direktor inovacij in na-
prednih tehnologij, direktorata  za rast. 
Cilj evropskega tekmovanja za socialne inovacije 
2020 je izboljšati vpliv mode na okolje in družbo. 
Državljani EU letno kupijo več kot 12 kilogramov 
oblačil, katerih proizvodnja prispeva v ozračje 195 

Evropsko tekmovanje za socialne  
inovacije 2020 
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 milijonov ton CO2 in porabi 46 milijard kubičnih 
metrov vode. Oblačila predstavljajo med 2% in 
10% vpliva na okolje celotne potrošnje v EU. Hkra-
ti več kot 30% oblačil v garderobah Evropejcev ne 
uporabljamo že vsaj eno leto. Ko jih zavržemo, se 
več kot polovica oblačil ne reciklira, ampak konča 
v mešanih gospodinjskih odpadkih in jih nato poš-
ljemo v sežigalnice ali na odlagališča. 
Letošnje tekmovanje za reševanje teh vprašanj 
išče ideje, ki prispevajo k izboljšanju trajnostne 
proizvodnje, uporabe in potrošnje mode ter kon-
cu življenjske dobe modnih izdelkov. Te zamisli bi 
morale biti namenjene zmanjšanju splošnega 
okoljskega odtisa mode, izboljšanju njenega dru-
žbenega vpliva in prispevanju k spremembam ve-
denja na trajnosten način s pomočjo razvoja novih 
izdelkov, storitev, procesov in inovativnih poslov-
nih modelov. Rešitve, predstavljene na natečaju, 
bi morale biti prilagodljive tudi na lokalni, nacio-
nalni ali evropski ravni. Natečaj je odprt za vse z 
inovativnimi in kreativnimi idejami o izboljšanju 
trajnostne modne industrije, vključno s socialnimi 
inovatorji, podjetniki, študenti, oblikovalci, podje-
tji in drugimi izvajalci, ustvarjalci in kreatorji spre-
memb. 
Natečaj bo dopolnil več ukrepov, ki jih je Komisija 
že izvedla za reševanje problema trajnosti v modi. 
Paket krožnega gospodarstva, sprejet leta 2018, 
bo od držav članic prvič zahteval, da zagotovijo 
ločeno zbiranje tekstila. Nova direktiva o odpad-
kih zahteva, da države članice vzpostavijo takšne 
sheme najpozneje do leta 2025. Direktiva o odpa-
dni embalaži uvaja cilje za recikliranje 60% vse 
embalaže do leta 2025 in 70% do leta 2030. Tre-
nutno zavezujoča uredba o tekstilu iz leta 2011 
določa pravila za etiketiranje in označevanje vseh 
tekstilnih izdelkov, vključno z obveznostjo naved-
be celotne sestave vlaken tekstilnih izdelkov na 
vseh stopnjah industrijske predelave in komercial-
ne distribucije ter pravil o imenih tekstilnih vla-
ken. 
 
Prijave so na voljo do srede, 4. marca 2020 opol-
dne (12.00) po srednjeevropskem času. Za vse 
podrobnosti obiščite: https://
eusic.challenges.org/ ali pojdite na https://
ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/
social/comcharge_en 
Več informacij o evropskem tekmovanju v socialnih 
inovacijah: 
Evropsko tekmovanje za socialne inovacije, ki ga 

je Evropska komisija zagnala v spomin na začetni-
ka družbenih inovacij Dioga Vasconcelos, je izziv 
za evropsko komisijo v vseh državah članicah EU 
in pridruženih državah Obzorje 2020 (Horizon 
2020). Natečaj v svojem osmem letu deluje kot 
luč za socialne inovatorje v Evropi, pri čemer upo-
rablja preizkušeno metodologijo za podporo idej v 
zgodnji fazi in vzpostavlja mrežo radikalnih inova-
torjev, ki oblikujejo družbo na bolje. Natečaj vsako 
leto obravnava drugačno vprašanje, s katerim se 
sooča Evropa. 
Letos je v središču pozornosti: Reimagine Fashion: 
Spreminjanje vedenj za trajnostno modo. Jnauar-
skemu začetku tekmovanja na spletu je 12. febru-
arja v Valenciji v Španiji sledila uradna predstavi-
tvena konferenca in serija webinarjev po zagonu 
tekmovanja. Trideset polfinalistov bo julija 2020 
povabljenih na Evropsko akademijo za socialne 
inovacije, kjer bodo deležni mentorstva in uspo-
sabljanja za sestavljanje svojih razvojnih načrtov. 
Drugi krog ocenjevanja bo določil 10 finalistov. 
Tekmovanje organizira Evropska komisija s pod-
poro Nesta Challenges, Kennisland, Ashoka Spain, 
Evropske mreže živih laboratorijev in Scholz & Fri-
ends. 
Za informacije o prejšnjih temovanjih in zmago-
valnih projektih obiščite: https://ec.europa.eu/
growth/industry/innovation/policy/social/
comcharge_en 
Vprašanja o natečaju lahko pošljete na: in-
fo@socialinnovationprize.eu 
Tekmovanje spremljajte na Twitterju: 
@EUSocialInnov #diogochallenge 
Naročite se na novice o natečaju tukaj: https://

eusic.challenges.org/ 

Vse o tekmovanju tu.  

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/comcharge_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/comcharge_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/comcharge_en
https://eusic.challenges.org/
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Zagotovo ste vi ali vaši zaposleni kaj od tega že 
doživeli. Pravijo, da se je treba, ko stvari ne gredo 
tako, kot si želimo, ustaviti in  dobro razmisliti ka-
ko naprej. 

  

Učenje je multidimenzionalen pojav, ki med seboj 
povezuje tako kognitivne procese kot čustva in 
okoliščine, v katerih učenje poteka. Izobraževanje 
ni le »polnjenje« bančnega računa. Logika, da na 

več izobraževanj bodo zaposleni šli, več bodo zna-

Nov dogovor za Evropo 

Februarja letos bo 375 direktorjev iz vse Evrope naslovilo poziv k ukrepanju naslovnjen na  
voditelji iz industrije, vodstvene predstavnike Evropske unije in predstavnike civilne družbe. Glede na 
odziv na ta poziv in v podporo evropskemu zelenemu dogovoru in prihajajoči strategiji na področju 
industrije EU, podjetja trenutno gradijo temelje Evropskega pakta za trajnostno industrijo. Ta bo pred-
stavljen na Evropskem poslovnem vrhu 10. in 11. junija 2020. 
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Več.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640&qid=1580205976900


 

IRDO MOZAIK, Prve slovenske družbeno odgovorne novice, št. 2/XIII, februar 2020, str. 42 

Financiranje zelenega prehoda: 
naložbeni načrt za evropski  
zeleni dogovor in mehanizem za 
pravičen prehod 
 
Evropska komisija je 14. januarja 2020 kot po-
memben element financiranja zelenega prehoda 
predstavila naložbeni načrt za evropski zeleni do-
govor – naložbeni načrt za trajnostno Evropo. Na-
ložbeni načrt bo mobiliziral javne naložbe in po-
magal sprostiti zasebna sredstva prek finančnih 
instrumentov EU, zlasti InvestEU, kar bi privedlo 
do naložb v vrednosti najmanj 1000 milijard evrov. 
 
Mehanizem za pravičen prehod je ključno orod-
je za zagotovitev, da bo prehod na podnebno nev-
tralno gospodarstvo potekal pravično. Zagotovil bo 
prilagojeno finančno in praktično podporo za po-
moč delavcem in spodbuditev potrebnih naložb 
na teh področjih. Financiranje bodo sicer potrebo-
vale vse regije, vendar mehanizem zagotavlja 
usmerjeno podporo za mobilizacijo vsaj 100 mili-
jard evrov v obdobju 2021–2027 v najbolj prizade-
tih regijah, da se ublaži socialno-ekonomski učinek 
prehoda. 

Mehanizem za pravičen prehod bo sestavljen iz 
treh glavnih virov financiranja. To so sklad za pra-
vičen prehod, ki bo prejel 7,5 milijarde evrov do-
datnih sredstev EU in ki bo zagotavljal predvsem 
nepovratna sredstva za regije, namenski program 
za pravičen prehod v okviru InvestEU za mobilizaci-
jo naložb v višini do 45 milijard evrov z namenom 
privabljati zasebne naložbe in instrument za poso-
jila v javnem sektorju, namenjen mobilizaciji naložb 
v višini 25 do 30 milijard evrov za posojila javnemu 
sektorju. 

 

Naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor 

Naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor bo 
mobiliziral sredstva EU in vzpostavil omogočitveni 
okvir za lajšanje in spodbujanje javnih in zasebnih 
naložb, potrebnih za prehod na podnebno nev-
tralno, zeleno, konkurenčno in vključujoče gospo-
darstvo. Načrt dopolnjuje druge pobude, napove-
dane v okviru zelenega dogovora, in temelji na 
treh razsežnostih: 

 Financiranje: mobilizacija vsaj 1 000 milijard 

evrov trajnostnih naložb v naslednjem deset-
letju. Doslej največji delež odhodkov za pod-
nebne in okoljske ukrepe v proračunu EU bo 
privabil zasebno financiranje, pri čemer bo 
imela pomembno vlogo Evropska investicijska 
banka. 

 Omogočanje: zagotavljanje spodbud za spro-
stitev in preusmeritev javnih in zasebnih na-
ložb. EU bo zagotovila orodja za vlagatelje, 
tako da bo trajnostno financiranje umestila v 
središče finančnega sistema in olajšala traj-
nostne naložbe javnih organov s spodbuja-
njem priprave zelenih proračunov in javnih 
naročil ter oblikovanjem načinov za poenosta-
vitev postopkov za odobritev državne pomoči 
za regije v prehodu.  

 Praktična podpora: Komisija bo javnim orga-
nom in nosilcem projektov zagotavljala pod-
poro pri načrtovanju, oblikovanju in izvajanju 
trajnostnih projektov. 

 
Komisija je 11. decembra 2019 predstavi-
la evropski zeleni dogovor , da bi Evropa do leta 
2050 postala prva podnebno nevtralna celina na 
svetu. Prehod Evrope na trajnostno gospodarstvo 
terja pomembna naložbena prizadevanja v vseh 
sektorjih. Za dosego sedanjih podnebnih in ener-
getskih ciljev do leta 2030 bodo do takrat potreb-
ne dodatne naložbe v višini 260 milijard evrov let-
no. 

 

Več 
Vir: povzeto po sporočilu za javnost Evropske ko-
misije 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://ec.europa.eu/slovenia/news/financing-the-green-transition_sl


 

IRDO MOZAIK, Prve slovenske družbeno odgovorne novice, št. 2/XIII, februar 2020, str. 43 

Razprava ob dnevu civilne za-
ščite 

Zavod PIP v okviru Informacijske točke Europe 
Direct Podravje in izpostava Uprave RS za zaščito 
in reševanje Ptuj vas vabita na razpravo ob dnevu 
civilne zaščite. Razprava bo potekala v četrtek, 5. 
marca 2020 med 17.00 in 18.00 uro 
v dvorani Kongresno-kulturnega središča Domini-
kanski samostan Ptuj.Nesebična pomoč pripadni-
kov Civilne zaščite je neprecenljiva, saj ljudem v 
težkih okoliščinah nudijo pomoč in solidarnost. 
Medtem, ko ogrožajo lastna življenja, pomagajo 
pri reševanju človeških življenj in zaščiti njihove-
ga imetja, zato so nepogrešljivi del našega življe-
nja v najtežjih trenutkih in lahko smo jim iz srca 
hvaležni za njihovo pomoč in prizadevanje. 

Zaščita in reševanje igrata pomembno vlogo v 
lokalnem okolju, manj pa se zavedamo, da soli-
darnost deluje tudi na mednarodni ravni. Poleg 
učinkovitega odziva na nesreče je zelo pomemb-
na tudi preventiva, pripravljenost na nesreče in 
zmanjševanje posledic. Tudi v Sloveniji se zadnja 
leta soočamo z vse večjim številom naravnih ne-
sreč. To pomeni, da prihaja do večjega števila 
posredovanja enot Civilne zaščite. Kaj lahko sto-
rimo  v lokalnem okolju, kot država in na ravni 
EU?  Vir: Udeležba je brezplačna.  

 
Predstavitev najpogostejših kr-
šitev, ki so jih delovni inšpektor-
ji zaznali v letu 2019 
Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, 
2000 Maribor  organizira 10. marca 2020 srečanje 
z Emilom Botičem iz Inšpektorata Republike Slo-
venije za delo, ki bo udeležencem predstavil naj-
pogostejše kršitve, ki so jih na Inšpektoratu za-
znali v letu 2019. 

Po predstavitvi bo g. Botič na voljo za vprašanja in 
pojasnila udeležencem. Udeležba na dogodku 
je brezplačna in velja le za člane ŠGZ. Vir: ŠGZ 

 

Konferenca učiteljev  
razrednega pouka 

Področna skupina za razredni pouk na Zavodu 

Republike Slovenije za šolstvo v okviru projekta 
Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na po-
dročju vodenja inovativnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda pripravlja konferenco za 
učiteljice in učitelje, ki poučujejo na razredni stop-
nji z naslovom  POVEZUJEM, POVEZUJEVA, POVE-
ZUJEMO. 

Potekala bo 11. in 12. marca 2020, v Kongresnem 
centru Laško in bo vsebinsko sledila smernicam 
izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa na raz-
redni stopnji. Več. Vir: Zavod Rs za šolstvo 

 
8. družinska konferenca 
Družinska podjetja imajo pomemben delež v slo-
venskem gospodarstvu, kjer se njihova vloga še 
povečuje. Ker podpiramo in spodbujamo podjetni-
ško razmišljanje in poslovanje, smo se odločili 
ustvariti okolje za družinska podjetja in organizirati 
konferenco, ki bi omogočila izmenjavo mnenj in 
izkušenj. Že sedem let se v začetku junija zbere 
okoli 150 udeležencev, ki prek praktičnih primerov 
in zaključnega pogovora pridobijo vpogled v reše-
vanje izzivov družinskega podjetništva. Letošnja bo 
potekala 10. junija 2020 v Gospodarski zbornici 
Slovenije. Več. Vir: Akademija Finance 

 

 
“World Class Manufacturing – 
Proizvodnja svetovnega razreda” 
Konferenca “World Class Manufacturing – Proiz-
vodnja svetovnega razreda” ali na kratko 
WCM konferenca je dogodek, na katerem se lahko 
seznanite z najnovejšimi metodami organizacije 
procesov na različnih področjih – proizvodnja, logi-
stika, kakovost, vzdrževanje, nabavna veriga, itd. 
Evropska industrija se sooča z izjemnimi izzivi. Pri-
družite se 12. in 13. marca 2020 na 10. WCM kon-
ferenci in se naučite, kako obvladati izzive in zago-
toviti rast svojega podjetja! Prisluhnite zanimi-
vim predavanjem, okrogli mizi, 3 delavnicam in se 
udeležite ogleda enega izmed 3 podjetij. Več 

 

Dogodki, konference, novice 

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2020-01-24-vabilo-na-konferenco-uciteljic-in-uciteljev-razrednega-pouka__marec-2020.pdf
https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2020-01-24-vabilo-na-konferenco-uciteljic-in-uciteljev-razrednega-pouka__marec-2020.pdf
https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2020-01-24-vabilo-na-konferenco-uciteljic-in-uciteljev-razrednega-pouka__marec-2020.pdf
https://www.zrss.si/objava/event/konferenca-uciteljev-razrednega-pouka?instance_id=2750
https://akademija-finance.si/konference/druzinska-konferenca/
https://www.wcm-lean.com/
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Razpisi in priložnosti 
Spodbujanje kreativnih kulturnih in-
dustrij - Center za kreativnost 2020 
- 2021 
Predmet razpisa so nepovratne spodbude za raz-
voj inovativnih projektov in podjetij s področja 
kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj 
novih izdelkov, storitev in procesov pri prijavite-
ljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpod-
bujanje močnejšega sodelovanja med KKS in 
gospodarstvom. Okvirna skupna višina sredstev 
za izvedbo javnega razpisa je 2.210.000 EUR. Več 
o javnem razpisu najdete tukaj. Rok za oddajo 
vlog je 6. april 2020. Vir: Ministrstvo za kulturo  
 
Odpravljanje spolnih stereotipov v 
izobraževanju  
Generalni direktorat Evropske komisije za pravo-
sodje, svobodo in varnost je 21. januarja v okviru 
programa za pravice, enakost in državljanstvo 
objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju na-
cionalnih in mednarodnih projektov na področju 
ozaveščanja in odpravljanja spolnih stereotipov v 
izobraževanju za leto 2020. Rok prijave 1. april 
2020. Več. Vir: CNVOS 
 

 
Za nove projekte EIP in pilotne pro-
jekte v okviru podukrepa 16.5 Okolje 
in podnebne spremembe dobrih 2,4 
milijona evrov  
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
bo danes v Uradnem listu objavilo nov javni raz-
pis za podukrep 16.5 Okolje in podnebne spre-
membe iz ukrepa Sodelovanje, s katerim želi 
podpreti razvoj novih rešitev in prenos znanj v 
kmetijsko prakso v okviru pilotnih projektov in 
projektov EIP (Evropskega partnerstva za inovaci-
je). Za ta namen je razpisanih 2,466 mio evrov 
nepovratnih sredstev, od tega 966.875 evrov za 
pilotne projekte in 1,5 mio evrov za projekte EIP.  
Upravičenci lahko vlogo na javni razpis v elek-
tronski sistem vložijo od 6. 1. 2020 do 27. 3. 
2020, do 23:59. ure. Več. Vir: Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 

Nov okvirni terminski načrt objave 
javnih razpisov do konca leta 2020 
MKGP je po zadnji, to je sedmi spremembi Pro-
grama razvoja podeželja RS za obdobje 2014-
2020, pripravilo nov okvirni terminski načrt obja-
ve javnih razpisov. Do sedaj (stanje na dan 30. 9. 
2019) je bilo iz naslova Programa razvoja podeže-
lja 2014–2020 razpisanih 55 javnih razpisov. V 
okviru izvajanja PRP 2014–2020 je bilo odobrenih 
70,0 % ter izplačanih 49,6 % sredstev, kar znaša 
549,1 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci. 
Do konca leta 2020 bo tako iz naslova Programa 
razvoja podeželja 2014-2020 objavljenih še 20 jav-
nih razpisov. 
Celotna novica je dostopna na  
https://www.gov.si/novice/2019-10-25-nov-
okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-
razpisov-do-konca-leta-2020/  

Vir: Portal gov.si  
 
Javno povabilo zainteresiranim kan-
didatom za strokovnjake v sektorju 
socialne ekonomije 
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 
PRIZMA, ustanova (Fundacija PRIZMA), kot nosilec 
projekta SocioLab in partner projektov SENTINEL 
in NewGenerationSkills, vabi zainteresirane kandi-
date, da se prijavijo v bazo ponudnikov za izvaja-
nje strokovnih storitev mentorstva in specialistič-
nega svetovanja za (potencialne) subjekte v sek-
torju socialne ekonomije (socialnega podjetništva 
in zadružništva) na območju Podravja v sklopu 
aktivnosti navedenih projektov v letih od 2018 do 
2021.  
Povabilo je namenjeno strokovnjakom s področja 
socialne ekonomije, (socialnega) podjetništva, 
zadružništva, poslovanja in družbenega inovira-
nja, ki imajo strokovne izkušnje mentorstva, gene-
ralističnega in/ali specialističnega svetovanja soci-
alno-podjetniškim iniciativam, socialnim podje-
tjem in zadrugam. Posamezni strokovnjak se lah-
ko prijavi za izvajanje ene ali več strokovnih stori-
tev opredeljenih v tem povabilu. Več. Vir: Štajer-
ska gospodarska zbornica 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij-center-za-kreativnost-2020-2021/
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10790/rec-razpis-za-sofinanciranje-projektov-na-podrocju-odpravljanja-spolnih-stereotipov-v-izobrazevanju-za-leto-2020
https://www.gov.si/novice/2019-12-13-za-nove-projekte-eip-in-pilotne-projekte-v-okviru-podukrepa-16-5-okolje-in-podnebne-spremembe-dobrih-24-milijona-eur/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/
https://www.gov.si/novice/2019-10-25-nov-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-do-konca-leta-2020/
https://www.gov.si/novice/2019-10-25-nov-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-do-konca-leta-2020/
https://www.gov.si/novice/2019-10-25-nov-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-do-konca-leta-2020/
https://www.stajerskagz.si/javno-povabilo-zainteresiranim-kandidatom-za-strokovnjake-v-sektorju-socialne-ekonomije-2/
https://www.stajerskagz.si/javno-povabilo-zainteresiranim-kandidatom-za-strokovnjake-v-sektorju-socialne-ekonomije-2/
https://www.stajerskagz.si/javno-povabilo-zainteresiranim-kandidatom-za-strokovnjake-v-sektorju-socialne-ekonomije-2/
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2019/12/SoP_Javno-povabilo-za-mentorje_projekt-Sociolab.pdf
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 »Učne delavnice 2020« 
Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb 
delodajalcev za izvedbo projekta v okviru progra-
ma Učne delavnice, ki obsega vključevanje brez-
poselnih oseb iz ciljne skupine v praktično uspo-
sabljanje v delovnem okolju socialnega podjetniš-
tva. Za izvajanje programa Učne delavnice, je za 
leti 2020 in 2021 namenjenih okvirno 
3.536.120,00 EUR. Več o pogojih najdete tukaj. 
Skrajni rok za oddajo ponudb na javno povabilo 
je 30. 12. 2020, do vključno 12. ure. Več o jav-
nem povabilu najdete tukaj. Vir: Spirit, podjetni-
ški portal 
 

Inovatorke 2020 

Evropska komisija si v sodelovanju z državami 
članicami Evropske unije (EU) prizadeva za 
zmanjševanje občutnih razlik v zastopanosti 
žensk v podjetništvu in jih spodbuditi k ustanav-
ljanju lastnih podjetij.  
Z nagrado EU Prize for Women Innovators se kre-
pi zavedanje o nujnosti spodbujanja ženskega 
podjetništva, pri čemer se nagradi podjetnice, ki 
so s svojimi inovacijskimi in podjetniškimi priza-
devanji na trg umestile prelomne inovacije oziro-
ma so se proslavile z izjemnimi dosežki pri vode-
nju inovacijsko usmerjenih podjetij.  

Prijave je možno oddati preko portala Funding & 

Tender opportunities do 21. aprila 2020, do 17. 

ure po bruseljskem času. Najboljše tri podjetnice 

bodo prejele denarno nagrado v višini 100.000 

evrov, v kategoriji do 35. leta starosti bo podelje-

na nagrada v višini 50.000 evrov, prav tako pa 

bodo izpostavljene druge finalistke za izjemne 

dosežke. Razglasitev zmagovalk je predvidena v 

septembru. 
Podrobnosti o nagradi in razpis z vsemi pogoji so 
na voljo na uradni spletni strani. Vir: Spirit, pod-
jetniški portal 
 

Borzenov natečaj za študente za naj-
boljše magistrsko delo s področja 
trajnostne energije 
 Natečaj za najboljše magistrsko delo na temo 
trajnostne energije je že drugi po vrsti. K sodelo-
vanju vabi vse študente, ki so oziroma bodo svoje 
magistrsko delo končali in uspešno zagovarjali v 
obdobju od 1. januarja 2019 do 30. septembra 
2020. Tema magistrskega dela mora obsegati po-
dročje obnovljivih virov in učinkovite rabe energi-
je, najboljše delo pa bo nagrajeno s 3.000 EUR. 
Poleg nagrade se študentje potegujejo tudi za jav-
no priznanje ter se preizkušajo v reševanju sodob-
nih izzivov trajnostne energetike. Prijave potekajo 
vse do 7. oktobra 2020 preko spletne strani 
www.trajnostnaenergija.si, kjer so na voljo tudi 
vse ostale informacije v zvezi z natečajem. Vir: 
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije 
 

Javni poziv za sofinanciranje pridobi-
tve certifikata Družbeno odgovoren 
delodajalec 2020 
Ekvilib Inštitut je objavil Javni poziv za sofinancira-
nje postopka pridobitve pristopnega certifikata 
»Družbeno odgovoren delodajalec« iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada v letu 2020. 
Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na 
spletni strani certifikata  www.certifikatdod.si. Vir: 
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije 
 

Sofinanciranje kmetijskega izobraže-
vanja 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je v Uradnem listu objavilo javni razpis za sofinan-
ciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk 
v letu 2020. Predvidena sredstva za javni razpis 
znašajo do 165.994 evrov, namenjena pa so sofi-
nanciranju materialnih stroškov in stroškov stori-
tev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol 
in študentov višjih strokovnih šol ter fakultet s 
področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva 
in živilstva. Rok za oddajo pa je 27. marec 2020 do 
polnoči. Razpisna dokumentacija objavljena na 
osrednjem spletnem mestu državne upra-
ve GOV.SI. Vir: MKGP 

https://www.ess.gov.si/_files/13068/JavnoPovabilo_UcneDelavnice_2020_Objava_20_2_2020.pdf
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en
http://www.trajnostnaenergija.si/?utm_source=MDOS+e-novice&utm_campaign=758160fcab-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_23_12_28_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e4d0214472-758160fcab-511217581
http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energija/Dogodki-in-nate%C4%8Daji/Nate%C4%8Daji/Aktualni-nate%C4%8Daji/Nate%C4%8Daj-najbolj%C5%A1e-magistrsko-delo-020?utm_source=MDOS+e-novice&utm_campaign=758160fcab-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_23_12_28_COPY_01&utm_
https://mdos.us8.list-manage.com/track/click?u=01001b716a624ed1e64b95382&id=7e71a4662d&e=a1239e5c95
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/
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Čudovita zgodba o poučevanju 
  

Mladenič sreča v parku starejšega moškega. "Se me spomnite?" ga 

vpraša. Gospod reče, da ne. "Bil sem vaš učenec," pove mladenič. 

"Sedaj sem tudi sam učitelj. Pravzaprav sem postal učitelj, ker ste me 

navdihnili, da sem kot vi." 

"Kako pa to?" zanima starejšega gospoda. In mladenič mu pove na-

slednjo zgodbo: 

Nekega dne je sošolec prišel v razred z lepo novo uro. Videl sem, da jo 

je dal v žep. Odločil sem se, da mu jo ukradem. Kmalu zatem je moj 

prijatelj opazil, da mu je nekdo vzel uro, in se takoj pritožil učitelju. To 

ste bili vi. 

Na predavanju ste rekli: "Danes je bila med poukom odtujena ura. 

Kdorkoli jo je vzel, naj jo prosim vrne." 

Nisem je vrnil. 

Potem ste zaprli vrata in nam rekli, naj vstanemo. Rekli ste nam, naj 

zapremo oči, ker boste le tako iskali uro. Šli ste do vsakega izmed nas 

in preiskali vse žepe. Ko ste prišli do mene, ste v mojem žepu našli uro 

in jo vzeli. 

Bil sem presenečen, da ste še naprej pregledovali žepe drugih študen-

tov. Ko ste končali, ste dejali: "Odprite oči. Našel sem uro." 

Nikoli mi niste rekli nič. Nikoli niste povedali, kdo je ukradel uro. 

Tisti dan ste mi za vedno rešili dostojanstvo. Bil pa je tudi sramoten 

trenutek mojega življenja. Ampak bil je tudi ključni dan, da kasneje ni-

sem postal tat ali slab človek. Čeprav me niste grajali, da bi dobil mo-

ralno lekcijo, sem jasno prejel sporočilo. Zahvaljujoč vam sem razumel, 

kaj mora narediti pravi učitelj. 

Se spomnite tega dogodka, gospod profesor? 

In profesor je odgovoril: "Spomnim se situacije, ukradene ure, ki sem 

jo iskal pri vseh. Ampak ne spomnim se vas, ker sem tudi jaz imel zapr-

te oči." 

To je bistvo poučevanja: če želiš nekoga popraviti in ga moraš ob tem 

ponižati, v resnici ne znaš učiti. 

Avtor: neznan 
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Definicija družbene odgovornosti 
Kaj pomeni družbena odgovornost? 
Najpogosteje se koncept družbene odgovornosti pri 
podjetjih pojavlja na področju ravnanja z zaposleni-
mi, vlaganja v skupnost (neprofitni projekti), sodelo-
vanja s poslovnimi partnerji (dobaviteljske verige, 
družbeno odgovorni skladi itd.), odnosa do okolja 
(proizvodnja ekoloških izdelkov, …), tržišča 
(marketing z razlogom, sponzorstva in donacije itd.). 
V praksi preveč izstopa dobrodelnost, ki je v resnici 
važen, a droben delček družbene odgovornost podje-
tij in ljudi do pomoči potrebnih delov širše družbe. 
 

Družbena odgovornost podjetij (def. EU, Zelena knji-
ga 2001) zajema štiri ključna področja:  
- pošten odnos do zaposlenih,  
- okolja,  
- širše skupnosti,  
- na trgu (do kupcev, dobaviteljev…),  
+ Nujno: dobro načrtovano in izpeljano vodenje.  
 
Poleg te je Evropska Unija podprla smernice za dru-
žbeno odgovornost ISO26000:2010. Dokument nava-
ja, da je družbena odgovornost organizacije za vplive 
njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje. 

Definicija DO po ISO26000:2010 je: 
»Družbena odgovornost je odgovornost organizacije 
za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in 
okolje, ki skozi pregledno in etično ravnanje: 
 
- prispeva k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje 
in blaginjo družbe;  
- upošteva pričakovanja deležnikov;  
- je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi 
normami ravnanja;  ter 
- je integrirana v celotno organizacijo in se izvaja v 
vseh njenih odnosih. 
 
OPOMBA 1: Dejavnosti vključujejo izdelke, storitve in 
procese.;  
OPOMBA 2 : Razmerja se nanašajo na dejavnosti 
organizacije v okviru polja njenih vplivov.« 
 
Sedem osrednjih tem Standarda za družbeno odgo-
vornost ISO 26000:2010: človekove pravice, zaposlo-
vanje, okolje, etično ravnanje, pravice potrošnikov, 
vključenost v skupnost in razvoj, vse pa povezujejo 
celostni pristop, soodvisnost in dobro vodenje.  

Več o ISO26000 lahko preberete na spletni strani:  https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en
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VABIMO VAS V 

  
VODILNO SLOVENSKO ORGANIZACIJO ZA 

DRUŽBENO ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI 
RAZVOJ PODJETIJ, NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

IN USTANOV 

  
 

Sodelujte pri sestavljanju mozaika znanja o 
družbeni odgovornosti in njenem vplivu na raz-
lična področja našega življenja, dela in okolja. 

Po svojih močeh se povežimo pri iskanju  
rešitev in njihovem udejanjanju. 

  
 

K DRUŽBENI ODGOVORNOSTI LAHKO  
POMEMBNO PRISPEVATE TUDI VI. 

SODELUJTE Z NAMI, 
POSTANITE NAŠI ČLANI! 

  

 
IRDO 

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 

Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor,  
Tel.: 031 344 883 

e-pošta: info@irdo.si 
 
  
 

Spletna mesta:  

www.irdo.si 

www.horus.si 

www.model-m.si  
  

mailto:info@irdo.si


 

 


