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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 konceptov slovenskim razmeram in potrebam,
hkrati pa omogoča izmenjavo slovenskega znanja 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 razvoju 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, na strani 3 spodaj—
Plastic pollution in ocean environmental problem ©AP Images/European Union-EP
Fotografija na naslovnici: bubble babu,
https://freeimages.com/
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V kontekstu družbene odgovornosti (zmanjšanje
stroškov, onesnaževanja okolja) so novice v elektronski obliki. Za vsebino prispevkov odgovarjajo
avtorji. Mnenja avtorjev niso tudi nujno mnenja
uredništva. Besedila niso lektorirana in so v slovenskem in angleškem jeziku. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem uredništva.

Revija IRDO Mozaik je v letu 2015 prerasla
meje članstva, zato je namenjena članom inštituta IRDO, simpatizerjem, podpornim partnerjem ter poslovni in širši javnosti.
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Zakaj postati član 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 konkurenčnost, svoj socialni in poslovni kapital ter inovativnost.

Spoštovane članice in
člani Inštituta IRDO!
Evropski parlament je sredi letošnjega
januarja podprl zeleni dogovor, ki ga
je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila na decembrskem plenarnem zasedanju.
Evropska komisija pa je kot pomemben
element financiranja zelenega prehoda
predstavila naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor, ki bo, tako napovedujejo, mobiliziral javne naložbe in pomagal sprostiti zasebna sredstva prek
finančnih instrumentov EU, zlasti InvestEU, kar bi privedlo do naložb v vrednosti najmanj 1 000 milijard evrov.
Evropski dogovor je ambiciozen sveženj ukrepov, ki naj bi evropskim državljanom in podjetjem prinesel koristi
zaradi prehoda na trajnostno zeleno
gospodarstvo. Evropska unija namreč
želi do leta 2050 postati prva podnebno nevtralna celina na svetu.

Znani so datumi seminarjev in delavnic za pridobitev certifikata
Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.
Ljubljana – marec: 10., 13. in 19. marec 2020 + podelitev
25.3.2020.
Maribor – maj: 11., 14. in 18. maj 2020 + podelitev 22.5.2020.
Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj
podjetja je v štirih letih pridobilo že več kot 80 strokovnjakov in
managerjev.

Javno pismo

Slovenski raziskovalci, ki proučujejo vreme, podnebje in podnebne spremembe, so na predsednike republike, vlade, DZ-ja
in državnega sveta naslovili pismo, v katerem opozarjajo na
grožnjo katastrofalnih podnebnih sprememb.

Zaradi nenehne časovne stiske in
številnih drugih izgovorov se ne znamo
odreči rabi avtomobila, čeprav zato v
zastojih pogosto izgubimo več časa,
kot če bi uporabili kakšno drugo rešitev
za naš prevoz. Dolgo časa so se te
težave reševale s širjenjem prometnic
in izgradnjo parkirnih prostorov. A že
pred časom se je ta praksa izkazala za
zgrešeno. Dodatni vozni pasovi in več
parkirnih mest samo privabijo še več
prometa ter ustvarijo še večje zastoje.
Rešitve je zatorej treba iskati drugje …
O njih v tokratnem Mozaiku razmišlja
Irena Hlede.

Vabljeni k branju Mozaika.
In k akciji v duhu
družbene odgovornosti —
v svojem okolju.
V skladu z odločbo št. 61510-6/20153 z dne
23.2.2016, ki jo je izdalo Ministrstvo RS za kulturo, je e-revija IRDO Mozaik, prve slovenske
družbeno odgovorne novice, vpisana v razvid
medijev pod zaporedno številko 2014.
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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 IRDO Mozaik
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PLAN DELA V LETU 2020
Inštitut IRDO in sodelovanje s člani IRDO
Spoštovani!
Po standardu za družbeno odgovornost ISO26000:2010 lahko prispevamo k trajnostnemu razvoju le,
če delujemo družbeno odgovorno. V ta namen je EU sprejela kar nekaj različnih strategij, najbolj aktualen pa je trenutno 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 s člani 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.
Vemo tudi, da veliko na tem področju naši člani že delate, zato bi skupaj z vami želeli to znanje in zanimanje za področje posredovati do čim več deležnikov različnih starosti in skupin, kar pa lahko storimo
predvsem z vašo pomočjo.
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je bil ustanovljen leta 2004 z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. 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 konceptov
slovenskim razmeram in potrebam, hkrati pa omogoča izmenjavo slovenskega znanja in izkušenj s tujimi strokovnjaki, podjetji in organizacijami. IRDO je prostovoljska, raziskovalna organizacija in organizacija v javnem interesu na področju mladih.
Dejavnosti: IRDO podjetjem in drugim zainteresiranim svetuje, kako poslovati družbeno odgovorno in
kako se pri tem učinkovito povezovati z drugimi. Po svojih močeh vzpostavlja medijsko podporo razvoju
družbene odgovornosti in izvaja druge naloge s področja razvoja in uveljavljanja družbene odgovornosti
v Sloveniji. Izvaja naslednje dejavnosti: raziskovanje/ svetovanje/ izobraževanje/ informiranje/ promocija/ povezovanje/ dobrodelnost. Spletna mesta: www.irdo.si, www.horus.si, www.paktzamlade.si,
www.model-m.si, in druge.
Projekti, ki jih načrtujemo za leto 2020 so:










Usposabljanje za pridobitev certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (6x
letno)
15. mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2020. Predvidoma junij 2020
12. podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2020 (predvidoma decembra
2020)
1. podelitev Slovenske mladinske nagrade za družbeno odgovornost Adrastos (predvidoma september 2020)
Mesečna revija IRDO Mozaik – Prve Slovenske družbeno odgovorne novice (10 številk letno)
Strateško svetovanje podjetjem na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja
Interna izobraževanja za podjetja na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja
raziskovanje o pogojih za razvoj družbene odgovornosti
In še več drugih projektov.
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Naš predlog tesnejšega sodelovanja s člani, zlasti kolektivnimi, v letu 2020 je naslednji:
















Usposabljanje za pridobitev certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj - znesek za člane je 368 EUR (že vključen 20 % popust).
15. mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2020. Člani sodelujte na konferenci z avtorskim prispevkom (kotizacija bo predvidoma za avtorje 150 EUR / prispevek). Kolektivni člani lahko postanete tudi pokrovitelji konference. Prispevki bodo objavljeni v zborniku in ponujeni mednarodnim revijam.
12. podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2020 (predvidoma decembra
2020) – Kolektivni člani lahko sodelujete kot prijavitelji ali pokrovitelji dogodka.
1. podelitev Slovenske mladinske nagrade za družbeno odgovornost Adrastos (predvidoma september 2020) – Kolektivni člani lahko postanete generalni pokrovitelj dogodka in aktivno sodelujete z mladimi pri DO in TR novih projektih. Zneske dogovorimo naknadno.
Mesečna revija IRDO Mozaik – Prve Slovenske družbeno odgovorne novice (10 številk letno) –
Kolektivni člani se lahko redno oglašujete v reviji, lahko tudi 2x letno naredimo intervjuje, znesek
bo dogovorjen naknadno.
Strateško svetovanje podjetjem na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja –
lahko se uporabi IRDO svetovanje za DO in TR aktivnosti kolektivnih članov, cena svetovanja je
150 EUR/uro (lahko dodamo 20 % popust za člane)
Interno izobraževanje za projektno skupino kolektivnega člana – organizira se posebno interno
usposabljanje za zaposlene, cena 1 dneva usposabljanja je 1.225 EUR, z vključenim 20 % popustom za člane to znese 980 EUR / dan izobraževanja (cca 6 ur, vključno z odmori).
Raziskovanje o pogojih za razvoj družbene odgovornosti se bo izteklo v objavo vsaj dveh knjig – 4.
dopolnjenega natisa knjige 'Uvod v politično ekonomijo družbeno odgovorne družbe' in nove
knjige 'Družbena odgovornost v vzgoji in izobraževanju' in nekaj člankov.
In še več drugih projektov (po dogovoru).

V vseh teh aktivnostih se veselimo sodelovanja s člani inštituta IRDO.
Predlagamo, da izberete za vas najustreznejše.

Predlagamo, da na skupnem sestanku dorečemo konkretne aktivnosti, ki bi jih skupaj v letu 2020 lahko
izpeljali in da bi tako kolektivni člani tudi aktivno uporabili svojo članarino. Pripravljeni smo se po naših
zmožnostih prilagoditi vašim potrebam.

Hvala vam za dosedanjo podporo.

Veselimo se sodelovanja z vami, kjerkoli bo mogoče.
S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi,

mag. Anita Hrast,
direktorica inštituta IRDO
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AKTUALNO:
PRIDOBITE CERTIFIKAT
Vodja za družbeno odgovornost in
trajnostni razvoj podjetja – termini
za leto 2020 so že tukaj.

Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni
razvoj podjetja je v štirih letih pridobilo
že več kot 80 strokovnjakov in managerjev.
Pridružite se jim tudi vi!

IRDO MOZAIK, Prve slovenske družbeno odgovorne novice, št. 1/XIII, januar 2020, str. 8

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 trajnostni 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 vključitvijo 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 poslovanje 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 nefinančnih kazalcih poslovanja še v tem letu.
 Vse, tudi mlade, ki želite pridobiti Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (v nadaljevanju 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.
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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 konkurenčnost, svoj socialni in poslovni kapital ter inovativnost.
Člani inštituta IRDO so podjetja, ustanove, organizacije in posamezniki. Združujemo se v Svet članov, ki podpira delo inštituta in podaja razvojne usmeritve. Izmenjujemo znanja z različnih strokovnih in poslovnih področij, osveščamo o pomenu družbene odgovornosti ter povezujemo gospodarske, socialne in druge interesne 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 strokovnih področij, člani uprav ter predsedniki večjih slovenskih podjetij, organizacij in ustanov. Člani posamezniki so: študenti, raziskovalci, znanstveniki, strokovnjaki in vsi, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti in jo zato so-razvijajo.

V inštitut IRDO se lahko kadarkoli včlanijo pravne osebe iz gospodarstva in negospodarstva (kolektivno članstvo) in posamezniki (individualno članstvo), ki podpišejo pristopno izjavo oz. dogovor o kolektivnem članstvu, 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 dogodkih 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, izobraževanje, založništvo, oglaševanje, raziskave, projekte).
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Novice članov Inštituta IRDO

Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije ( IFIMES ) iz Ljubljane, Slovenija, redno
analizira dogajanje na Bližnjem vzhodu in Balkanu. Wedyan Al Madani je pravni svetovalec s sedežem v Džedi in savdski znanstvenik, specialist
mednarodnega prava in odnosov. V svoji obsežni
analizi z naslovom " Temeljna zapuščina sojenja v
Nürnbergu in Tokiju (1945-1948) " analizira zapuščino sodnih procesov v Nürnbergu in Tokiu ter
vpliv teh sodnih procesov na razvoj mednarodnega kazenskega prava.

Noam Chomsky je nekoč dejal: " Za močne so zločini tisti, ki jih zagrešijo drugi ." To za Nemčijo in
Japonsko po drugi svetovni vojni ni bilo tako. Zmagovalne zavezniške sile so ustanovile prva
mednarodna kazenska sodišča, ki so preganjala
politične in vojaške uradnike zaradi vojnih zločinov in drugih grozodejstev, storjenih v vojnem
času. Štiri glavne zavezniške vlade; Združene države, Združeno kraljestvo, Francija in Sovjetska zveza so v Nürnbergu v Nemčiji ustanovile Mednarodno vojaško sodišče (Nürnberška sojenja) za pregon in kaznovanje večjih vojnih zločincev evropske osi.

Temeljna zapuščina sojenja v Nürnbergu in Tribunal je predsedoval kombiniranemu sojenju
Tokiju (1945-1948)
višjih nacističnih političnih in vojaških voditeljev
Tedaj so - precej nesrečni - dnevi, ko nekateri glasovi v Evropi na povsem ahistoričen način poskušajo dvomiti o temelje antifašistične zapuščine. Na poti so nevarni in zelo destruktivni poskusi
izenačevanja. Kljub temu je ta zapuščina na koncu
postavila staro celino človeško in miroljubno vzor za občudovanje in za nas ostale.
Zaradi teh obžalovalnih enačb je vredno ponovno
pregledati sojenja v Nürnbergu in Tokiju, ki so bistveni stebri listine o človekovih pravicah, posredovane takoj po okrilju OUN-a. Posledično je zelo
zapuščina teh preizkušenj izredna in daljnosežna. Predstavlja osrednji gradbeni material hiše,
imenovane Sodobna Evropa - nekaj, kar direktor
IFIMES dr. Zijad Becirović v svojem medijskem nastopu večkrat poudarja, kot enega od drznih, a le
malo glasov pravilne usmeritve in zgodovinske
odgovornosti.
Nazadnje je pomembnost sodišč težko pretiravati. Današnja ponovna potrditev je potrebna kot še
nikoli po koncu druge svetovne vojne.

ter več nacističnih organizacij. Manj priznano
mednarodno vojaško sodišče za Daljni vzhod je
bilo ustanovljeno ( tokijski sojenja ) v Tokiu na Japonskem po razglasitvi vrhovnega poveljnika zavezniških sil leta 1946 generala ameriške vojske Douglasa MacArthurja . Razsodišče je predsedovalo vrsti sojenja visokih japonskih političnih in
vojaških voditeljev za pregon in kaznovanje vojnih
zločincev na Daljnem vzhodu. Sojenje v Nürnbergu in Tokiu se je razlikovalo v več pomembnih vidikih, vključno s poreklom, sestavami in pristojnostmi.
Zavezniške sile so vzpostavile politiko, na katero
se bodo mednarodna sodišča v Evropi in na Daljnem vzhodu po drugi svetovni vojni osredotočila
predvsem na odločitev o posamezni kazenski odgovornosti za zločine proti miru. Zavezniške vlade, zlasti ZDA, so to politiko poskušale kot trden
korak k organiziranju mednarodnega pravnega
sistema za odvračanje od bodočih agresorjev in
preprečevanje vrste vojnih opustošenj, ki jih je
povzročila agresija osi. Ta politika, oživljena v
ZDA, prvič predstavljena v Nürnbergu, je bila ponovljena in zasledovana prav v Tokiu. Luc
Reydams in Jan Wouters sta trdila, da je
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" Nirnberške in tokijske listine pripravila peščica
državnikov z najvišjih vladnih stopenj, za katere
mednarodno sodišče ni bilo cilj sebi, ampak sredstvo za zelo specifičen cilj ." [1 ] Tokijska listina je
zahtevala, da so glavne obtožbe zoper obtožene
kazniva dejanja proti miru, obtožbe za vojne zločine in zločine proti človečnosti pa so obravnavale
kot diskrecijske. Zato se je velik del sodnih bitk v
Tokiu vrtel okoli utemeljitve agresivnih vojnih obtožb, kljub dejstvu, da je bilo resnično povedano
tudi japonsko grozodejstvo v vojnem času.
Junija 1945, na dan podpisa listine Združenih narodov na konferenci v San Franciscu, so se delegacije ZDA, Združenega kraljestva, Francije in Sovjetske zveze v Londonu pogajale o regulativnih načelih za pregon vojnih zločinov. Treba je omeniti, da
so vodje teh delegacij voditelji teh delegacij; Robert Jackson , David Maxwell Fyfe , generalni IT Nikitchenko in Robert Falco so pozneje opravljali pomembne vloge na Mednarodnem vojaškem
sodišču. Srečanje v Potsdamu, da bi razpravljali o
prihodnosti
Nemčije
in
Evrope,
so Truman , Churchill in Stalin potrdili londonske
pogovore.
Štiri glavne zavezniške vlade so avgusta 1945 podpisale Londonski sporazum iz leta 1945, s katerim
je bilo ustanovljeno Mednarodno vojaško sodišče. Londonskemu sporazumu je bila dodana listina Mednarodnega vojaškega sodišča in je določila
ustavo, funkcije in pristojnost sodišča [2] . Po en
sodnik vsake od zavezniških vlad je oblikoval
Nürnberško sodišče, zavezniške sile pa so zagotovile tudi skupino tožilcev. Nürnberška listina je
tudi določala, da je Mednarodno vojaško sodišče
imelo pregon in kaznovanje oseb, ki so storile katerega koli od naslednjih zločinov: zločini proti
miru (načrtovanje in vojna), vojni zločini
(odgovornost za zločine med vojno), zločini proti
človeštvu ( rasno preganjanje) in zarota za druge
zločine.
Razsodišče je imelo otvoritveno zasedanje v palači
pravičnosti v Nürnbergu, sojenje pa je trajalo od
novembra 1945 do oktobra 1946. Obtoženih je
bilo dvaindvajset nacističnih političnih in vojaških
voditeljev, med njimi Hermann Goering , Rudolph
Hess , Joachim von Ribbentrop , Alfred Rosenberg ,
in Albert Speer . Tribunal je devetnajst posameznih obtoženih spoznalo za krive in jih obsodilo na

kazni, ki so segale od smrti z obešanjem do petnajst let zapora. Za tri obtožene je bilo ugotovljeno, da niso krivi, eden je pred sojenjem storil samomor, eden pa zaradi fizične ali duševne bolezni
ni bil sojen.
Za razliko od Mednarodnega vojaškega sodišča
Mednarodno vojaško sodišče za Daljni vzhod ni
bilo ustanovljeno z mednarodnim sporazumom,
je pa izhajalo iz mednarodnih sporazumov za pregon japonskih vojnih zločincev. [3] Julija 1945 so
ZDA, Združeno kraljestvo in Kitajska podpisale
Potsdamsko deklaracijo, v kateri so zapisale, da
" Japonci ne nameravamo biti zasužnjeni kot rasa
ali uničiti kot narod, temveč stroga pravičnost izsiljeni bodo vsi vojni zločinci, vključno s tistimi, ki so
obiskovali surovosti nad našimi ujetniki. Japonska
vlada odstrani vse ovire za oživitev in krepitev demokratičnih teženj med japonskim narodom. Vzpostavi se svoboda govora, vere in misli
ter spoštovanje temeljnih človekovih pravic. [4] "in
japonsko vlado pozval, naj" zdaj razglasi brezpogojno predajo vseh japonskih oboroženih sil in naj
v takih ukrepih zagotovi ustrezna in ustrezna zagotovila o njihovi dobri veri . [5] “Vojna v Evropi se
je končala, vendar se je vojna z Japonsko nadaljevala v času, ko je bila podpisana Potsdamska deklaracija. Kljub temu Potsdamske deklaracije Sovjetska zveza ni podpisala, ker ni napovedala vojne Japonski, dokler ZDA na mesto Nagasaki niso
spustile druge atomske bombe. [6]
Japonska se je predala 14. avgusta 1945, šest dni
kasneje. Uradniki ameriškega State Departmenta
so se nagnili k pripravi medvladne konference o
ustanovitvi posebnih mednarodnih sodišč, toda
Koordinacijski odbor za državno vojno in mornarico je pripravil načrt, da uporabi moč vrhovnega
poveljnika zavezniških sil, generala Douglasa MacArthurja, pozornega izkušenj z londonsko konferenco, kjer je imel pravosodje Robert Jackson
ogromno težav, da se je z drugimi delegacijami
dogovoril o Nürnberški listini.
Na naslednji moskovski konferenci, ki je potekala
decembra 1945, so se ZDA, Združeno kraljestvo in
Sovjetska zveza s pritrditvijo Kitajske dogovorile o
osnovni strukturi, ki bo zasedla Japonsko. General
MacArthur je bil pooblaščen za „ izdajo vseh nalogov za izvajanje pogojev o predaji, okupacije in
nadzora Japonske ter vseh dodatnih direktiv k

IRDO MOZAIK, Prve slovenske družbeno odgovorne novice, št. 1/XIII, januar 2020, str. 13

njej . [7] “
Januarja 1946 je general Douglas MacArthur izdal
posebno razglasitev o ustanovitvi Mednarodnega
vojaškega sodišča za Daljni vzhod. K razglasitvi je
bila pridružena listina Mednarodnega vojaškega
sodišča za Daljni vzhod. Podobno kot v Nürnberški
listini je tudi ta opisal sestavo, funkcije in pristojnost razsodišča. Listina je predvidela, da je general Douglas MacArthur dodelil sodnike Mednarodnemu vojaškemu sodišču za Daljni vzhod iz držav, ki so podpisale Japonsko listino o predaji:
Avstralije, Kanade, Kitajske, Francije, Nizozemske,
Sovjetske zveze, Združenega kraljestva in ZDA, pa
tudi Britanska Indija in Filipini. Vsaka od teh držav
je imela tudi skupino tožilcev. Tako kot mednarodno vojaško sodišče je bilo tudi za mednarodno
vojaško sodišče za Daljni vzhod pristojno za pregon posameznikov za zločine proti miru, vojne
zločine in zločine proti človeštvu [8] . Vendar je bilo
mednarodno vojaško sodišče za Daljni vzhod pristojno za zločine, ki so se zgodili v daljšem časovnem obdobju, od japonske invazije v Mandžurijo
leta 1931 do predaje Japonske leta 1945.
Mednarodno vojaško sodišče za Daljni vzhod je
nadziralo pregon petindvajsetih japonskih političnih in vojaških voditeljev. Japonski cesar Hirohito
in drugi člani cesarske družine niso bili obtoženi. V
resnici so zavezniške vlade dopustile cesarju Hirohitu, da obdrži svoj položaj na prestolu, čeprav z
zmanjšanim statusom. Sojenje je potekalo od maja 1946 do novembra 1948. Mednarodno vojaško
sodišče za Daljni vzhod je vse obtožene spoznalo
za krive in jih obsodilo na kazni od smrti do sedmih let zapora.

tudi vzor Konvencije o genocidu 1948, Splošne
deklaracije o človekovih pravicah 1948 in utrli pot
ustanovitvi Mednarodnega kazenskega sodišča.
Na koncu zaključimo, da je zapuščina v Nürnbergu
in Tokiju sama po sebi izredna in je njen pomen
težko pretiravati. Izkušnje iz Nürnberga in mednarodne skupnosti s priložnostnimi sodišči kažejo, da
mednarodno pravičnost ne bi smelo biti popolno,
da bi bilo dobro. Držanje Nürnberga do nemogočega, zamišljenega standarda ni niti pošteno niti
produktivno.
Ne moremo pozabiti, da so sojenja v Nürnbergu in
Tokiu ter petdeset let pozneje ustanovitev Mednarodnega kazenskega sodišča za zaščito miru v
vseh regijah sveta. Dosežki teh velikih preizkušenj
na področju dviga pravičnosti in zakona nad nečloveško in vojno obljubljajo boljši jutri, saj si utirajo pot do mednarodnih zločinov. Poleg tega je
mednarodni sistem veliko prispeval k nastanku in
razvoju sodobnega mednarodnega prava.

O avtorju:
Wedyan Al Madani je savdski učenjak. Je pravni
svetovalec s sedežem v Džedi in specialist za mednarodno pravo in odnose.
https://www.ifimes.org/en

Sojenje v Nürnbergu in Tokiju je pomembno prispevalo k razvoju mednarodnega kazenskega prava in je bilo vzor za novo vrsto mednarodnih kazenskih sodišč [9] , ustanovljenih v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja. Poleg tega so v listini
Mednarodnega vojaškega sodišča omenjeni pojmi
" zločini proti miru ", " vojni zločini " in " zločini
proti človečnosti " prvič predstavljali in opredelili
te mednarodne listine. Ti izrazi in opredelitve so
bili sprejeti tudi v Listini Mednarodnega vojaškega
sodišča za Daljni vzhod in so bili od takrat prikazani in razširjeni v zaporedju mednarodnih pravnih
instrumentov. Zaključki Nürnberških sojenj so bili
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Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov, d.o.o.
Kjer strast najde pot

Naše podjetje letos praznuje sedem let samostojne poti. Sedem je pravljično število in zato smo se odločili razpisati sedem pro bono coaching programov. Prijave so odprte do 20. 2. 2020 (Prijava na Razpis
za pro bono coaching programe). Razpis je prvenstveno namenjen tistim, ki si tovrstnih storitev sicer ne
morejo privoščiti, bi jih pa potrebovali.
Verjamemo v moč pozitivnih odločitev in sprejemanja svojih "napak" in "pomanjkljivosti"; verjamemo v
moč odgovornosti do sebe in drugih in že ničkolikokrat se je skozi delavnice in programe, ki jih izvajamo, izkazalo, da držimo niti svojega življenja v svojih rokah. Kot tudi škarje in platno, da kaj storimo. Ali
pač tudi ne.
Verjamemo, da so tudi v vašem okolju ljudje, ki bi jim Program pomagal. Pošljite jim link na prijavo, povabite jih, seznanite jih, delimo dobro.
Verjamemo v širjenje dobre energije in dobrega v nas.
Hvala za priložnost, da skupaj storimo nekaj več.
Vabimo vas:
mag. Natalie Cvikl Postružnik, mednarodno certificirana poslovna coachinja AoEC in Eqaine Assisted
Coachinja, mednarodno certificirana NLP Praktik
Dubravka Rebernak, coachinja po duši
Sara Škorjanc, osebna in poslovna coachinja
Organizator Razpisa za pro bono coaching program je Insights d.o.o.

P. S.:
Še nekaj mest je prostih tudi za Mindfulness educational training - začetek 7. 2.
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Anketa: Družbene inovacije
Danes inovacijam vse bolj gledamo pod prste. Opazujemo njihov vpliv in se trudimo izmeriti
kakšne družbene učinke prinašajo, torej kakšne pozitivne koristi za družbo ali okolje prinašajo
zaradi aktivnosti v podjetju. Z vprašalnikom, ki je pred vami, želim raziskati, kako sistematično
upravljanje in oblikovanje idej v različnih podjetjih oz. organizacijah vpliva na razvoj družbenih
inovacij. Zadnjih 5 let posameznike in time v podjetjih spodbujam, da se izzivov lotevajo na bolj
inovativen in družbeno odgovoren način. Zato želim z raziskavo, ki jo pripravljam v okviru magistrskega študija Menedžmenta pametnih mest na fakulteti Doba, prepoznati dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje družbenoinovativnih idej in posledično razvoj družbenih inovacij. Družbene
inovacije so po Murayjevi definiciji tiste nove ideje (izdelki, storitve, poslovni modeli), ki učinkovito odgovarjajo na potrebe družbe ter ustvarjajo nove družbene odnose in sodelovanja. Gre za
inovacije, ki poleg splošnih koristi za družbo, opolnomočijo posameznike in povečujejo zmogljivost družbe za ukrepanje.

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo največ 15 minut časa. Na podlagi vaših odgovorov v anketi
bom zbrala kakovostne informacije o idejni in inovacijski dejavnosti ter dejavnikih, ki vplivajo na
nastanek družbenih inovacij. Sodelovanje v anketi je anonimno, vaše odgovore bom uporabila
za potrebe te raziskave, kumulativno pa širše v slovenskem prostoru.

Cenim, da si boste vzeli čas. Če želite ugotovitve raziskave prejeti na elektronsko pošto, na koncu raziskave vpišite vaš elektronski naslov.

Simona Roškar, trenerka za spodbujanje kreativnosti po metodi 12 dejavnikov inoviranja

V raziskavo se vključite TUKAJ!
Link: https://www.1ka.si/a/238243
Če Simoni Roškar zaupate vaš elektronski naslov na koncu vprašalnika, vam pošlje glavne izsledke raziskave in kot zahvalo za sodelovanje še 40 % bonus popusta na izbrano usposabljanje, ki je objavljeno na
spletni strani www.12dejavnikovinoviranja.si in bo v njeni organizaciji potekalo v letošnjem letu.
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Spoznajte Marka, zaposlenega očeta in diplomanta DOBA
Fakultete
Januar 2016 ... Marko je star 32 let. Dela v podjetju, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov. Za sabo ima
že pet let delovne dobe. Delodajalec zanj pravi, da je zanesljiv in odgovoren. Marko ve, da bo njegov
šef vedno zaposlil najboljši kader, zato mora ostati konkurenčen. Če bo imel novo in aktualno znanje,
mu bo šef zaupal tudi bolj zahtevne naloge in tako bo (p)ostal nepogrešljiv v podjetju. A glavna ovira,
da bi se odločil za študij, je pomanjkanje časa.

September 2016 ... Marko je našel rešitev: Dobin online študij, ki mu je omogočil izobraževanje ob
večerih, na potovanjih in ni zahteval od njega nobenih posebnih računalniških znanj. Prav tako pa je
lahko v vsakem trenutku spremljal svoje rezultate in napredek iz tedna v teden. Preverite tudi vi.

Junij 2019 ... Danes je Marko star 35 let. Je diplomirani ekonomist, saj je zaključil program
Menedžment v sodobnem poslovanju ⬆. Markov šef je že med študijem ugotovil pozitivne spremembe na Marku - osebnostno je zrasel, ima pozitivnejšo samopodobo, bolj je samozavesten in zavzet,
opazil pa je tudi, da so se v zadnjem času gospodarski kazalniki in prodaja v podjetju izboljšali. To se je
odražalo tudi pri Markovem delu, zato ga je tudi nagradil. Marko je postal vodja prodaje, njegova plača
pa se je zvišala za 20 %. In ne samo to, Marko je v času študija postal tudi oče.
To je le ena od več kot 5.000 uspešnih zgodb naših diplomantov, ki so študirali online. Ste pripravljeni
napisati svojo zgodbo o uspehu?

DOBA, FAKULTETA, KI VIDI DLJE
Vodilna in največja zasebna izobraževalna ustanova v
Sloveniji.
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Aljoša Bagola pravi, da …
... moramo razčistiti z bremeni, ki nam jih v obliki sodobnih zapovedi nalagajo
mediji, zaposlovalci in nove tehnologije. Po njihovem moramo biti nenehno zaskrbljeni, odgovorni, učinkoviti, na razpolago, všečkljivi in tudi srečni.
A če hočeš biti srečen, moraš biti najprej v redu!
A sreče ni mogoče zapovedati.
Kaj pa lahko?
Lahko pridete v soboto, 15. februarja, na 2. maraton pozitivne psihologije v
Novi Gorici,
kjer se bomo pogovarjali o krepitvi ljubezni do samega sebe ...
To je celoten program novogoriškega maratona:
15.30 – 16.30, dr. Tjaša M. Kos : Kako se imeti rad - kljub »napakam« - ali prav
zaradi njih
17.00 – 18.00, pater Karel Gržan v pogovoru z Matejo Feltrin Novljan: Ovrednoteni v neponovljivi izvirnosti
18.30 – 19.30, Melita Kuhar: Iskreno o zdravih odnosih
20.00 – 21.00, Aljoša Bagola: Kako biti v redu? (oglejte si del Aljoševega predavanja tukaj)
Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in na spletu: tukaj.
»... Dobro počutje je dandanes vedno večji izziv. Skrb za kariero, družino in vsakdanje
obveznosti nam onemogočajo, da bi živeli izpolnjujoče in navdihujoče,«

pravi Aljoša Bagola, avtor uspešnice 'Kako izgoreti ... in vzeti življenje v svoje
roke'.
Zato, dobrodošli na 2. maraton pozitivne psihologije v Novi Gorici!
Nastja in Blanka
p.s.: Če bi radi že pred Maratonom v Novi Gorici, na samo Valentinovo, 14.
2. v Ljubljani, odkrivali sami sebe in svoje moči, pa vabljeni tudi na GZSjev seminarski trojček 'Manager kot vizionar, strateg in junak' (podrobnosti tukaj).
p.p.p.s.: Povežimo se na Facebooku, LinkedInu in Instagramu!

WWW.NASTJAMULEJ.COM
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Mladi, podjetništvo in
družbena odgovornost
Rezultati raziskave: Vpliv prostovoljskih
aktivnosti na zaposljivost mladih
Mladi, še posebno mladi z manj priložnostmi, so

ma Ecorys in neodvisnim raziskovalcem Jonathanom

pogosto ob vstopu na trg dela zelo ranljiva kategori-

Robertsonom.

ja. Dolgoročna brezposelnost in neuspeli poskusi pri
pridobivanju prve zaposlitve so izrazito obremenilen dejavnik in lahko privedejo do izzivov, ki se z
učinkom snežne kepe začnejo odražati na številnih
področjih njihovega življenja. Institucije in organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi, jim nudijo različne
mehanizme za lajšanje prehoda na trg dela. Za kar
največji učinek pa morajo te ustanove medsebojno
sodelovati in poglobljeno razumeti delovanje mehanizmov, ki jih ponujajo.

Prostovoljske aktivnosti, ki so do jeseni 2018 potekale v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji,
zdaj pa v okviru programa Evropska solidarnostna
enota, pomembno vplivajo na razvoj ključnih kompetenc pri mladih. Pridobivanje teh kompetenc ne
olajša samo prehoda od šolanja do prve zaposlitve,
temveč vpliva tudi na uspešnost mladih tako v karieri kot v zasebnem in družbenem življenju.

MOVIT je zato v letih 2016-2019 izvedel dolgoročno

Kot je pokazala raziskava, se prostovoljskih aktivno-

kvalitativno raziskavo o učinkih prostovoljstva in

sti še posebej mladi z manj priložnostmi udeležijo

sodelovalnih praksah pri njegovem omogočanju v

zaradi občutka ujetosti v življenju, kar je podkre-

mednarodnem okolju.Raziskava je bila izvedena v

pljeno z motivacijo po izboljšanju zaposlitvenih

sodelovanju z britansko nacionalno agencijo progra-

možnosti in po novi izkušnji. Gre za raznoliko, a
medsebojno prepleteno motivacijo, ki so jo zmožne
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socialnega varstva in zaposlovanja.

Mladinsko delo z begunci in migranti v programih Erasmus+

Vendar rezultati raziskave kažejo tudi, da večina

Zavod

mladih o prostovoljskih priložnostih izve od vrstni-

»Mladinsko delo z begunci in migranti v progra-

kov in na podlagi predhodnega sodelovanja z organi-

mih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidar-

zacijami, ki jih nudijo. Samo trije od skupno 43 inter-

nostna enota, ki bo potekal v torek, 11. februarja

vjuvanih mladih so dobili informacijo od institucij s

2020, v dvorani Slovenskega etnografskega muze-

področja socialnega varstva in zaposlovanja. Sodelo-

ja v Ljubljani. Na dogodek so vabljeni v prvi vrsti

vanje med institucijami in organizacijami, ki se

mladinski delavci in drugi akterji, ki se pri svojem

ukvarjajo z mladimi, je zato nujno potrebno okrepiti,

delu srečujejo z mladimi begunci in drugimi ranlji-

prepoznati raznolike institucije na področju mladine,

kar že prepoznavajo nekatere uspešnejše organizacije na področju dela z mladimi z manj priložnostmi.

Movit

vabi

na

enodnevni

dogodek

vimi skupinami mladih. Udeleženci dogodka bodo
imeli možnost udeležbe na seminarju za iskanje

Raziskava je plod večletnega mednarodnega sodelo-

partnerjev v projektih E+: MVA in ESE »Inclusion

vanja med slovensko in britansko nacionalno agenci-

Matchmaking – Find European partners for Inc-

jo, ki se je začelo v letih 2012-2014 z raziskovalnim

lusion Projects«, ki bo potekal od 25. do 29. febru-

projektom »EVS Competences for Employability«,

arja 2020 v Laškem. Več informacij o dogodku in

ter nadaljevalo z v Sloveniji organizirano istoimen-

prijavnico najdete na spletni strani zavoda Movit.

sko mednarodno konferenco.

Prijave sprejemajo do 28. januarja 2020.

Rezultate raziskave si lahko ogledate tukaj, javnosti

Nagrada za diplomsko in magistrsko
nalogo s področja mladih

pa so bili prvič predstavljeni 14. 11. 2019 na predstavitvenem dogodku (fotografije s predstavitvenega dogodka si lahko ogledate tukaj). Več. Vir: Zavod

Mladinski svet Slovenije razpisuje Nagrado MSS za

MOVIT

najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2019. Prijavite se lahko vsi, ki:

Ne spreglejte!
Izteka se rok za prijavo na Javni poziv, ki je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v
letih 2020 in 2021, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list
RS, št. 42/10) in cilji iz Resolucije o Nacionalnem

ste v letu 2019 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko delo,
ste v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih in
ste bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let.

programu za mladino 2013-2022(Uradni list RS, št.

Besedilo poziva najdete na spletni strani Mladin-

90/13), izvajajo organizacije v mladinskem sektor-

skega sveta Slovenije. Prijave sprejemajo do pone-

ju. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev

deljka, 17. februarja 2020. Vir: Mladinski svet Slo-

za javni poziv znaša 2.900.000,00 EUR, od tega

venije

1.450.000,00 EUR v letu 2020 in 1.450.000,00
EUR v letu 2021. Rok prijave 10. februar 2020.
Več. Vir: CNVOS
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IRDO razmišljanje

Mobilnostni načrti: težave s prometom
moramo blažiti tudi mi sami
Le redki posamezniki se danes še lahko izognejo težavam v prometu – zastoji, pomanjkanje parkirnih mest, zamude, onesnaženje ozračja, hrup in ogrožena prometna
varnost krojijo naš vsakdan, zapolnjen s potmi na delo, po opravkih, v šolo, na različne
aktivnosti … Zaradi nenehne časovne stiske in številnih drugih izgovorov se ne znamo odreči rabi avtomobila, čeprav zato v zastojih pogosto izgubimo več časa, kot če bi uporabili kakšno drugo rešitev za naš prevoz. Dolgo časa so se te težave reševale s širjenjem
prometnic in izgradnjo parkirnih prostorov. A že pred časom se je ta praksa izkazala za
zgrešeno. Dodatni vozni pasovi in več parkirnih mest samo privabijo še več prometa ter
ustvarijo še večje zastoje. Rešitve je zatorej treba iskati drugje …
Avtorica: Irena Hlede
Trajnostna mobilnost “od zgoraj navzdol”
Na pritožbe ljudi in kritike nevladnih organizacij
so se odzvale državne in mestne uprave z zapiranjem mestnih središč za motorni promet ter
vzporednim ukinjanjem parkirnih mest na tam
nastalih conah za pešce. Vzpostavljajo se sistemi
mestnih koles, jača javni promet, ipd. Načrte ter
ukrepe za zmanjšanje prometa v mestnih
središčih se danes strateško načrtuje, dokument,
v katerem so zajeti na mestni ravni, pa se imenuje
Celostna prometna strategija. K vzpostavitvi le-te
so mestne uprave zakonsko zavezane in imajo jo
že vse večje slovenske občine, pa tudi mnoge
manjše.
Delovanje mestnih uprav se je povezalo tudi na
državni ravni, kjer je bila znotraj Ministrtstva za
infrastrukturo ustanovljena Slovenska platforma
za trajnostno mobilnost, ki usmerja in povezuje
ciljne skupine, ki delujejo na področju trajnostne
mobilnosti, od mestnih uprav preko regij do
podjetij, trgovin, športnih dvoran in številnih drugih ustanov, v katerih se zbirajo udeleženci v
prometu – torej neposredni “povzročitelji”
prometnih zastojev in podobnih “anomalij”
sodobnosti v mestih. A zgolj reševanje težav “od
zgoraj navzdol” ne prinese otipljivih rezultatov.
Mestna središča se že nadalje (in pogosto celo
bolj kot do sedaj) dušijo v prometu, zato je nujno
treba pristopiti k ukrepanju “od spodaj navzgor”,

to je neposredno od končnih uporabnikov.
Za to obliko pristopa se je bilo treba obrniti na
“celice”, ki neposredno generirajo promet, to so
podjetja, v katera vse dni v tednu zahajajo
uslužbenci, stranke in obiskovalci, pa na šole,
bolnice, zdravstvene domove, trgovske centre,
športne dvorane, … Vsaka od teh ustanov ima
svoj poseben nabor obiskovalcev, se nahaja v
okolju, ki je tako ali drugače dostopno peš ali s
kolesom, ter do katerega vodijo takšen ali drugačen javni prevoz, prometnice, ipd.. Vsaka od
teh ustanov mora vzpostaviti svojo lastno “ministrategijo”, ki je poimenovana “mobilnostni
načrt”.
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Pristop “od spodaj navgor” - mobilnostni načrt
Mobilnostni načrt je analiza stanja mobilnostnih
navad zaposlenih, uporabnikov ter obiskovalcev
v obravnavani ustanovi, na osnovi katere se
predlaga nabor ukrepov, s katerimi se te navade
usmerja v doseganje naprednih trajnostnih
rešitev prometa. Njegov namen je, da se
predvidljive prometne zastoje in podobne mobilnostne težave vnaprej blaži ali odpravi,
predvsem z pogostejšo hojo ali kolesarjenjem,
spodbujanjem rabe javnega prevoza ter z racionalnejšo rabo osebnih avtomobilov. Preprosteje bi
lahko rekli, da nam mobilnostni načrt pomaga
vzpostaviti pravo raznerje med spodbujanjem
novih potovalnih navad in ukinitvijo slabih praks.
Dokument, ki postavlja temelj temu novemu področju, so Smernice za pripravo Mobilnostnih
načrtov, ki so jih (v okviru že omenjene Slovenske platforme za trajnostno mobilnost) sestavili na Ministrtstvu za infrastrukturo, temeljijo
pa seveda na izkušnjah, pridobljenih v drugih
državah, v katerih so bili prisiljeni na tem področju ukrepati že veliko prej. Mobilnostni načrti
so danes že v mnogih državah zakonsko
predpisani, obvezni so tako za načrtovane
gradnje (stavb, območij, predvsem pa celotnih
sosesk), kot za že izvedene objekte ter površine.
Pri nas zakon mobilnostnega načrta še ne
predpisuje kot obvezo, lahko pa ga z odlokom
predpišejo posamezne občine.

Kakšne vrste mobilnostnih načrtov poznamo?
Ustanove, katerim Mobilnostni načrt pomaga

reševati prometne zagate, se med seboj razlikujejo po številu uporabnikov, predvsem pa po
njihovi sestavi. Sestava uporabnikov določa
pristop k reševanju mobilnostnih težav ter k
naboru predlaganih ukrepov.
Najobširnejša skupina ustanov so podjetja, katerih uporabniki so v največji meri zaposleni,
imajo pa občasne obiskovalce in stranke ter pogosto tudi reden transfer servisnih vozil.
Popolnoma drugačna je slika uporabnikov vrtcev,
šol in drugih izobraževalnih ustanov – tukaj
prevladujejo redni “obiskovalci”, kot so učenci in
študentje, obseg zaposlenih pa je občutno
manjši. Spet tretja zgodba so lahko ustanove, kot
so bolnišnice ali zdravstveni domovi, pa
nakupovalna
središča,
špotni
objekti,
prireditvene dvorane, večje poslovne cone, ipd.
Zadnja popolnoma specifična ciljna skupina za
izdelavo Mobilnostnih načrtov pa so različne
prireditve, ki na isti lokaciji v relativno kratkem
časovnem intervalu zberejo zelo veliko število
obiskovalcev. Vsem je skupno to, da se soočajo
tako s prometnimi zastoji, kot s pomanjkanjem
parkirnih prostorov zanje, prisopi k reševanju
njihovih mobilnostnih situacij pa se seveda od
primera do primera zelo razlikujejo.
Zakaj je podjetjem in ustanovam koristna trajnostna sprememba mobilnostnih navad?
Pridobitve na področju zmanjšanje števila
uporabnikov, ki za svoje dnevne poti uporabljajo
osebna vozila, s čemer so izpostavljeni cestnim
zastojem in z njim povezanim stresom, že ves čas
omenjamo, prav tako manjše število potrebnih
parkirnih prostorov. Kateri pa so posredni ter
vzporedni učinki prehoda na bolj trajnostne oblike mobilnosti?
1.

2.

Med potjo na delo z javnim prevozom lahko
mnogo dela že postorimo.

3.

Pridobitev novih proizvodnih zmogljivosti: z
zmanjšanjem števila parkirnih mest, potrebnih za vozila zaposlenih, se lahko te
površine sprostijo za dejavnosti, ki prinašajo
dobiček, ne pa da so mrtev kapital.
Pridobitev novih rekreacijskih ali sprostitvenih zmogljivosti: z zmanjšanjem števila
parkirnih mest, se lahko te površine
namenijo tudi rekreacijskim ali sprostitvenim namenom.
Izboljšanje zdravja zaposlenih: raziskave so
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4.

5.

6.

pokazale, da so ljudje, ki se aktivno ukvarjajo s športnimi aktivnostmi, bolj zdravi
(redno gibanje izboljša srčno-žilno in aerobno kondicijo, znižuje krvni pritisk, viša
raven energije, izgrajuje mišično maso ter
izboljša koordinacijo) ter redkeje izostajajo
z dela zaradi bolezni. Raziskave so pokazale,
da je smrtnost zaradi različnih bolezni pri
ljudeh, ki redno hodijo ali kolesarijo, kar za
39% nižja kot pri tistih, ki se ne gibljejo redno.
Izboljšanje produktivnosti zaposlenih: redna telesna aktivnost, kot sta hoja ali
kolesarjenje, izboljša tudi čustveno zdravje
zaposlenih, s tem pa njihovo dobro počutje, samozavest in odpornost na stres.
Večja lojalnost zaposlenih podjetju: podpora ukrepom trajnostne mobilnosti je eden
izmed ukrepov podpore plači, zaradi katerih zaposleni odložijo zamenjavo delovnega mesta.
Varovanje okolja: če dnevno pot v razdalji 6
km zaposleni namesto z avtom opravijo, na
primer, s kolesom, ob tem prihranijo 0,5
tone CO2 oziroma 6% svojega letnega
ogljičnega odtisa. Če se za takšno spremembo svojih mobilnostnih navad odloči
le 1 odstotek slovenskih delovno aktivnih

7.

8.

oseb, torej 8.800 oseb, je to kar 4.400 ton
CO2.
Aktivna vključitev v proces trajnostne mobilnosti govori v prid tudi družbeni odgovornosti podjetja ter njegovi tržni podobi.
Možnosti za koriščenje ugodnosti, ki jih za
to ponuja Eko sklad – z začetkom leta 2020
so stopili v veljavo javni razpisi za ukrepe
trajnostne mobilnosti, s katerimi lahko
ustanove financirajo ukrepe na področju
trajnostne mobilnosti, od parkirišč za kolesa in kolesarnic do e-koles, polnilnic za električna vozila in vozila na vodik, prikazovalnike bližnjih postajališč in odhodov
z njih v realnem času, registratorje odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza
ter samo izdelavo mobilnostnih načrtov.

Argumentov za spremembo mobilnostnih razvad
je gotovo dovolj, glede na vse bolj prisotne
posledice podnebnih sprememb in globalnega
segrevanja, pa je gotovo čas, da se odzovemo že
včeraj, ne šele danes.

S kolesom se na delo pride hitreje.
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Peticija

Z eno plenico več nas ne boste odpravili!
Srebrna nit – Združenje za dostojno starost že več kot dve leti opozarja na skrajno neprimerno politiko
državnih organov Slovenije na področju celostne skrbi za starejše.

Spoštovani, ker skrb za starejše in medgeneracijsko sožitje nista prioriteti naše vlade in
koalicijskih strank, vas nagovarjamo, da podpišete spodnjo peticijo:
Z eno plenico več nas ne boste odpravili*

Srebrna nit – Združenje za dostojno starost že
več kot dve leti javno, glasno in argumentirano opozarja na skrajno neprimerno politiko
državnih organov Slovenije na področju celostne skrbi za starejše. Naše ugotovitve je z
revizijo (september 2019) potrdilo tudi
Računsko sodišče. Predsednika vlade pozivamo, naj izvaja svoje ustavne in zakonsko določene naloge in vodi delo vlade tako, da bo
krepila socialno državo. Žal z dosedanjimi nepremišljenimi aktivnosti sedanja vlada slabi
socialno državo, področje skrbi za starejše pa
samo še ruši. Vlada in njene institucije se dobesedno norčujejo iz starejše generacije, ki je
to državo zgradila, torej skoraj tretjine
(600.000) državljank in državljanov. Namesto

da bi predsednik vlade Marjan Šarec od svojih ministrov, predvsem ministrice za delo
Ksenije Klampfer in ministra za zdravje Aleša
Šabedra, zahteval čim hitrejše uresničevanje
zavez zapisanih v koalicijski pogodbi, torej
ureditev področja dolgotrajne oskrbe, dopušča, da se po skoraj letu in pol vladanja ni
spremenilo nič. Pač, minister Šabeder je že
nekajkrat spremenil datum predstavitve zakona o dolgotrajni oskrbi, čakajočih brez dolgotrajne oskrbe pa je iz dneva v dan več. Doplačila, ki jih sorodniki starejših komaj zmorejo,
so vedno višja, oskrba je vedno slabša. Vladna retorika pa napoveduje še težje čase, saj
se vladni predstavniki zavzemajo za krepitev
zasebnega sektorja, socialno politiko pa vodijo na način krepitve dobičkov zasebnikov in
tujih družb.
Zato, spoštovani predsednik vlade in predsedniki koalicijskih strank, zahtevamo, da vlada z rebalansom prednostno in takoj zagotovi proračunska sredstva, s katerimi bo
mogoče pomembno skrajšati predolge čakalne dobe starejših v ustrezne ustanove.
To bo mogoče samo z gradnjo novih domov, s financiranjem stanovanjskih skupnosti,
prizidkov k obstoječim javnim socialnim zavodom ali z nadgradnjo in odkupom ter dokončanjem investicij v Vrtojbi, Osilnici in
drugje. Ministrica za delo, Ksenija Klampfer
naj takoj odredi revizijo obstoječih in/ali nasedlih investicij na tem področju. In naučite
se koristiti sredstva EU.
Piarovska besedila (npr. Delo, 10. 1. 2020, str.
2), ki navajajo, da bo država zagotovila 1.700
mest za starejše, so popolno zavajanje državljank in državljanov. Dejstvo je, da bo ministrstvo za delo samo ponovno razpisalo konce-
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sije, ki jih bodo dobili domači zasebniki in tuje korporacije. Tako bomo starejši iz preskromnih pokojnin s pomočjo sorodnikov
plačevali stroške financiranja gradnje teh domov. Torej namesto za naše starejše, Slovenija investira v dobiček tujcev! In peščico domačih posrednikov pri tem poslu. Starejši ne
bomo pristali na nadaljnje zmanjševanje pravic v okviru dolgotrajne oskrbe in z eno plenico na dan več nas niste odpravili. Zato vas
pozivamo, gospod predsednik vlade RS Marjan Šarec in vsi predsedniki koalicijskih strank,
da končno prisluhnete potrebam ljudi, uskladite stališča ter po hitrem postopku sprejmete Zakon o dolgotrajni oskrbi in stabilen
javni solidarnostni vir financiranja ter
sprejmete ustrezne ukrepe, da bomo imeli
dovolj strokovnega in empatičnega kadra,
ki bo izvajal integrirane storitve za starejše.
Desetletje in več trajajoče nesoglasje med
ministrstvom za zdravje in ministrstvom za
delo je množico (podatki na dan 13. 1.
2020
https://servis.ssz-slo.si/
porocilo.pdf: 11.784 aktualnih in 26.014
evidentiranih vlog in minus eno prosto
mesto v vseh zavodih) oslabelih, pomoči
potrebnih starejših postavilo pred zaprta vrata. In nič ne kaže, da se jim bodo kmalu odprla. Sedanja Vlada RS v skoraj letu in pol še
ni izpolnila obljub, zapisanih v koalicijski pogodbi. Ker izkušnje kažejo, da nobena vlada
ne želi sprejemati pomembnih zakonov v
drugi polovici mandata, nam ne preostane
nič drugega, kot da glasno povemo: Tega je
zdaj dovolj!
Vrsta oslabelih in pomoči potrebnih pred zaprtimi vrati se daljša, stiska njihovih bližnjih
pa je vse večja. Spoštovani predstavniki ljudstva, pozivamo vas, da čim hitreje ukrepate,
kajti starejši, ki skoraj edini še hodimo na volitve, tokrat ne bomo pozabili neizpolnjenih
obljub iz koalicijske pogodbe.
Nanje nas bodo nenazadnje spominjali naši

bližnji, za katere bomo brez pomoči države
skrbeli doma, ker dolgotrajne oskrbe Vi, kljub
obljubam, niste uredili. Spoštovani predsednik Vlade RS, spoštovani predsedniki koalicijskih strank LMŠ, SMC, SD, Desus, SAB, v
skrajno zaostrenih razmerah zahtevamo:
1.

Sprejem rebalansa proračuna za leti
2020 in 2021

2. Sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi
3. Sprejem ustreznih ukrepov za zagotovitev
ustreznega kadra v socialnih zavodih
4. Ustanovitev pristojnega organa za starejše

V Ljubljani, 13. januar 2020

Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne
niti
Neva Železnik, podpredsednica Srebrne niti
Darinka Klemenc, članica IO
Zdenka Kramar, članica IO
Silvija Novak, članica IO
Boštjan Pegan, član IO
prof. ddr. Andrej Pleterski, član IO
Maja Valič, članica IO
dr. Katerina Vidner Ferkov, članica IO
Blanka Šetinc, članica IO

* ZZZS je odobril eno plenico več s 1.7. 2020
vsem bolnikom z inkontinenco

Biserka Marolt Meden, Srebrna nit
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Aktivnosti za razvoj zaposlenih

Sedem pogojev za kvalitetno izobraževanje
zaposlenih
Ste za zaposlene organizirali in izvedli seminar z vrhunskim, priznanim izvajalcem, vendar ni bilo želenega učinka nanje oz. na njihovo delo?
Ste organizirali tečaj, katerega so »krvavo« potrebovali za delo, na koncu pa sta v učilnici sedela le 2
ali 3 zaposleni?
So zaposlenih komentirali, da delavnica ni zadovoljilo njihovih pričakovanj?
Ali pa so se zaposleni navdušeni vrnili iz predavanja vrhunskega motivatorja, čez nekaj dni pa je le-to
izginilo?
Avtorica: Jana Mlačnik, Javni zavod Cene Štupar- Center za izobraževanje Ljubljana

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 kako 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 znali, bolj bodo uspešni pri delu, odpove. Ne velja, da bodo učinki večji, če v učilnico pošljemo poznanega strokovnjaka, ki bo zagotovo hitro »vse uredil«.
Bližnjic ni! Včasih je manj, več. Aktivnosti za
razvoj zaposlenih naj bodo skrbno izbrane in
načrtovane. Po mojih izkušnjah je izobraževanje
le »pika na i« v nizu različnih aktivnosti, ki bodo
le skupaj pripeljale do dolgoročnih učinkov za
zaposlene in za podjetje.

Katere stvari upoštevati, da bo izobraževanje za
zaposlene imelo smisel in prineslo želene učinke
zanje in za podjetje.
1. Upoštevanje pričakovanj udeležencev. Vsak
zaposleni pride na izobraževanje s svojimi
pričakovanji. Izvajalec naj najprej preveriti
kakšna so ta pričakovanja. Vzame naj si
čas. Še tako vrhunsko izobraževanje za zapo-

slenega ne bo imelo globljega smisla, če ne bo
skladno z njegovimi pričakovanji. Vsebino naj
se nenehno prilagaja pričakovanjem vključenih
zaposlenih. Prav tako naj se uskladi pričakovanja zaposlenih, ki se vključijo v izobraževanje
in pričakovanja podjetja oziroma vodstva podjetja.
2. Učenje je reševanje konkretnih problemov,
upošteva naj se konkretne potrebe zaposlenih. Izobraževanje odraslih mora biti vedno
usmerjeno v konkretne življenjske in delovne
probleme, s katerimi se srečujejo zaposleni.
Delavka, ki je tudi gospodinja, bo smisel učenja Excela videla, če bo znanje lahko uporabila
npr. pri vodenju proračuna lastnega gospodinjstva ali pa pri razvrščanju prejetih in izdanih računov pri svojem delu. Splošni tečaj
Excela je z učenjem zahtevnih »neuporabnih«
tabel, zagotovo ne bo prepričal.
3. Odrasli se učijo z delovanjem, z uporabo in na
podlagi izkušenj. Izobraževanje naj vedno upošteva izkušnje zaposlenih, s katerimi lahko bistveno sooblikujejo vsebino in potek izobraževanja. Izobraževanje bo imelo na zaposlene
učinek, če bodo vsebino lahko povezali z izkušnjami in jih nadgradili. Ste že bili na izobraževanju, kjer vam izobraževalec ni le govoril kaj
morate narediti, ampak je izhajal iz tega kar
veste in znate, nato pa ste skupaj iskali možnosti za izboljšanje delovnega procesa ali rešitve
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za konkreten problem pri delu? Namesto, da
za zaposlene organizirate delavnico komunikacije, v kateri bodo nadgradili svoje komunikacijske veščine s strankami (ker jih nimajo oz.
imajo slabše razvite), zadevo obrnite na glavo.
Ustanovite delovno skupino zaposlenih, ki bodo s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem,
skupaj z izvajalcem, pripravili standarde in
norme za komunikacijo s strankami v podjetju!
4. Odrasli se najraje učijo v manjših skupinah, kjer
se počutijo enakopravne in v katerih svoje probleme in dileme razrešujejo na podlagi dialoga
in iskanja skupnih rešitev. V izobraževanje naj
se zaposleni vključijo brez vodje, da imajo prostor zaupanja, da lahko delijo vse dileme, s katerimi se soočajo pri delu. Vsi zaposleni naj se
moralno zavežejo, da vse povedano, ne gre iz
učilnice. Zaposlen naj bo slišan in upoštevan.
Izvajalec naj ne bo nekdo, ki podaja znanje zaposlenim, ki »veliko stvari ne vedo«. Takšen
pristop je obsojen na propad, saj bodo zaposleni, z dolgoletnimi bogatimi delovnimi izkušnjami, izobraževanje vzeli kot pametovanje, ne
pa nekaj kar jim lahko pomaga pri njihovem
delu. «. Izvajalec ima le vlogo posrednika,
mentorja in usmerjevalca učenja.
5. Jasno predstavljena namera, vodja naj bo na
čelu fronte. O tem kaj bi podjetje oz. nadrejeni
želeli doseči z določenimi aktivnostmi za zaposlene, naj se odkrito spregovori. Zaposlene naj
vodja dobronamerno nagovori. To bodo zaposleni tudi začutili in dobro sprejeli. Če vodja
stopi pred delavce, si vzame čas zanje, jim razloži kako, kaj in zakaj, zaposleni načeloma zelo
cenijo. Dolgoročno vsekakor. Če je le možno
naj se vodja vključi v katero izmed aktivnosti

(ne pa v celotna izobraževanja) prvi in deli svojo izkušnjo z zaposlenimi.
6. Naučeno lahko že jutri prenesejo v prakso. Izobraževanja naj bodo zastavljena tako, da
zaposleni pridobijo konkretna znanja, veščine,
ki jih bodo že naslednji dan lahko prenesli oziroma preizkusili v praski, torej na delovnem
mestu, v odnosih s sodelavci, nadrejenimi,
strankami.

7. Sistematičen pristop pri doseganju ciljev. Če
podjetje želi doseči želen cilj oz. določene
spremembe, je smiselno, da v daljšem časovnem obdobju načrtuje več, med seboj povezanih aktivnosti, ki se sistematično ukvarjajo z
osebnim in/ali poklicnim razvojem zaposlenih.
Prva aktivnost je lahko individualna. Naj gre za
pogovor, npr. za ugotavljanje kaj je posameznemu zaposlenemu pomembno pri delu in kaj
ga motivira. Pogovor naj vodi nekdo, ki ne prihaja iz podjetja in je povsem objektiven. Izobraževanje naj ne bo enkraten dogodek, ki bo
»čudežno« rešil problem, ampak naj omogoča,
da zaposleni preverjajo uvajanje naučenega v
delovni proces. Izobraževanje naj bo razdeljeno v več delov, naj traja daljše obdobje, da
imajo zaposleni možnost, da se z izvajalcem
pogovorijo o uspehih in neuspehih uporabe
naučenega v prakso, torej pri delu, pri vzpostavljanju odnosov. Izobraževanje je lahko
zadnja aktivnost v nizu.

IRDO MOZAIK, Prve slovenske družbeno odgovorne novice, št. 1/XIII, januar 2020, str. 27

DO v Sloveniji
Dan za spremembe 2020
Dobro za ljudi in planet
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 Slovenije, 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 zanemarjena 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 Slovenska filantropija vabi , da organizirate akcije, ki bodo namenjene trajnostnim 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 držav 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 dogovor mednarodne
skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti ter zagotovitev napredka predstavlja akcijski načrt za ljudi, planet Zemljo in blaginjo vseh.
Rok za prijave: 20. marec 2020
Dan za spremembe 2020 bo v soboto, 4. aprila
2020 .

Vodnik po programu Evropska
solidarnostna enota 2020 v slovenskem jeziku

Objavljen je Vodnik po programu Evropska solidarnostna enota za letu 2020 v slovenskem jeziku. Najdete ga na povezavi "razpisna dokumentacija". Vir: Zavod MOVIT

Enotni spletni register vseh poimenovanj proizvodov, zaščitenih z geografskimi označbami
Evropska komisija je vzpostavila enotni spletni
register „eAmbrosia", kjer so zbrana vsa poimenovanja proizvodov, zaščitenih z geografskimi
označbami – zaščitena označba porekla (ZOP) in
zaščitena geografska označba (ZGO) ter zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP). Zadevni proizvodi, tj. hrana, vino in žgane pijače, so bili predhodno zbrani v treh različnih registrih: e-SpiritDrinks (žgane pijače), DOOR (kmetijski proizvodi
in živila in e-Bacchus (vina). Geografske označbe
pravno varujejo več kot 3.300 imen proizvodov in
predstavljajo edinstvene lastnosti teh proizvodov
in tradicionalno znanje njihovih proizvajalcev.
Več. Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Vir: Slovenska filantropija
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Zahteva slovenskih raziskovalcev

Za sprejetje takojšnjih ukrepov za blaženje
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
Slovenski raziskovalci, ki proučujejo vreme, podnebje in podnebne spremembe, so na
predsednike republike, vlade, DZ-ja in državnega sveta naslovili pismo, v katerem
opozarjajo na grožnjo katastrofalnih podnebnih sprememb.

Povzetek
Strokovnjaki, ki raziskujemo vreme, podnebje in
vplive podnebnih sprememb, čutimo, da je naša
profesionalna in etična dolžnost odločno pozvati
Vas, odločevalce, k sprejetju takojšnjih ukrepov
za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje
nanje. Podnebne spremembe, ki so posledica
človeškega delovanja, se namreč že dogajajo,
njihove posledice pa bodo v prihodnosti vse hujše. Slovenija ima med državami Evropske unije
(EU) eno najslabših podnebnih strategij
(Nacionalni energetski in podnebni načrt), ki nikakor ni v skladu z zastavljenimi cilji Pariškega
podnebnega sporazuma. Zahtevamo torej, da
sprejmete nove, bolj ambiciozne podnebne in
okoljske načrte, ki bodo v dolgoročnem interesu
prebivalcev Slovenije in vsega sveta. Predlagamo, da takoj uvedete naslednje poglavitne ukrepe:



Spodbudite manjšo porabo energije in nujna vlaganja v večjo energetsko učinkovitost stavb in brezogljično energetsko infrastrukturo.



Spodbudite vsesplošno večjo varčnost in
spremembo ustaljenih vsakodnevnih navad in razvad - prehranskih, potrošniških in
potovalnih.



Vključite podnebno in okoljsko problematiko v obvezen del učnih programov na
vseh ravneh izobraževanja.



Spodbudite večjo uporabo javnih prevoznih sredstev z vlaganji v železniško infrastrukturo in z višjimi subvencijami za javni
prevoz.



Uvedite davek na ogljik v okviru zelene
davčne reforme, ki bo prihodke od davka v
celoti in enakomerno vrnila državljanom
kot ogljične dividende.



Sprejmite preventivne ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam, ki nam bodo olajšali spoprijemanje z njihovimi posledicami.

Naša majhnost ali velikost, kot bomo izbrali sami, se bo najbolj odločno kazala v naših dejanjih.
Pokažimo, da v Sloveniji imamo znanje, ideje in
da lahko vodimo z zgledom.
***************************************
*
Spoštovani predsedniki - republike, vlade, državnega zbora in državnega sveta, spoštovane ministrice in ministri, spoštovane članice in člani državnega zbora ter državnega sveta!
Še nikoli v zgodovini človeštva vpliv nas, ljudi, na
planet in njegovo biosfero ni bil večji, kot je danes. Lahkomiselno smo preoblikovali površje
Zemlje in spremenili sestavo njenega tankega
sloja ozračja, ki le v spodnjih petih kilometrih
omogoča edinstvene pogoje, potrebne za življenje. Kljub številnim opozorilom v preteklih letih
poseg človeštva v globalni ekološki sistem ostaja
mnogoteren. Svetovna meteorološka organizacija (WMO), Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC), Agencija RS za okolje (ARSO) ter
številne druge organizacije in posamezniki s svojim znanstvenim delovanjem vedno znova dokazujejo, da je človeško delovanje glavni krivec za
podnebne in okoljske spremembe. Medtem ko
posledice podnebnih sprememb povečini najhu-
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je občutijo države v razvoju, je za večino vzrokov
teh odgovoren industrializirani, razviti svet, kamor sodi tudi Slovenija.
Koncentracija toplogrednih plinov v ozračju je
nizka, a vseeno ključnega pomena za življenje na
Zemlji, saj ti plini preprečujejo delu Zemljinega
dolgovalovnega sevanja, da zapusti ozračje. Brez
naravnega učinka tople grede, ki ga je že pred
skoraj dvema stoletjema odkril francoski matematik Joseph Fourier 6 , bi bila povprečna temperatura na Zemlji pod -20 °C, človeška noga pa
planeta zagotovo ne bi tako neusmiljeno teptala. Že med največjim industrijskim razmahom
konec 19. stoletja je švedski kemik in Nobelov
nagrajenec Svante Arrhenius opozoril, da bi se
Zemlja ob morebitni podvojitvi količine ogljikovega dioksida v ozračju segrela za približno 4 °C.
Medtem ko toplogredni plini omogočajo življenje na Zemlji, pospešeno povečevanje njihove
koncentracije v ozračju prinaša spremembe v
energijski bilanci planeta. Ta že danes v vesolje
izseva skoraj 1 W/m2 manj, kot v povprečju
prejme od Sonca. Posledično se naš planet segreva in se bo še naprej - vse dokler izsevana
toplota ne bo enaka prejeti. Povezavo med izsevano toploto in temperaturo črnega telesa je
uspešno preučeval že naš rojak, fizik Jožef Stefan. Fizika, podkrepljena z matematičnim opisom, numeričnimi simulacijami in meritvami, je
torej jasna!

Ob trenutni stopnji naših “prizadevanj” se bo do
konca stoletja globalna povprečna temperatura
povečala za 4 °C glede na referenčno obdobje
1986-2005, ki je že tako skoraj 1 °C toplejše od
predindustrijske dobe, podobno pa bo tudi pri
nas v Sloveniji. Za lažjo predstavo: povišanje
temperature za 5 °C (od predindustrijske dobe)
je enakovredno premiku proti jugu za skoraj
1000 km (npr. iz Ljubljane v Madrid oz. iz Kopra
v Atene, Malago ali Tunis), takšna pa je tudi razlika v globalni povprečni temperaturi med ledeno dobo in toplim obdobjem. To pomeni, da bodo že v zadnji tretjini stoletja na območjih, kjer
bo živela več kot polovica svetovnega prebivalstva (npr. Kitajsko nižavje, Indijska podcelina,
jugovzhodna Azija, vzhodni del ZDA, nizka ekvatorialna Afrika ter celo osrednji Balkan), v povprečju vsako drugo ali tretje leto pretili smrtno

nevarni vlažni vročinski valovi, ki bodo ogrožali
celo zdrave odrasle v mirovanju. Preostali, še
zlasti otroci in starostniki ter ljudje s srčnožilnimi in pljučnimi obolenji, pa so za vlažno vročino še občutno dovzetnejši.
Podnebne spremembe pomembno vplivajo tudi
na ostale vremenske ekstreme: obdobja suše so
dolgotrajnejša, hkrati pa se povečuje število neurij (z možno točo, viharnim vetrom) in obilnih
padavinskih dogodkov, kar vodi do obsežnejših
poplav. Zaskrbljujoč je tudi napovedan dvig morske gladine do enega metra na svetovni ravni do
konca stoletja, kar bo ogrozilo obalna območja,
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predvsem ob izjemnih vremenskih dogodkih.
Koncentracija ogljikovega dioksida narašča tudi v
oceanih, kar povzroča zakisanje. Toplejša morska voda in zakisanje pa pomenita izgubo biodiverzitete (npr. zaradi izginjanja koralnih grebenov), ki je opazna tudi na kopnem.
Zaradi posledic podnebnih sprememb bo že do
leta 2050 razseljenih od 200 do 250 milijonov
podnebnih beguncev. Podnebne spremembe
prinašajo tudi veliko ekonomsko škodo. Ekonomske izgube bodo ob trenutni stopnji naših
“prizadevanj” v državah srednje in južne Evrope,
kamor spada tudi Slovenija, v zadnji tretjini 21.
stoletja presegle 4 % letnega bruto domačega
proizvoda. Hitro razogljičenje energetskega
sistema in zmanjšana poraba naravnih virov je
neprimerno cenejša pot, ki terja “zgolj” od 1 %
do 2 % letnega bruto domačega proizvoda.
Kot raziskovalci, ki se ukvarjamo z merjenjem in
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opazovanjem Zemlje, njenih oceanov, ozračja,
tal in biosfere, z razumevanjem njihovih procesov, napovedovanjem vremena in podnebja, čutimo, da je naša moralna in etična dolžnost tokrat še odločneje pozvati vas, odločevalce, k
ukrepanju. Od vas pričakujemo, da takoj predlagate zakonodajo, ki bo zagotovila zmanjšanje
izpustov v skladu s Pariškim sporazumom, katerega podpisnica je tudi Slovenija. Ta dokument
veleva, da moramo v izogib nevarnim spremembam omejiti dvig globalne povprečne temperature na 1,5 °C do 2 °C glede na predindustrijsko
dobo, sicer tvegamo porušitev že tako krhkega
ravnovesja podnebnega sistema. Četudi bi nekatere države izpolnile svoje trenutne zaveze (v
preteklosti jih pogosto niso), se bo Zemlja do leta
2100 v povprečju še vedno segrela za najmanj 3
°C v primerjavi s predindustrijsko dobo.
Slovenija ni na poti povečanja deleža energije iz
obnovljivih virov. Slovenija prav tako od leta
2014 naprej emisije toplogrednih plinov povečuje, namesto da bi jih zmanjševala. Med državami
Evropske Unije (EU) imamo daleč najmanj ambiciozen energetski in podnebni načrt za prihodnost. Medtem ko je Evropski parlament sprejel
zavezo o zmanjšanju emisij do leta 2030 za 55 %
glede na leto 1990 in ogljično nevtralnost do leta
2050 33,34 , si je Slovenija zadala cilj do leta
2030 zmanjšati emisije zgolj za 15 % glede na
leto 2005 in povečati odstotek energije iz obnovljivih virov na 27 %, izpuste zaradi prometa pa
naj bi pri tem celo povečala za 14 %.
Zato zahtevamo, da sprejmete nove, ambicioznejše podnebne načrte, ki bodo v skladu s cilji
Pariškega sporazuma in ki bodo v dolgoročnem
interesu prebivalcev vsega sveta. Za zmanjšanje
emisij nemudoma spodbudite nujne investicije v
večjo energetsko učinkovitost stavb in tudi
brezogljično energetsko infrastrukturo, npr. v
namestitev sončnih elektrarn (najprej na javnih
stavbah), v izgradnjo novih črpalnih akumulacij,
izgradnjo vetrnih turbin, srednjeročno pa tudi
izgradnjo novega bloka Nuklearne elektrarne Krško ter nadgradnjo električnega omrežja. Globalno zelo pomemben del blaženja podnebnih sprememb je tudi sprememba rabe tal, vključno s
pogozdovanjem in omejitvijo sečnje gozdov, v
Sloveniji pa predvsem s subvencioniranjem traj-

nostnih navad v kmetijstvu in prehranski politiki.
Spodbudite večjo uporabo javnih prevoznih
sredstev s celostnim strokovnim načrtom za prenovo železniške infrastrukture ter z višjimi subvencijami za vse oblike javnega prevoza, čemur
bi sledilo tudi izboljšanje povezav in skrajšanje
potovalnih časov. Nemudoma opustite subvencioniranje fosilnih goriv, hkrati pa sprejmite industrijsko strategijo in spodbujevalne ukrepe za
prehod na krožno, trajnostno ekonomijo.
Po mnenju množice ekonomistov, med njimi 27
Nobelovih nagrajencev, je najučinkovitejši ukrep
za blaženje podnebnih sprememb obdavčitev
ogljičnega odtisa. Davek na ogljik, ki bo z leti strmo naraščal, naj se sprejme v okviru zelene
davčne reforme, ki bo prihodke od davka v celoti

Peter

Suneson/ freeimages.com

vrnila državljanom, vsem enako, kot ogljične dividende. Davek na ogljik skupaj z dividendami naslovi tudi različno odgovornost za podnebne
spremembe, saj vzpodbuja prakse in nagrajuje
državljane, ki onesnažujejo manj, hkrati pa stimulira večje onesnaževalce, da spremenijo svoje
navade. Davek na ogljik že velja v Švici za energente za ogrevanje, še splošnejše sheme pa že
pripravljajo oz. že veljajo tudi v Kanadi ter na
Švedskem in Norveškem.
Evropska Unija je davek na ogljik razmeroma
učinkovito uvedla s t.i. Evropsko shemo trgovanja s kuponi za emisije ogljikovega dioksida (EU
ETS). Od uvedbe leta 2005 pa do leta 2018 je
tako skupna količina emisij iz virov, ki so del sheme, upadla za 29 % , emisije iz ostalih virov pa
upadajo bistveno počasneje. Slednje potrjuje, da
je dolgoročno ključ do uspešnega zmanjšanja
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emisij sprememba ekonomske “cenilke”. Ta mora pri stroških, ki jih skuša minimizirati, upoštevati tudi ovrednoten ogljični odtis; dolgoročno pa
bi bilo potrebno razmisliti tudi o ovrednotenju
porabe surovin, degradacije tal, proizvodnje odpadkov idr. Davek na ogljik spodbuja lokalno
ekonomijo, saj domači izdelki postanejo zaradi
dodatnega stroška prevoza relativno ugodnejši
od tujih, spodbuja pa tudi vlaganje v razvoj obnovljivih virov energije, ki s tem postajajo cenovno konkurenčni.
Blaženje podnebnih sprememb obenem zahteva
tudi manjšo porabo energije, vsesplošno večjo
varčnost in spremembo ustaljenih vsakodnevnih
navad in razvad - prehranskih (npr. zmanjšanje
porabe mesa, zmanjšanje količine živilskih odpadkov), potrošniških in potovalnih - tudi pri nas
znanstvenikih. Zato spodbujamo obisk znanstvenih srečanj in delavnic brez letalskih prevozov.
Tako v državni upravi kot tudi v gospodarstvu pa
je potrebno spodbuditi digitalizacijo in delo od
doma. To vodi v zmanjšan obseg dnevnih migracij in v pomembno zmanjšanje prometnih emisij
toplogrednih plinov, hkrati pa se zaposlenim podaljša prosti čas in posledično dvigne njihova delovna učinkovitost. Pri uresničevanju teh sprememb sta ključni vzgoja in izobraževanje. Okoljska in podnebna problematika mora zato postati
obvezen del šolskih programov na vseh ravneh
izobraževanja in prednostno področje na državni
ravni. Za uspešno reševanje tako zahtevnega,
večplastnega problema, kot so podnebne spremembe, pa je ključno tudi sodelovanje. Zato predlagamo sklic rednih delovnih sestankov predstavnikov znanosti, gospodarstva in državnih institucij, da bomo s skupnimi močmi prišli do najboljših rešitev, osnovanih na zadnjih znanstvenih
dognanjih.
Navedli smo le nekaj možnih ukrepov, za katere
verjamemo, da bi pripomogli k reševanju podnebne in okoljske krize. V veliki meri gre za razmeroma enostavno izvedljive rešitve, ki že na
kratek rok dvigujejo kvaliteto življenja, brez
večjih omejevanj oziroma prepovedi, ki bi v ljudeh vzbudile odpor. Poleg ukrepov za blaženje
podnebnih sprememb pa je pomembno tudi prilagajanje nanje (za kar celovitih načrtov Slovenija
prav tako nima): z izgradnjo nasipov, z dopolnje-

vanjem, dviganjem in utrjevanjem obrežij, z načrtovanjem vodohramov, ki se polnijo ob večjih
nalivih in praznijo v sušnih obdobjih, z načrtovanjem zdravstvene oskrbe ob vse hujših vročinskih valovih itd. Ti preventivni ukrepi nam bodo
olajšali spoprijemanje s posledicami podnebnih
sprememb, obenem pa so občutno cenejši kot
stroški sanacij naravnih nesreč. Končne ukrepe
pa morate sprejeti Vi, odločevalci!
Naša majhnost ali velikost, kot bomo izbrali sami,
se bo najbolj odločno kazala v naših dejanjih, in
ne v površini slovenskega ozemlja ali številčnosti
prebivalcev Slovenije. Stopimo vsaj enkrat iz sence “večjih”, ne čakajmo in ne sprašujmo se, kaj
bodo naredili drugi. Pokažimo, da imamo znanje,
ideje in odločnost izpeljati podnebne ukrepe, ter
vodimo z zgledom. Naj bo “majhnost” tokrat naša prednost in naj gospodarska rast, ki na omejenem planetu zahteva vedno večjo porabo energije in vedno večje posege v naravno okolje, ne
bo glavno merilo naše uspešnosti!
Naj si za konec sposodimo še besede astronoma
Carla Sagana: “Naš planet je osamljen drobec v
širni kozmični temi. V vsej tej prostranosti ni sledu, da bi pomoč prišla od drugod in nas rešila
samih sebe. Če nam je všeč ali ne, je Zemlja naše
edino stojišče… To poudarja našo dolžnost, da
lepše delamo drug z drugim, ter da ohranimo in
slavimo edini dom, ki smo ga kadarkoli poznali Zemljo.”

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,
dr. Žiga Zaplotnik (Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za matematiko in fiziko, UL-FMF),
dr. Lina Boljka (Colorado State University, Department of Atmospheric Science),
Nina Črnivec, M.Sc. Meteorology (Ludwig
Maximilian University of Munich, Meteorological
Institute Munich),
Aljoša Slameršak, M.Sc. Climate Studies, M.Sc.
Environmental Sciences - Environmental Economics (Autonomous University of Barcelona, Institute of Environmental Science and Technology)
In mnogi drugi sopodpisniki
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Priročnik

Za zmanjševanje zavržkov v
gospodinjstvih, javnih in izobraževalnih
ustanovah, pri gostincih in trgovcih

Proizvodnja hrane se bo do leta 2050 morala
povečati za 70 %, da bi zadovoljila potrebe naraščajočega števila prebivalstva, po drugi strani
pa globalno zavržemo tretjino vse pridelane
hrane. Po nekaterih podatkih ima zavržena hrana celo večji vpliv na podnebne spremembe kot
plastika, njeno preprečevanje pa prispeva k več
ciljem mednarodne Agende 2030 za trajnostni
razvoj. Z namenom doseganja teh ciljev smo
Ekologi brez meja pripravili priročnik za zmanjševanje zavržkov v gospodinjstvih, javnih in izobraževalnih ustanovah, pri gostincih in trgovcih.

namigov je v našem priročniku še cel kup, zato
vabljeni k branju!

Javne ustanove bi morale biti na tem področju
še posebej za zgled. Morda lahko razmislite o
sistemu razdeljevanja obrokov: razdeljevanje v
postrežnih posodah je dokazano veliko učinkovitejši način pri zmanjševanju količin zavržene
hrane kot razdeljevanje na pladnjih. Tovrstnih

Prenos priročnika

Vabljeni, da ga predstavite vašim ciljnim skupinam in delite po vaših kanalih s čim širšo javnostjo. Veseli bomo tudi vaše povratne informacije
in morebitnih dodatnih ukrepov, ki jih v vaši organizaciji že izvajate.
Priročnik je nastal s finančno podporo Evropske
unije v sklopu programa Trajnostna Evropa za
vse.

Vir: Naša super hrana
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Nagrada

Energetski inovator svetovnih
razsežnosti je agencija Informa Echo
Prejemnica Nagrade za inovacije na področju tehnologije ozaveščanja o čisti energiji za leto 2019 in naziva najboljše agencije za spodbujanje energetske učinkovitosti v Sloveniji je agencija Informa Echo. Svetovni natečaj za energetske inovatorje v letu 2019 je organizirala britanska revija Corporate Vision Magazine.
Inovativnost in družbeno aktualnost platforme
Informa Echo za spodbujanje učinkovite rabe in
obnovljivih virov energije je potrdila podelitev
prestižne nagrade za inovacije na področju tehnologije ozaveščanja o čisti energiji za leto 2019
(Energy Innovator Award 2019) in naziv najboljše
agencije za spodbujanje energetske učinkovitosti
v Sloveniji. Svetovni natečaj za energetske inovatorje v letu 2019 je organizirala revija Corporate
Vision Magazine.

no preverjanju prihrankov pri energiji, v letu 2018
pa je postavila tudi informativno spletno stran
www.porabimanj.info. Raziskave trga, spletna
orodja, komunikacijski kanali in intenzivno sodelovanje z mediji so temelji komunikacijskega sistema za spodbujanje učinkovitega ravnanja z energijo in ozaveščanja o podnebnih spremembah, ki
z namenom ustvarjanja skupnih sinergij povezuje
in združuje prizadevanja EU, države, gospodarstva in državljanov.

Platforma Informa Echo temelji na Raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije – REUS, ki že od
leta 2009 zagotavlja statistične podatke, časovnice in podatke o kazalnikih na področju ravnanja z
energijo v javnem sektorju, gospodarstvu in
gospodinjstvih. V letu 2013 je agencija razvila
spletno aplikacijo www.porabimanj.si, namenje-

Agencija Informa Echo je za svoje dosežke že prejela številna priznanja tako v Sloveniji kot v tujini.
Ob nagradi Energy Innovator Award je agencija
najbolj ponosna na evropsko nagrado za družbeno odgovorno podjetniško prakso (European CSR
Award), ki jo je prejela leta 2013.
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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 predstavljen na Evropskem poslovnem vrhu 10. in 11. junija 2020.
Vabijo vas, da se jim pridružite. Srečanje "Trajnost je nova rast" bo potekalo 11. februar 2020 (9: 0014: 00) v uradu CSR Europe v Rue Victor Oudart 7, 1030 Bruselj.
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Več.
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Financiranje zelenega prehoda:
naložbeni načrt za evropski
zeleni dogovor in mehanizem za
pravičen prehod
Evropska komisija je 14. januarja 2020 kot pomemben element financiranja zelenega prehoda
predstavila naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor – naložbeni načrt za trajnostno Evropo. Naložbeni načrt bo mobiliziral javne naložbe in pomagal 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 orodje za zagotovitev, da bo prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo potekal pravično. Zagotovil bo
prilagojeno finančno in praktično podporo za pomoč delavcem in spodbuditev potrebnih naložb
na teh področjih. Financiranje bodo sicer potrebovale vse regije, vendar mehanizem zagotavlja
usmerjeno podporo za mobilizacijo vsaj 100 milijard evrov v obdobju 2021–2027 v najbolj prizadetih regijah, da se ublaži socialno-ekonomski učinek
prehoda.
Mehanizem za pravičen prehod bo sestavljen iz
treh glavnih virov financiranja. To so sklad za pravičen prehod, ki bo prejel 7,5 milijarde evrov dodatnih sredstev EU in ki bo zagotavljal predvsem
nepovratna sredstva za regije, namenski program
za pravičen prehod v okviru InvestEU za mobilizacijo naložb v višini do 45 milijard evrov z namenom
privabljati zasebne naložbe in instrument za posojila v javnem sektorju, namenjen mobilizaciji naložb
v višini 25 do 30 milijard evrov za posojila javnemu
sektorju.





evrov trajnostnih naložb v naslednjem desetletju. Doslej največji delež odhodkov za podnebne in okoljske ukrepe v proračunu EU bo
privabil zasebno financiranje, pri čemer bo
imela pomembno vlogo Evropska investicijska
banka.
Omogočanje: zagotavljanje spodbud za sprostitev in preusmeritev javnih in zasebnih naložb. EU bo zagotovila orodja za vlagatelje,
tako da bo trajnostno financiranje umestila v
središče finančnega sistema in olajšala trajnostne naložbe javnih organov s spodbujanjem priprave zelenih proračunov in javnih
naročil ter oblikovanjem načinov za poenostavitev postopkov za odobritev državne pomoči
za regije v prehodu.
Praktična podpora: Komisija bo javnim organom in nosilcem projektov zagotavljala podporo pri načrtovanju, oblikovanju in izvajanju
trajnostnih projektov.

Komisija je 11. decembra 2019 predstavila 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 energetskih ciljev do leta 2030 bodo do takrat potrebne dodatne naložbe v višini 260 milijard evrov letno.
Več
Vir: povzeto po sporočilu za javnost Evropske komisije

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 nevtralno, zeleno, konkurenčno in vključujoče gospodarstvo. Načrt dopolnjuje druge pobude, napovedane v okviru zelenega dogovora, in temelji na
treh razsežnostih:


Financiranje: mobilizacija vsaj 1 000 milijard
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Dogodki, konference, novice
Evropsko tekmovanje za
socialne inovacije 2020
Prijave na evropsko tekmovanje za socialne inovacije 2020 so zdaj uradno odprte! Tekmovanje bo
letos usmerjeno v trajnostno modo.
Z letošnjim evropskim tekmovanjem za socialne
inovacije želijo podpreti inovativne ideje in projekte, katerih cilj je zmanjšati splošni odtis na okolje in izboljšati vpliv mode na družbo.
Rok za prijavo je 4. marec 2020, do 12. ure.
Trije nagrajenci prejmejo po 50.000 EUR.
Če želite izvedeti več obiščite: https://
eusic.challenges.org/ ali pojdite na https://
ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/
social/competition_en.
Vir in informacije: https://eusic.challenges.org/

Predstavitev najpogostejših kršitev, ki so jih delovni inšpektorji zaznali v letu 2019
Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24,
2000 Maribor organizira 10. marca 2020 srečanje
z Emilom Botičem iz Inšpektorata Republike Slovenije za delo, ki bo udeležencem predstavil najpogostejše kršitve, ki so jih na Inšpektoratu zaznali 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 področju
vodenja
inovativnega
vzgojnoizobraževalnega zavoda pripravlja konferenco za
učiteljice in učitelje, ki poučujejo na razredni
stopnji z naslovom POVEZUJEM, POVEZUJEVA,
POVEZUJEMO.
Potekala bo 11. in 12. marca 2020, v Kongresnem
centru Laško in bo vsebinsko sledila smernicam
izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa na razredni stopnji. Več. Vir: Zavod Rs za šolstvo

8. družinska konferenca
Družinska podjetja imajo pomemben delež v slovenskem gospodarstvu, kjer se njihova vloga še
povečuje. Ker podpiramo in spodbujamo podjetniško 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 reševanje 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 – Proizvodnja svetovnega razreda” ali na kratko
WCM konferenca je dogodek, na katerem se lahko
seznanite z najnovejšimi metodami organizacije
procesov na različnih področjih – proizvodnja, logistika, kakovost, vzdrževanje, nabavna veriga, itd.
Evropska industrija se sooča z izjemnimi izzivi. Pridružite se 12. in 13. marca 2020 na 10. WCM konferenci in se naučite, kako obvladati izzive in zagotoviti rast svojega podjetja! Prisluhnite zanimivim predavanjem, okrogli mizi, 3 delavnicam in se
udeležite ogleda enega izmed 3 podjetij. Več.

Konferenca: Kako do kakovostne
in dostopne dolgotrajne oskrbe
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in
Gospodarska zbornica v Sloveniji vabita na konferenco Kako do kakovostne in dostopne dolgotrajne
oskrbe, ki bo potekala v torek, 11. februarja 2020,
v Ljubljani.
Na konferenci bo ministrstvo za zdravje javnosti
predstavilo vizijo sistema dolgotrajne oskrbe, kot
ga predvideva zakon, ki ga namerava kmalu poslati
v javno posvetovanje. Predstavljene bodo tudi izkušnje iz enega od treh pilotnih projektov vzpostavitve integrirane oskrbe, ki trenutno potekajo v
Sloveniji in se financirajo iz evropskih sredstev.
Več informacij in program konference najdete
na spletni strani Predstavništva. Vir: CNVOS
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Erasmus+ Call - Deadline 25.
february 2020
This is to inform you that an Erasmus+ Call
on networks and partnerships for Adult Learning providers was published on 22 October.
(It is Lot 2 of a wider call EACEA/34/2019).

The call will support projects that either:
1. help to establish new national or regional networks of adult education providers; or
2. provide capacity-building support to
existing national or regional networks of adult
education
providers;
or
3. strengthen existing transnational networks of adult education providers.
These projects should help build up the capacity of Adult Education providers to implement European policy on adult learning at
national and regional levels.

Proposals should foster European cooperation between different providers (and relevant
stakeholders)
on
either:
a) Specific themes in adult learning, or
b) Specific innovative pedagogical approaches
in
adult
learning,
or
c) Specific adult education learner groups, or
d) Specific organisational management themes,
or
e) Specific models of Adult Education, or
f) Adult education generally.

The deadline for the Call is 25 February 2020.
An on-line information session is planned for
15
November.
More details available on the page of the Call.
The new Erasmus+ programme aims to
support actions in the fields of Education, Training, Youth and Sport for the period 20142020.
Regulation of the European Parliament and of
the Council establishing Erasmus+: the Union
programme for education, training, youth and
sport.
Erasmus+ replaces seven programmes bringing
together


The Lifelong Learning Programme
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius,
Grundtvig and Jean Monnet)
 The Youth in Action programme
 Five international cooperation programmes (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, the programme for cooperation with
industrialised countries)
 The new sport action.
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Razpisi in priložnosti
Odpravljanje spolnih stereotipov v
izobraževanju
Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je 21. januarja v okviru
programa za pravice, enakost in državljanstvo
objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju nacionalnih 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 projekte 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 razpis za podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe 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 inovacije). 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 elektronski sistem vložijo od 6. 1. 2020 do 27. 3.
2020, do 23:59. ure. Več. Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Mednarodni program Eurostars
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
zainteresirano javnost obvešča, da bo v kratkem
objavilo Javni razpis za podporo majhnim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA, za prijavo na dva mednarodna roka v letu
2020.
Predvidena mednarodna roka za oddajo vlog sta:
februar 2020 in
september 2020.
Več. Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Nov okvirni terminski načrt objave
javnih razpisov do konca leta 2020
MKGP je po zadnji, to je sedmi spremembi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 20142020, pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov. Do sedaj (stanje na dan 30. 9.
2019) je bilo iz naslova Programa razvoja podeželja 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 javnih razpisov.
Celotna
novica
je
dostopna
na
https://www.gov.si/novice/2019-10-25-novokvirni-terminski-nacrt-objave-javnihrazpisov-do-konca-leta-2020/
Vir: Portal gov.si

Javno povabilo zainteresiranim kandidatom 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 kandidate, da se prijavijo v bazo ponudnikov za izvajanje strokovnih storitev mentorstva in specialističnega svetovanja za (potencialne) subjekte v sektorju 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 inoviranja, ki imajo strokovne izkušnje mentorstva, generalističnega in/ali specialističnega svetovanja socialno-podjetniškim iniciativam, socialnim podjetjem in zadrugam. Posamezni strokovnjak se lahko prijavi za izvajanje ene ali več strokovnih storitev opredeljenih v tem povabilu. Več. Vir: Štajerska gospodarska zbornica
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Definicija družbene odgovornosti
Kaj pomeni družbena odgovornost?

Definicija DO po ISO26000:2010 je:

Najpogosteje se koncept družbene odgovornosti pri
podjetjih pojavlja na področju ravnanja z zaposlenimi, vlaganja v skupnost (neprofitni projekti), sodelovanja 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 podjetij in ljudi do pomoči potrebnih delov širše družbe.

»Družbena odgovornost je odgovornost organizacije
za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in
okolje, ki skozi pregledno in etično ravnanje:

Družbena odgovornost podjetij (def. EU, Zelena knjiga 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 družbeno odgovornost ISO26000:2010. Dokument navaja, da je družbena odgovornost organizacije za vplive
njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje.

- 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 odgovornost ISO 26000:2010: človekove pravice, zaposlovanje, 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
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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 različna 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
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