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MOZAIK 

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

Telefon: + 386 (0)31 344 883 

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

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

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

najmanj 1400 naslovov 
Foto: IRDO in drugi avtorji 
Fotografija na naslovnici:  Pakualaman, Indo-

nesia, https://pexels.com/  

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

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

jem ter poslovni in širši javnosti. 

IRDO 

5  
IRDO razmišljanje: Ne le stranke,  
vrednote so (vsaj v družbeno  
odgovorni družbi) bistvo demokracije 

7  
Matjaž Mulej: Vsak od nas lahko  
prakticira osebno in širšo družbeno  
odgovornost 

9  Uršo Golob Podnar: Odgovornost je dvojna, 
od  posameznikov in od družbe  

11  Robert Biloslavo: Vse, kar potrebujemo, je 
sprejemanje odgovornosti na vseh ravneh 

14  Jasna Dominko Baloh: Ne sme nam biti  
vseeno 

16  Marko Pogačnik: Ponovno moramo  
navezati stik z zemljo na vseh ravneh družbe  

18  Rado Bohinc: Tisti, ki ima največjo moč, nosi 
tudi največjo odgovornost 

20  Tatjana Fink: Bodimo solidarni in   
potrpežljivi 

21  Peter Glavič: Odgovoren je vsak posameznik 

24  Nataša Čebulj: Vsak od nas odgovarja  
osebno  toliko, kot imamo vpliv 

26  Menedžer za srečo in pandemija 

28  Priročnik: Kako ravnati v času pandemije?  

29  Kako varno nadaljevati proizvodnjo?  

32  IRDO razmišljanje: dr. Teodora Ivanuša 

35  IRDO mednarodna  
znanstveno-poslovna konferenca  

45  Postani družbeno odgovorni vodja 

57  IRDO članek: Katapult, podjetniški  
pospeševalnik, ki dviguje Zasavce  

62  Ključni cilj sprejetega zakona  

Vsebine 

https://www.google.com/maps?q=place_id:ChIJGXwMqINXei4Rqqs5dWeAuAQ
https://www.google.com/maps?q=place_id:ChIJGXwMqINXei4Rqqs5dWeAuAQ
https://pixabay.com/
http://www.irdo.si
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O aktualnih razmerah, koronavirusu in 
pandemiji, ki nam sedaj kroji življenje, 
smo govorili z Matjažem Mulejem, 
Uršo Golob Podnar, Robertom Bilosla-
vom, Jasno Dominko Baloh, Markom  
Pogačnikom, Radom Bohincem, Tatja-
no Fink, Petrom Glavičem in Natašo 
Čebulj.  

 
Do nadaljnjega so odpovedani vsi kul-
turni in športni dogodki, ne samo v 
Sloveniji pač pa po svetu, tako so tudi 
poletne olimpijske igre v Tokiu pre-
stavljene na prihodnje leto. A 15. IRDO 
mednarodna znanstveno—poslovna 
konferenca ni odpovedana, le poteka-
la bo malo drugače. Zaradi kriznih raz-
mer in pandemije bo potekala kot on-
line izvedba (preko aplikacije Zoom oz. 
podobne aplikacije). Še vedno ste vab-
ljeni, da na konferenci sodelujete z 
vašim avtorskim prispevkom in/ali kot 
poslušalci.  
 

 Sodelujte na konferenci tudi vi! 
 
Evropska komisija je razpisala evrop-
sko tekmovanje za socialne inovacije 
2020 - s 150.000 EUR bo nagradila tri 
inovacije na področju trajnostne mo-
de. Do poteka roka za prijavo so preje-
li  766 prijav iz različnih držav.   
Cilj evropskega tekmovanja za social-
ne inovacije 2020 je izboljšati vpliv 
mode na okolje in družbo. 

 

 
Res veliko dobrega branja smo tokrat 

pripravili za vas.  
 
 

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

Spoštovane članice in 
člani Inštituta IRDO! 

IRDO razmišljanje 

»Samoizolacija in podobni ukrepi ljudi so v sedanjih razme-
rah, ki jih narekuje neznani in neznanski korona virus, poka-
zali, da so ljudje sposobni prakticirati družbeno odgovor-
nost, zlasti v povezavi z osebno odgovornostjo. Morda je to 
pomemben korak do družbene odgovornosti podjetij k dru-
žbeno odgovorni družbi.« 

Obnovljen poziv za avtorske prispevke na 15. IRDO mednaro-
dno znanstveno-poslovno konferenco DRUŽBENA ODGOVOR-
NOST IN IZZIVI ČASA 2020: OSEBNA IN DRUŽBENA ODGO-
VORNOST ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST, ki bo v ONLINE 
izvedbi.  

IRDO  konferenca 

IRDO razmišljanje 
 
Urška Stanovnik: 
»Pomembno je, da 
sem še več na voljo 
zaposlenim.«  

IRDO razmišljanje red. prof. dr. dr. Teodora Ivanuša 

»Če govorimo o zadostnem in potrebnem celovitem pristopu, 
sistemskem razmišljanju in obnašanju ter družbeni odgovor-
nosti v Kriznem managementu, je verjetno najprej treba ve-
deti, kaj navedeno sploh pomeni! Razumeti, da je navedeno 
treba učiti, se je treba učiti in naučiti, preverjati, pridobiti - 
imeti uraden naziv.» 
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V tokratnem IRDO Mozaiku se ne moremo izogniti temi, ki trenutno kroji naša življenja. To je novi koro-
navirus iz Kitajske, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 11. februarja 2020 poimenova-
la covid-19.  
 
Slovenija je 12. marca 2020 ob 18. uri na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih, ker narašča šte-
vilo primerov okužb s koronavirusom, razglasila epidemijo. Vrata so zaprle vse slovenske vzgojno-
izobraževalne institucije: vrtci, osnovne šole, srednje šole, fakultete… Predavajo po omrežjih. Do nadalj-
njega so odpovedani vsi kulturni in športni dogodki, ne samo v Sloveniji, pač pa po svetu, tako so tudi 
poletne olimpijske igre v Tokiu prestavljene na prihodnje leto.  
Vlada Republike Slovenije je, da zajezi in obvlada epidemijo COVID-19, izdala odlok, s katerim začasno 
prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev (razen izjem) neposredno potrošnikom na območju 
Republike Slovenije.  
 
Zelo je prizadeto gospodarstvo. Nekaj ukrepov za omilitev posledic je sprejela vlada RS, ukrepe za bla-
ženje socialno-ekonomskih posledic pripravlja tudi EU. Nekaj teh ukrepov je že podprl Svet EU (države 
članice) ali pa bodo države o njem razpravljale že v tem in prihodnjih tednih. Evropski parlament pa je  
o prvih predlogih razpravljal na izrednem plenarnem zasedanju v četrtek, 26. marca. Več v dokumentu.  

 
 
 
Najpogostejša vprašanja in odgovori tu, na spletni strani  
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.   
 
 
 

 
Člane Inštituta IRDO, slovenske znanstvenike in strokovnjake, smo povprašali o njihovem mnenju na te-

mo trenutne situacije v svetu. Intervjuje objavljamo na naslednjih straneh IRDO Mozaika.  
Vsem, ki so si vzeli čas in z nami delili njihove misli, se iskreno zahvaljujemo!  

https://www.gzs.si/Portals/282/UKREPI%20EU%20ZA%20BLA%C5%BDENJE%20SOCIALNO-EKONOMSKIH%20POSLEDIC.pdf
https://www.ozs.si/koronavirus-info/koronavirus-info/dopolnjeno-odlok-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-5e709c802114e052fcb8734d
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IRDO razmišljanje  
 
Ne le stranke, vrednote so (vsaj v družbeno 
odgovorni družbi) bistvo demokracije 

 
Samoizolacija in podobni ukrepi ljudi so v sedanjih razmerah, ki jih narekuje neznani in 
neznanski korona virus, pokazali, da so ljudje sposobni prakticirati družbeno odgovor-
nost, zlasti v povezavi z osebno odgovornostjo. Morda je to pomemben korak od družbe-
ne odgovornosti podjetij k družbeno odgovorni družbi. 
 
Avtor: Matjaž Mulej, st., Maribor 

Zapisov o demokraciji v slovenskem tisku kar mr-

goli. Iz njih bi izpostavil dvoje vprašanj, ki ju je zelo 

smiselno zopet načeti: (1) kaj (vse) je demokracija, 

(2) kakšno je v tej luči stanje v slovenskem politič-

nem življenju. Povezujem ju s tezo, da je parla-

ment po Ustavi RS vrhovni organ družbene skrbi 

za družbeno odgovorno družbo, torej za skrb (ne 

kot zaskrbljenost, ampak kot praktično delovanje), 

da vsako bistveno delovanje temelji na odgovor-

nosti do družbe, to je do ljudi in narave, na sood-

visnosti in celovitosti. In s tezo, da so demokracijo 

začeli uvajati davno in to zoper zlorabo oblasti. 

Zato je veliko preveč enostavno razumeti demo-

kracijo s številom glasov, kar izraža ljudska mo-

drost s šalo, da v demokraciji več velja glas dveh 

neumnih kot enega pametnega. Gre za družbeno 

odgovornost vseh vplivnih, zlasti vladajočih. 

 

Odkar je dosedanja Vlada RS odstopila in še ni bilo 

nove, so vse stranke govorile, da jim gre za korist 

Slovenije. A iz zgodovine slovenske politične de-

mokracije in iz sedanjih nagovorov javnosti ni vi-

deti, kaj so konkretno opredelili s temi kratkimi 

besedami. 

 

Človeštvo se je z listinami svojih globalnih organov 

- Organizacije združenih narodov in Mednarodne 

organizacije za standarde - o tem opredelilo, naj-

bolj zgoščeno v svetovalnem standardu ISO 26000 

iz leta 2010: družbena odgovornost je pot iz krize, 

ki jo vsemu svetu (razen drobnega odstotka naj-

bolj bogatih) vsiljuje neoliberalizem, ker z mono-

poli uničuje tržno gospodarstvo in demokracijo. 

Evropska unija se je takoj opredelila, da podpre 

družbeno odgovornost, in pozvala države članice 

EU, da naj sprejmejo strategijo družbene odgo-

vornosti (Slovenija je še ni, predlog je napisan že 

dolgo). 

 

Sprejem družbene odgovornosti pomeni uveljavi-

tev (1) odgovornosti za odločitve in dejavnosti na-

mesto neodgovornosti (ki si jo lastijo nedotakljivi 

nadrejeni in tudi od vpliva odrinjeni podrejeni), 

(2) soodvisnosti (namesto neodvisnosti nedotaklji-

vih in odvisnosti ostalih in naravnega okolja), (3) 

celovitosti (namesto enostranskosti, ki vodi v teža-

ve vse do svetovnih vojn in sedanjega stanja v 

svetu). To uveljavitev človeštvo po ISO 26000 pod-

pira s sedmimi načeli, ki so nujne lastnosti odloču-

jočih ljudi, njihovih organizacij in organov. Te so 

(1) pristojnost (ali uradna, pravno izražena odgo-

vornost), (2) preglednost (namesto prikrivanja 

dejstev), (3) etičnost (poštenost, enakovrednost, 

celovito upoštevanje deležnikov namesto zlora-

be), spoštovanje (4) interesov deležnikov (ne le 

lastnikov), (5) vladavine prava (a takega, ki one-

mogoča zlorabe), (6) mednarodnih norm (ki tudi 

onemogočajo zlorabe) in (7) človekovih pravic (ki 

jih očitno nedotakljivi še vedno zlorabljajo). 
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Tatjana Fink, MBA 

Omejevanje demokracije na volitve (ki se jim ni 

mogoče izogniti) in na pravico vsakogar, da pove 

svoje mnenje, je očitno premalo. Vladati in javno 

govoriti je treba z družbeno odgovornostjo. Koli-

kor bolj je kdo vpliven, npr. kot predsednik drža-

ve, vlade, stranke, minister ali njegov sodelavec, 

sodnik, župan, član državnega zbora ali podobne-

ga organa, lastnik ali vodja podjetja ali kaj podob-

nega, toliko bolj mora ravnati po ISO 26000 (brez 

njegove omejitve na korporacije). 

 

Evropa kot naš skupni dom poka po šivih, ker po-

litikanti vidijo volitve, ne vrednot demokracije kot 

dela družbene odgovornosti. Razmišljajo preozko 

in preveč kratkoročno, da bi ljudstvo namesto v 

krizo peljali iz krize, ki jo povzroča premik iz smi-

selnega domoljubja v nevarni šovinizem in po-

dobne »vrednote«. 

 

Rad sem prebral in nabral ter dopolnil zapise o 

naslednjih vrednotah: 

 Svoboda - nekoč od vojnega, danes od fi-

nančnega, poslovnega in birokratskega oku-

patorja (ki spreminja Slovenijo v neokoloni-

jo brez svobode); 

 Mir in sožitje med narodi/ljudmi - namesto 

nesmiselnih sporov vse do vojn v korist pro-

izvajalcev orožja, uničevalnega in smrtono-

snega izven njihovih domovin; 

 Tovarištvo - medsebojno upoštevanje in 

skupno reševanje iz zagat namesto preveč 

sebičnosti; 

 Solidarnost - javno šolstvo, javno zdravstvo 

ipd. brez zlorab; 

 Enakopravnost - prispevek strokovnega de-

la k uspehu in tveganju organizacije je že pri 

85%, prispevek kapitala le še 15%, a žal od-

ločajo lastniki kapitala sami; 

 Svoboda vere - ločenost vere od države in 

sorazmerna enakost vseh verskih skupnosti, 

ki pa naj opustijo trditev, da je njihova vera 

edina prava, namesto sožitja; 

 Zgodovina brez ponarejanja dejstev in pri-

stranskih interpretacij, nič kolaboracije; 

 Varnost - brez enostranske privatizacije in 

politizacije; 

 Oblast ljudstva - ne oblast strank z ukazom 

za dvig rok namesto celovitih argumentov v 

parlamentih in v zgodnejših fazah zakono-

dajnega procesa in v uresničevanju pravne-

ga reda in družbene odgovornosti kot nad-

gradnje pravnega reda; 

 Akcija – upor, uspeh upora, osvoboditev in 

dragoceni 'dan Evrope' ne pride s čakanjem, 

da bodo drugi poskrbeli za naše, ne za svoje 

interese;  

 Družbena odgovornost – kot osebna last-

nost, da vsakdo sprejema odgovornost za 

posledice svojih vplivov na družbo, tj. na 

ljudi in naravne pogoje za preživetje; 

 Sposobnost in volja dojeti in v praksi upoš-

tevati, da oblast ne daje posebnih pravic in 

privilegijev, ampak dodaja dolžnost storiti v 

skupno korist več od drugih, bolj odgovorno 

in brez pravice do neodgovornosti; 

 Sposobnost in volja dojeti in v praksi upoš-

tevati, da smo vsi soodvisni in vplivamo z 

vsem na druge ljudi in dejavnosti, pa tudi z 

naravnim okoljem; 

 Sposobnost in volja dojeti in v praksi upoš-

tevati, da je vsaka dejavnost lahko nevarna 

tudi za naravne pogoje za preživetje seda-

nje civilizacije; tudi zato je nujna čim večja 

celovitost. 

 

Itd. To je demokracija, ne volitve, ki dajo le nalo-

ge izvoljenim, da skrbijo za njo in za nas občane. 

Tudi obstoj več strank ni dovolj (morda niti ni ve-

dno nujen pogoj), če omogoča ali celo krepi enos-

transkost namesto celovitosti z odgovornostjo za 

vplive in s soodvisnostjo, torej z družbeno odgo-

vornostjo. 

 
Prav sedaj (ponovno!) doživljamo, da po pravilih 

strankarske demokracije lahko pridejo na oblast 

ljudje, ki se na družbeno odgovornost in s tem na 

sodobno demokratičnost požvižgajo. Iz primerlji-

vega procesa je nastala (vsaj) 2. svetovna vojna.  
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IRDO intervju 
 
Vsak od nas lahko prakticira osebno in širšo 
družbeno odgovornost. 

 
Matjaž Mulej je pravno in finančno upokojen, kar mu  daje čas za raziskovanje in objav-
ljanje, zlasti o družbeni odgovornosti, ki je netehnološki inovacijski proces, ki uveljavlja 
sistemsko, to je kar se da celovito in odgovorno ravnanje, zasnovano na ustvarjalnem so-
delovanju soodvisnih, med seboj različnih strokovnjakov. 
 
Pripravila: Anita Hrast 

Zakaj je po vašem mnenju prišlo do trenutne situ-
acije v svetu? 
»Je ena od posledic premalo sistemskega ravna-
nja. Med drugim je naravno okolje tako zelo uni-
čeno, da menda samo osem odstotkov diha 
zdrav zrak. Znanstvenega raziskovanja je ogrom-
no, a zelo pretežno znotraj ozkih specializacij, 
zato so spregledi in njihove posledice nujne. Ta-
ko nastaja marsikaj slučajno, dobro in slabo.» 
 
Kdo tukaj osebno odgovarja in koliko je odgovor-
na družba kot takšna? 
»V Dnevniku 20. marca 2020 je poročilo, da je 
Tajvanska vlada čudovito obvladala korona virus, 
ker ga ni nikoli prikrivala in takoj vzela resno. 
Hkrati je po drugem poročilu več žrtev v Italiji, ki 
je mnogokrat manjša od Kitajske, za katero ve-
mo, da se je virusa najprej lotila (žal) birokratsko, 
zdaj pa ga obvladala. Od kitajskih kolegov, članov 
Mednarodne akademije sistemskih in kibernet-
skih znanosti, sem izvedel, da je Kitajska vlada 
angažirala Inštitut za teorijo sistemov in kiberne-
tiko, da je razvil rešitev. O Italijanih nimam takih 
vesti.» 
 
Kaj lahko naredi vlada posamezne države, kaj EU, 
kaj svet? 
»Vlada RS zdaj najbrž dela prav. Aktivirala je 
osebno in družbeno odgovornost občanov. EU 
poskuša podobno, a je naletela na zid svojih pre-
šibkih pooblastil. OZN kot najvišji skupni organ 
človeštva ima še šibkejša pooblastila. Oboje se 
zdaj kaže kot resna težava.« 

 
V kaj se bo spremenil svet po tej situaciji, kam nas 
to vodi? 
»Upam, da bo bolj prevladala družbena odgovor-
nost in globalna merila, kaj je optimalno. More-
bitna nadaljnja prevlada ozkih in kratkoročnih 
meril političnih populistov in poslovnih monopo-
listov utegne imeti usodne posledice, vse do ne-
varnosti 3. svetovne vojne in stotin milijonov mi-
grantov.« 
 
Kakšen bi bil svet, če bi vi bil glavni dirigent in imel 

Zasl. Prof. ddr.  Matjaž Mulej 
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v roki čudežno palčko? 
»Imel bi bolj operativna pooblastila OZN kot sve-
tovnega parlamenta in vlado, ki bi jo sestavljali 
zgolj pošteni vrhunski strokovnjaki, sposobni in 
voljni delati po merilih iz ISO 26.000 – celovitost, 
soodvisnost in odgovornost za vplive na družbo. 
Metoda delovanja političnih organov bi bila de 
Bonovih 6 klobukov razmišljanja, ne ozko in sebič-
no stališče 'jaz imam prav, ti imaš narobe' z'vlado 
argumenta moči nad močjo argumenta in to kar 
se da interdisciplinarno celovitega. Zdaj znano na-
čelo 'najprej ZDA' bi torej veljajo predvsem za dol-
žnost delovati v globalno korist, katere del je tudi 
lokalna korist.« 
 
Kaj potrebujemo, da bi takšen svet dosegli? 
»Spremembo svetovalnega mednarodnega stan-
darda ISO 26000 v obveznega in razširitev veljav-
nosti njegove vsebine od družbeno odgovornih 

organizacij na družbeno odgovorno družbo s temu 
primernimi pooblastili OZN.« 
 
Kaj lahko naredi vsak izmed nas? 
»Vsak od nas lahko prakticira osebno in širšo dru-
žbeno odgovornost.« 
 
Kaj nam še svetujete, da v teh kriznih časih naredi-
mo? 
Živeti čim bolj zdravo in varčno in inovativno ter 
družbeno odgovorno. 
 
Kaj boste storili vi sedaj in kaj v prihodnje? 
Upoštevam uradna navodila. Z otrokoma, vnuki in 
pravnukom smo v tehnološkem stiku. Na zrak ho-
diva predvsem na balkon, na sprehod ob času, ko 
pričakujem praznino, imava maske itd. Manjkata 
mi jutranji dve uri tenisa, a tako pač je. Sobno kolo 
in telovadba – to so zasilni nadomestki.  

Več informacij: www.gov.si/koronavirus Vlada Republike Slovenije  
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Odgovornost je dvojna, od  posameznikov in 
od družbe  
 
Dr. Urša Golob Podnar je izredna profesorica na Fakulteti za družbene vede in predstojni-
ca katedre za Tržno komuniciranje in odnose z javnostmi Univerze v Ljubljani. Predavate-
ljica na tej katedri, sicer pa raziskovalka, ki se ukvarja s področji družbene odgovornosti 
in trajnosti; tako v povezavi s podjetji kot porabniki oz. posamezniki. Trenutno največ ča-
sa posveča evropskemu raziskovalnemu projektu o vedenju posameznikov in praksah 
znotraj novih, čistih oz. trajnostnih energetskih skupnosti, pri katerem sodeluje. 
 

Pripravila: Anita Hrast 

Zakaj je po vašem mnenju prišlo do trenutne situa-
cije v svetu? 
»Ne verjamem v teorije zarote, verjamem pa v 
sosledja vzrok-posledica. S tega vidika lahko tre-
nutno situacijo morda razumemo tudi kot opozo-
rilo, da smo že precej daleč tistega, čemur bi lah-
ko rekli naravno ravnovesje.« 
 
Kdo tukaj osebno odgovarja in koliko je odgovorna 
družba kot takšna? 
»Odgovornost je dvojna, tako na strani posame-
znikov, kot na strani družbe. Težavo vidim v tem, 
da ljudje očitno nismo sposobni razmišljati na 
sistemski ravni; da vidimo drevesa, ne pa gozda. 
Da smo ujeti v svoje tirnice in iz njih ne moremo 
ali pa ne želimo izstopiti.« 
 
Kaj lahko naredi vlada posamezne države, kaj EU, 
kaj svet? 
»Trenutno se zdi, da vlade EU držav z najnovejšimi 
ukrepi pomoči večinoma delajo v dobro državlja-
nov. Čas bo pokazal, kako bodo ti ukrepi v praksi 
delovali, a če so stvari zaostrene do te mere, se 
zdi prav, da se vsi dogovorimo, da za ta čas stvari 
preprosto ustavijo in da se s tem prepreči propad 
številnih panog in posameznikov. To je sicer vča-
sih težko doumeti, ko si »čisto noter«, a tu lahko 
preprosto prevzamemo tezo Bergerja in Luckman-
na: naša realnost je naša konstrukcija. Vse temelji 
na dogovoru in pričakovanjih posameznikov o 
tem, kaj je pomembno in vredno.« 
 
V kaj se bo spremenil svet po tej situaciji, kam nas 

to vodi? 
»Nisem preveč optimistična. Berem razmišljanja 
Slavoja Žižka in se v mnogočem strinjam z njim. 
Tako tudi delim njegovo misel, ko parafrazira 
Hegla in ugotavlja, da se iz zgodovine po navadi 

Izr. prof. dr. Urša Golob Podnar 
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naučimo le to, da se iz nje ne moremo nič naučiti. 
Morda bo na začetku, takoj po krizi nekaj kolektiv-
ne in solidarnostne zavesti vztrajalo, čez čas, ko se 
svet izvije iz te korona krize, pa bo spet »business 
as usual«.» 
 
Kakšen bi bil svet, če bi vi bil glavni dirigent in imel 
v roki čudežno palčko? 
»Seveda ima veliko ljudi idealistične predstave o 
tem, kako bi moral zgledati naš svet in pri tem ni-
sem izjema J. Predvsem bi si želela, da Hegel ne bi 
imel prav in da bi se ljudje bili sposobni nekaj nau-
čiti iz prelomnih trenutkov in spremeniti stvari v 
pravo smer, predvsem pa, da ne bi zmeraj prevla-
dal sebični kratkoročni interes.« 
Kaj potrebujemo, da bi takšen svet dosegli? 
»Na načelni ravni lahko seveda rečemo, da potre-
bujemo nov razmislek in nove dogovore o tem, 
kaj je zares pomembno za naš svet. Vendar pa nič 
ne kaže, da je človeštvo v resnici zrelo za to oz. da 
je kritična masa ljudi zrela za etično odgovorno 
skupnostno ravnanje.« 
 
Kaj lahko naredi vsak izmed nas? 
»Na področju trajnosti in vedenja posameznikov 
se raziskovalci veliko ukvarjajo s tem, kako spre-
meniti vedenje posameznikov. Receptov je veliko, 
a rezultati večinoma (še) niso tako dobri, da bi bile 
spremembe vidne v širšem smislu. Eden izmed 
receptov se npr. osredotoča na spreminjanje 
vsakdanjih praks in rutin, ki morda obeta več 
uspeha kot spreminjanje vedenja prek spreminja-

nja stališč in vrednot, ki je res dolgotrajen proces. 
Spreminjanje praks nas hitreje lahko pripelje v 
novo »normalnost«, to pomeni, da hitreje sprej-
memo nekaj kot naš novi vsakdan. Saj podobno se 
v resnici dogaja z zdaj zapovedanim 'ostani do-
ma'.« 
 
Kaj nam še svetujete, da v teh kriznih časih naredi-
mo? 
»Tako kot poudarjajo vsi: upoštevajmo napotke o 
fizični izolaciji, ostanimo doma, pri tem pa ne po-
zabimo na socialno bližino; na tiste, ki morda po-
trebujejo našo pomoč in je v naši moči, da jim po-
magamo.« 
 
Kaj boste storili vi sedaj in kaj v prihodnje? 
»Seveda bom upoštevala priporočila v zavedanju, 
da je to res najbolje kar lahko naredimo za vse 
ranljive posameznike v naši družbi in za vse tiste, 
ki požrtvovalno bijejo bitko za nas v prvih bojnih 
vrstah po zdravstvenih ustanovah, domovih za 
starejše in na drugih področjih. Reflektirala bom 
trenutno situacijo z namenom, da osmislim stvari, 
o katerih sem morda premalo premišljevala in se 
poskusila nekaj naučiti in morda spremeniti tudi v 
svojem življenju. In skušala svoja spoznanja upo-
rabiti tudi pri predajanju znanja študentom in raz-
iskovanju. Ena izmed stvari, ki se vnovič potrjujejo 
kot ključne, je skupnostni odnos do sveta in skup-
nostno delovanje in učenje za doseganje spre-
memb.« 

Če se v času epidemije koronaviru-
sa soočate z duševno stisko, se lah-
ko obrnete na strokovnjake s po-
dročja duševnega zdravja, ki bodo 
na voljo v številnih zdravstvenih 

domovih po vsej Sloveniji.  
Vir: NIJZ 
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Vse, kar potrebujemo, je sprejemanje  
odgovornosti na vseh ravneh družbe  
 
Roberto Biloslavo je  profesor managementa na Fakulteti za management, Univerza na 
Primorskem, in vodja oddelka za prenos tehnologij pri CoE InnoRenew. Deluje tudi kot 
svetovalec za področje strateškega načrtovanja, ciljnega vodenja in razvoj novih poslov-
nih modelov.   

Zakaj je po vašem mnenju prišlo do trenutne situa-
cije v svetu? 
»Kako je prišlo do izbruha s korona virusom, naj-
brž (še) nihče ne ve povsem točno. Ena od mož-
nosti je ta, ki se tudi najpogosteje omenja, da se 
je okužba prenesla iz živali na človeka in se potem 
naglo širila med prebivalstvom. Vemo, da v Aziji 
prehrambne navade ljudi vključujejo tudi različne 
živali, ki si jih v Evropi ne predstavljamo. Temu je 
tako že stoletja, tako da v tem ni nič nenavadne-
ga, prav tako ni nič nenavadnega, da se okužbe z 
različnimi virusi širijo tudi med živalmi. Če sprej-
memo to razlago, pa ostaja še vedno vprašanje, 
zakaj in kako se je virus razširil med živalmi. Ali je 
temu pripomogel človek z onesnaževanjem in šir-
jenjem v naravno okolje, ki je bilo še včeraj varno 
zatočišče za te živali? To vprašanje ima vrsto im-
plikacij in možnih razlag in prav tako ne ponuja 
enoličnega odgovora, čeprav dejstva govorijo tako 
v prid onesnaženju – kakšna je kakovost zraka na 
Kitajskem, ni potrebno posebej izpostavljati, kakor 
tudi krčenju naravnega prostora za potrebe indu-
strije, urbanih središč in druge infrastrukture. To 
je en del vzroka sedanje krize. Drugi del vzroka 
krize je posledica dejstva, da so se ZDA in zahodna 
Evropa pred desetletji odločili, da bosta svoje pro-
izvodne aktivnosti prenesle na Kitajsko vsled po-
ceni delovne sile in velikega tržnega potenciala. 
Ideja v ozadju je bila, da bo know–how ostal in se 
nadalje razvijal doma, medtem ko bo Kitajska zgolj 
dala veliko števil rok za izdelavo relativno enostav-
nih delovnih operacij. V časovni perspektivi lahko 
sedaj vidimo, kako napačno je bilo tovrstno raz-
mišljanje, saj je Kitajska v mnogočem tehnološko 
dohitela (pa tudi prehitela) razviti svet, slednji pa 
je postal nesposoben proizvesti izdelke, za katere 

potrebujemo nekaj temeljnega tehničnega znanja 
in spretnosti. Posledično je zahodni svet oziroma 
njegovo gospodarstvo postalo odvisno od proizvo-
dnih zmožnosti Kitajske in učinkovite globalne lo-
gistike.  Ne gre tudi zanemariti, da podjetja, v želji 
po obvladovanju stroškov, izvajajo t. i. Just-in-time 
dobavo, ki minimizira zaloge surovin in polizdel-
kov. Ko so na Kitajskem zaprli tovarne, je prišlo do 
izpada v nabavni verigi, ki jih maloštevilni proizva-
jalci drugje po svetu niso mogli nadomestiti. Tako 
je prišlo do težav na strani ponudbe. Potem pa se 

Pripravila: Anita Hrast 

 Red. prof. dr. Roberto Biloslavo  
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je kriza dodatno poglobila, ko je virus prešel meje 
Kitajske in praktično zajel ves svet ter ohromil 
gospodarstva posameznih držav. S tem se je teža-
va iz dobavne verige prenesla na stran povpraše-
vanja ter hitro zajela celotni sekundarni in terciar-
ni sektor vključno s finančnimi trgi, ki so v strahu 
odreagirali na ocene o zmanjšanju pričakovanega 
dobička in stopnje rasti podjetij.«                           
 
Kdo tukaj osebno odgovarja in koliko je odgovorna 
družba kot takšna? 
»Menim, da za nastalo situacijo ne gre iskati posa-
mičnega krivca, kakor tudi ne kolektivne odgovor-
nosti. Oboje je nesmiselno. Se pa vprašanje lahko 
navezuje na odgovornost politike oz. politikov. 
Tukaj pa se lahko sprašujemo, prvič, ali so bili 
sprejeti ukrepi pravočasni in primerni, in drugič, 
zakaj so se sistemi javnega zdravstva in bolnišnič-
ne oskrbe v veliko primerih držav pokazali za tako 
ranljive. Slednje nakazuje na to, da so politiki na 
daljši rok sistematično sprejemali napačne odloči-
tve, ki so te sisteme pripeljale v stanje, da so da-
nes navkljub tehnološkemu razvoju, izjemno ran-
ljivi. Kot družba se pa seveda lahko tudi vprašamo 
o našem odnosu do narave nasploh.« 
 
Kaj lahko naredi vlada posamezne države, kaj EU, 
kaj svet? 
»Situacija, v kateri smo se znašli, nakazuje, da bi 
morali razmišljati o usklajenih ukrepih na ravni 
Združenih narodov. Takšni ukrepi bi verjetno dol-
goročno prinesli najboljše rezultate. Žal pa lahko 
vidimo, da tega v dovoljšni meri ne zmoremo niti 
znotraj EU, pa čeprav se njeni visoki uradniki 
dnevno usklajujejo in dogovarjajo. Sicer pa so smi-
selni ukrepi v tri smeri. Eno smer predstavljajo 
ukrepi za zajezitev širjenja virusa skupaj z ukrepi 
za zagotavljanje psihološke odpornosti prebival-
stva (angl. resilience), drugo smer predstavljajo 
ukrepi za ohranjanje vzdržnosti zdravstvenega 
sistema, predvsem bolnišnične oskrbe, in tretjo 
ukrepi za vzdrževanje in prilaganje gospodarskega 
tkiva novo nastalim razmeram. Slednji morajo 
preprečiti efekt snežne kepe, kot ga poznamo v 
razmerah recesije, ko strah zaposlenih pred izgu-
bo delovnega mesta, zmanjšanimi osebnimi pri-
hodki itd. zmanjša povpraševanje, kar vpliva na 
presežek ponudbe, ki se odzove z odpuščanji zara-
di zmanjšanega povpraševanja in tako gredo zade-
ve vse hitreje v negativno spiralo. Seveda pa bodo 

tukaj pomembno vlogo odigrale tudi vrednote 
lastnikov in managerjev, ki bodo lahko sledili zgolj 
kratkoročni finančni logiki ali pa dolgoročnim stra-
teškim ciljem razvoju ob sicer zmanjšani stopnji 
rasti.«            
 
V kaj se bo spremenil svet po tej situaciji, kam nas 
to vodi? 
»Vprašanje je, ali se bo svet po tej situaciji sploh 
kaj spremenil. Ne pozabimo, da smo že v obdobju 
zadnje finančno-ekonomske krize pričakovali, da 
bo prišlo do pomembnega odmika od potrošniške 
paradigme in ustvarjanja ekonomske vrednosti 
prek finančnih transakcij na račun realnega sek-
torja. Vsa ta pričakovanja so se pokazala kot na-
pačna. Zelo podobno menim, da se lahko zgodi 
tudi sedaj, je pa vse skupaj odvisno od tega, koliko 
časa bo trajala sedanja kriza. Iz psihologije je zna-
no, da so potrebni najmanj trije meseci konstant-
nega dela zato, da lahko spremenimo nek nezaže-
len vedenjski vzorec. Če se bo torej vse skupaj za-
ključilo v treh mesecih, pri tem nimam v mislih 
posrednih gospodarskih posledic, potem je zelo 
verjetno, da se bo vse skupaj, čez kake dobre pol 
leta do leta in pol vrnilo v stare trnice. Če pa temu 
ne bo tako, pa lahko pričakujemo spremembe v 
naših pogledih na družbo, politiko in tudi gospo-
darski sistem. Raziskovalci Imperial College iz Lon-
dona navajajo, da bo korona virus spremenil našo 
vsakdanjost tako z vidika pravice do prostega gi-
banja kot tudi socialne vključenosti. Kot navajajo v 
svoji raziskavi, bi lahko zaradi omejevanja okužbe 
»prostovoljno« pristali na digitalno sledenje po-
tencialno okuženih oseb in njihove mreže stikov 
za čas, ki je potreben za premagovanje epidemije. 
Prekarno delo lahko postane še bolj negotovo. 
Merila za diskriminacijo pa bi se lahko razširila, na 
primer na tiste, ki prejemajo dohodek pod določe-
nim pragom ali živijo na določenih območjih drža-
ve. Priseljenci, begunci in bivši zaporniki bi našli 
nove ovire za vključevanje v vse bolj stratificirano 
in ločeno družbo. Kolikor se vse to sliši morda 
grozno, pa so zame prave spremembe tiste, ki v 
temelju spreminjajo naše poglede na demokracijo 
in ekonomsko ureditev. Če se bo kitajski način ob-
vladovanja epidemije in njenih posledic pokazal za 
najbolj učinkovitega, pa čeprav temelji na neizpro-
sni uporabi tehnologije nadzora in represivnih 
ukrepov, je možno, da ljudje začnejo razmišljati, 
da morda ni slabo žrtvovati del svoje svobode in 
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pravic, če jim le to zagotavlja večjo varnost. S tem 
se vprašanje preživetja prelevi v vprašanje osebne 
svobode. Prav tako se lahko pokaže, da v primeru, 
ko država obvladuje posamezne družbene podsi-
steme, kot so zdravstvo, šolstvo idr., so centralno 
vodeni ukrepi lahko izjemno učinkoviti. To pa je 
izrazito v nasprotju s tezo liberalne ekonomije, ki 
pravi, da so ti podsistemi učinkovito vodeni le v 
primeru privatne lastnine in tržne konkurence.«  
          
Kakšen bi bil svet, če bi vi bil glavni dirigent in imel 
v roki čudežno palčko? 
»Ne vem, če bi si želel take čarovniške palčke, ker 
bi ta prinašala izjemno veliko odgovornost. Če že, 
bi potem ustvaril svet, kjer bi ljudje živeli v harmo-
niji s samim seboj, z drugimi in z naravo. To bi po-
menilo razviti sposobnost za negovanje odnosov 
in spoznavanje samega sebe. S tem nimam v 
mislih nekakšne prazgodovinske skupnosti, kjer bi 
se morali odreči sodobnim tehnološkim spozna-
njem, ampak skupnosti, ki bi delovala za skupno 
dobro z uravnoteženjem med intrapersonalnimi, 
interpersonalnimi in ekstrapersonalnimi interesi, 
tako kratkoročnimi kot dolgoročnimi.«  
 
Kaj potrebujemo, da bi takšen svet dosegli? 
»Vse, kar potrebujemo, je sprejemanje odgovor-
nosti na vseh ravneh družbe, od posameznika do 
lokalne skupnosti, organizacije in države. Spreje-
manje odgovornosti pomeni, da razvijamo našo 
sposobnost empatije, ki nam omogoča, da v od-
nosih bolj objektivno ločimo našo odgovornost od 
odgovornosti drugega. Prav tako je to povezano z 
željo po učenju in pridobivanju novega znanja ter 
zavedanju, da je včasih potrebno povprašati za 
pomoč druge, ki imajo o nečem več znanja ali iz-
kušenj, kot jih imamo sami, ali pa zgolj vidijo naš 
problem z drugimi očmi.«      

 
Kaj lahko naredi vsak izmed nas? 
»Kot sem zapisal zgoraj, moramo sprejeti odgo-
vornost za svoja dejanja, ne se skrivati za drugimi, 
zanikati lastno odgovornost ali pa sprejemati vlo-
go žrtve, da bi se lahko temu ognili.  Če bo vsakdo 
sprejel odgovornost kot lastno stanje bivanja in 
zavedanja, potem se bomo lahko soočili z izzivi, ki 
izhajajo iz naših odnosov do nas samih in do vse-
ga, kar nas obdaja, kar vključuje poleg ljudi tudi 
tehnologijo, umetnost in naravo.« 
 
Kaj nam še svetujete, da v teh kriznih časih naredi-
mo? 
»Vzemimo si čas za vse tisto, za kar sicer ne najde-
mo časa v normalnih okoliščinah. Je sicer res, da 
je, če imamo doma šoloobvezne otroke, sedaj de-
la za starše še več kot sicer, saj morajo ob svojem 
delu, ne glede ali ga opravljajo na delovnem me-
stu ali od doma, opraviti še tisto, česar jim sicer ni 
treba. Pa vendar je lahko to tudi priložnost, da 
bolje spoznamo naše otroke, da vidimo, kako se 
učijo, kje imajo morebiti težave, in morda znova 
vzpostavimo tiste odnose, ki smo jih lahko v nagli-
ci vsakdanjega življenja zanemarili. Slednje velja 
tudi za naše partnerje ali naše najbližje. Prisluhni-
mo pa tudi sami sebi in si odgovorimo morda na 
kako vprašanje, ki smo ga do sedaj zgolj odmikali, 
ne pa premislili.«         
 
Kaj boste storili vi sedaj in kaj v prihodnje? 
»Sam bom naredil to, kar sem zapisal zgoraj, obe-
nem pa poskušal zaključiti kakega od preštevilnih 
odprtih projektov. Za prihodnje pa načrtujem so-
delovanje s podjetji in posamezniki, ki želijo pove-
čati lastno odpornost, da bi lahko odgovorno ure-
sničili svoje razvojne cilje.« 
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IRDO intervju 
 
Ne sme nam biti vseeno 
 
Jasna Dominko Baloh je direktorica DOBE, največje zasebne izobraževalne ustanove v 
Sloveniji. Naše programe na DOBA Fakulteti in na Višji strokovni šoli izvajamo v celoti on-
line, kar je za njih v teh težkih časih velika prednost. Ob  pandemiji v Sloveniji in tudi v 
svetu kar naenkrat vsi govorijo o učenju na daljavo, ki je imelo v preteklosti včasih tudi 
negativen prizvok. Online študijski proces na DOBI teče nemoteno, študentje so zadovolj-
ni, pri izvedbi ni sprememb, vse načrtovano, vse evalvirano. 
Ministrstvu za izobraževanje so ponudili njihovo znanje in izkušnje pri uvajanju študija na 
daljavo v vse stopnje izobraževanj. Če bodo ocenili, da bo njihova pomoč potrebna, bodo 
z veseljem sodelovali. 

Zakaj je po vašem mnenju prišlo do trenutne situa-
cije v svetu? 
»Pandemija korona virusa nas je vse presenetila. 
Ko smo spremljali dogajanje na Kitajskem, si niti v 
sanjah nismo predstavljali, da bo pandemija tako 
hitro dosegla tudi nas. Nismo dovolj razmišljali o 
preventivnih  ukrepih in o posledicah, ki nas lahko 
doletijo. » 
 
Kaj lahko naredi vlada posamezne države, kaj EU, 
kaj svet? 
»Osebno podpiram vse dosedanje ukrepe, ki jih je 
sprejela vlada, in verjamem, dane bodo veljali dol-
go, če si jih bomo držali. Priča smo strogim ukre-
pom, ki pomenijo popolno ustavitev javnega živ-
ljenja /zaprtje šol, odpoved prireditev../ in tudi 
ustavljanje proizvodnje v nekaterih  podjetjih. Po-
membno je, da ukrepe vsi  odgovorno izvajamo, 
da se bo pandemija čim manj širila. 
Ne podpiram pa nekaterih napovedanih možnih 
ukrepov, ti tudi niso bili  jasno komunicirani.  
Sedaj vidimo, kako pomembno je komuniciranje. 
Ob  vladnih ukrepih  v zadnjem času pogrešam 
tudi razlage in mnenja vrhunskih zdravnikov o ko-
rona virusu.  Kajti prav zdravniki so tisti, ki bolezen 
najbolje poznajo in spremljajo svetovna znanstve-
na dognanja, lahko bi nas z njimi več seznanjali. Le 
ob ustreznem komuniciranju bomo zdržali psiho-
loške pritiske izolacije.« 
 

V kaj se bo spremenil svet po tej situaciji, kam nas 
to vodi? 
»Mislim, da bo v svetu po zaključku pandemije 
veliko sprememb na vseh področjih družbenega, 
kulturnega in socialnega življenja. Bolj kot včasih 
bomo znali ceniti pomen druženja in socialnih sti-
kov, prireditev itd. Zaradi precej strogih ukrepov 
bodo posledice ukrepov v Sloveniji hujše, kot v 
državah z milejšimi ukrepi.» 
 
Kakšen bi bil svet, če bi vi bil glavni dirigent in imel 
v roki čudežno palčko? 
»To je vprašanje za milijon dolarjev. 
Če bi imela v roki čudežno palčko bi poskrbela za 
bolj enakomerno porazdelitev bogastva, za zmanj-

Pripravila: Anita Hrast 
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šanje revščine, za dostojno življenje vseh prebival-
cev, za dostopnost izobraževanja vsem. Zavzema-
la bi se za večjo skrb za okolje, v katerem živimo, 
da bodo tudi prihodnje generacije kvalitetno žive-
le na tem planetu. 
V našem ožjem okolju pa za več povezovanja, so-
delovanja in za izkoristek potencialov, ki jih ima-
mo.« 
 
Kaj potrebujemo, da bi takšen svet dosegli? 
»Pametno politiko, ki bo razumela svet, v katerem 
živimo, in ki ji ne bo vseeno za vsakega prebivalca, 
za vsako podjetje, za vsako nevladno organizacijo. 
Politiko, ki bo sprejemala ukrepe za vse nas in za-

radi nas, ne zase.« 
 
Kaj lahko naredi vsak izmed nas? 
»Pri tem je tudi pomembno angažiranje vsakega 
izmed nas, ne sme nam biti vseeno. Skrb zase za 
svoje okolje, za svoje odnose, za prijatelje, druži-
no, za kvalitetno opravljanje dela. Tako se bom 
obnašala tudi jaz. 
Letos na DOBI obeležujemo 30 letnico delovanja. 
Te izredne razmere ne smejo vplivati na naše ve-
selje in ponos ob naših uspehih. Zmeraj smo stavi-
li na DOBI na nadpovprečnost, odličnost in na ino-
vativnost, ki temelji na naši kulturi in poslanstvu, 
tako bo tudi v prihodnje.« 
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IRDO intervju  
 
Ponovno moramo navezati stik z Zemljo  
 
Marko Pogačnik že 75 let nosi to ime. Doma je  iz Kranja, od leta 1971 živi z družino v 
Šempasu na Goriškem. Študiral je  kiparstvo, ampak svojo umetnost od svoje prve raz-
stave v Kranju leta 1962 posveča nujnim spremembam v družbi in človeški civilizaciji. 
Razvil je  različne vrste delovanja umetnosti v življenju, med drugim litopunkturo kot 
obliko zdravljenja ekoloških poškodb v naravni in mestni krajini. Po letu 1998 je večina 
njegovega dela posvečena spremljanju in podpori Zemljine preobrazbe, uradno imeno-
vane »podnebne spremembe«. Razen pri pisanju knjig dela praviloma v skupinah ali pa 
skupaj z ženo Mariko. 

Zakaj je po vašem mnenju prišlo do trenutne situa-
cije v svetu? 
»Zadnji čas je, da se človeštvo osvobodi vzorca 
patriarhalnih odnosov. Moško počelo, tako v 
možeh kot ženah, ne zna celovito ravnati z življe-
njem in vsemi bitji, ki se ga udeležujemo; ne po-
zna cikličnega principa, ki edini omogoča obnav-
ljanje in prenavljanje življenjskega kroga. Položaj 
še zaostruje odvisnost od razumske oblike zavesti, 
ki nas na osnovi svoje zahteve po razumski distan-
ci peha v položaj bitij, odtujenih bistvu življenja, 
tudi v odtujenost do bitij narave in Zemlje, tako 
vidnih kot nevidnih (subtilnih).« 
 
Kdo tukaj osebno odgovarja in koliko je odgovorna 
družba kot takšna? 
»Na prvem mestu je osebna odgovornost. Vsak 
človek je prost osvoboditi se vzorcev množične 
odtujenosti, se ponovno povezati s celoto bivajo-
čega in odkriti svoj smisel v življenju. Seveda se je 
za to treba potruditi in se soočiti z nejevoljo tistih, 
ki nočejo svobode in se bojijo sprememb. Soodgo-
vorne za položaj so institucije družbe, predvsem 
svetovne religije, ki ljudi množično vežejo na svoja 
prepričanja in dogme. Nič manj zaviralno ne delu-
jejo šolski in študijski sistemi, ki enostransko vzga-
jajo izključno na osnovi razumske zavesti in preveč 
zanemarjajo inteligenco srca, intuicije in človeške 
senzibilnosti.« 
 

 
 
Kaj lahko naredi vlada posamezne države, kaj EU, 
kaj svet? 
»Moje izkušnje pri konfliktu s partijskim sistemom 
v Kranju, pri oblikovanju državnega grba RS in kot 
Unescovega umetnika za mir so pokazale, da je 
sodelovanje z institucijami nujno, ampak skoraj 
nemogoče. V okviru institucij lahko sodelujem sa-
mo z osebami, ki so na poti svoje lastne notranje 
preobrazbe ali so vsaj odprti za nov, celovit po-
gled na življenje. Na srečo se take osebe zadnja 

Pripravila: Anita Hrast 
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desetletja najdejo na odgovornih mestih v družbi 
in one najdejo način – kar se redko zgodi – kako 
podpreti tisto, kar življenje hoče, pa institucije (še) 
ne znajo slišati.« 
 
V kaj se bo spremenil svet po tej situaciji, kam nas 
to vodi? 
»Po vstopu v tretje tisočletje stojimo na odločil-
nem razpotju. Zdi se, da je pred nami neizogibna 
pot v vse večjo 'robotizacijo' in 'elektrifikacijo' člo-
veškega bitja. Temu se upira Zemlja in njena ele-
mentarna bitja s pomočjo tako imenovanih 
'podnebnih sprememb', ki se zaostrujejo, pa z iz-
bruhi kriz z virusi in predvsem z razgradnjo obsto-
ječega planetarnega prostora - seveda pa vzpore-
dno z razgradnjo nastaja nova prostorska struktu-
ra, ki se je ne da manipulirati, ker niha na novih 
frekvencah bivanja.« 
 
Kakšen bi bil svet, če bi vi bil glavni dirigent in imel 
v roki čudežno palčko? 
»Nikar mi ne dajte taktirke v roko, ker sem v dialo-
gu z noosfero Zemljine zavesti in kar dobro vem, 
kaj bi bilo potrebno storiti. Tega pa ne morem in 
ne želim storiti, ker vem, da je vse to, kar se doga-
ja, visoka šola za nadaljnji razvoj človeka in da je 
škoda posegati v proces nabiranja izkušenj, čeprav 
je ne malo krat skoraj neznosen. Zavedam se, da 
tudi Zemlja in njena nešteta bitja iz situacije, v ka-
tero smo zašli, nabirajo izkušnje, pomembne za 
njihov razvoj. Verjetno je samo človek s svojo svo-
bodno voljo sposoben narediti tako kapitalno 
zmedo, ki pa je hkrati prepojena s neštetimi odlič-
nimi ustvarjalnimi prebliski.« 
 
Kaj potrebujemo, da bi takšen svet dosegli? 
»Vidim, da ste od mene pričakovali drugačen od-
govor. Če hočemo karkoli zares spremeniti, mora-
mo ponovno navezati stik z Zemljo kot celovito 
zavestjo (noosfero) in stvarnico življenjskih pogo-
jev, znotraj katerih se nešteta različna bitja, pripa-
dajoča različnim svetovom Zemljinega vesolja, 
razvijamo, ustvarjamo in se veselimo eden druge-
ga. To ne pomeni, da moramo nazaj k davnim ri-
tualom, s katerimi so stik z Zemljo vzdrževale dav-
ne kulture. Sodobnost nam vsaj v zahodnem svetu 
omogoča, da smo pri tem, kako se povezovati, 
lahko svobodni in ustvarjalni.« 
 
 

Kaj lahko naredi vsak izmed nas? 
»Bistveno je, da nehamo zanemarjati svojo po na-
ravi prirojeno občutljivost in da se vadimo v doje-
manju subtilnih, energijskih in duhovnih razsežno-
sti narave in njenih bitij. Na tak način se človek 
pripravlja na življenje v novih okoliščinah na pla-
netu, ki jih pripravlja Zemlja, da bi se izognila uni-
čenju planetarne biosfere, s katerim ji grozi člo-
veštvo (atomska oborožitev, elektronska omrežja, 
itd.). Razvoj osebne občutljivosti človeku omogo-
ča, da lahko sledi Zemlji in njenim bitjem na poti 
sprememb, ker lahko občuti, kaj se dogaja onkraj 
kulis.« 
 
Kaj nam še svetujete, da v teh kriznih časih naredi-
mo? 
»Delajte vaje Dotika Gaje, ki sem jih prejel od ele-
mentarnih bitij narave na raznih koncih sveta. Na-
menjene so vzpostavitvi novih povezav z različni-
mi vidiki večrazsežnostnega življenja. Mnoge so 
objavljene v moji knjigi Vesolje človeškega telesa. 
Sledite Meditacijam meseca, objavljenim na moji 
spletni strani www.markopogacnik.com . . Opazuj-
te, kaj se vam dogaja, dekodirajte sporočila svoje-
ga življenja ali sporočila sanj in se temu ustrezno 
odrekajte vašim zastarelim vzorcem obnašanja, 
mišljenja in delovanja. Ne izogibajte se nalog, ki 
vam jih namenja vaša življenjska pot v tem trenut-
ku odločilnem za prihodnost Zemlje in človeštva.« 
 
Kaj boste storili vi sedaj in kaj v prihodnje? 
»Svoje delavnice, ki se vedno dogajajo nekje v od-
prtem prostoru z skupino udeležencev, prevajam 
v telepatske oblike – v delo na daljavo – kar je za 
čuda postalo mogoče. Pravkar na tak način pri-
pravljam delavnico s Francozi ob izviru Sene. Knji-
ga »Modrost Zemlje in Kristusova navzočnost« 
čaka na tisk, za tisk pa pripravljam »Ples Zemljine 
preobrazbe«. Pišem svojo peto knjigo, posvečeno 
Benetkam – zdaj ko ni navala turistov, so se poka-
zale do zdaj skrite razsežnosti kraja, povezane z 
bodočnostjo Zemlje. Z Mariko imava polno dela 
na vrtu. Včeraj je kamion pripeljal več kamnitih 
blokov, na katere bo treba izklesat kozmogra-
me…«  
 

http://www.markopogacnik.com/
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IRDO intervju 
 
Tisti, ki ima največjo moč, nosi tudi največjo 
odgovornost 
 

Prof. dr. Rado Bohinc je redni profesor gospodarskega, delovnega in evropskega prava na 
Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede (UL FDV). Kot znanstveni svetnik na FDV 
in ZRS raziskuje pravo korporacij in ustanov ter javno in korporativno upravljanje in dru-
žbeno odgovornost.   

Zakaj je po vašem mnenju prišlo do trenutne situaci-
je v svetu? 
»Sodobni svet poganja nezaustavljiva sla po neneh-
ni rasti in dobičkih. To je posebej izrazito v zadnjih 
desetletjih skokovitega tehnološkega razvoju v 
podporo, temu cilju ni videti konca. Svet je vse bolj 
razklan na peščico bogatih, ki so vse bogatejši, in 
armado revnih, ki so vse revnejši. Znotraj te para-
digme, ki jo oblikuje in udejanja politični razred na 
pritisk velikih kapitalov, so žal še vedno drugotnega 
pomena vprašanja, ki že začenjajo ogrožati člove-
ško civilizacijo, kot so podnebne spremembe, bival-
no okolje in dostojno življenje človeka, v zadnjem 
času tudi ogrožanje človeških življenj na ravni pan-
demije. Socialne inovacije zaostajajo in ne dohajajo 
tehnološkega razvoja, nemoč za družbene spre-
membe je popolna.« 
 
Kdo tukaj osebno odgovarja in koliko je odgovorna 
družba kot takšna? 
»Tudi tu velja pravilo, da tisti, ki ima največjo moč, 
nosi tudi največjo odgovornost. To so politični vodi-
telji in voditelji velikih korporacij. Prvi zato, ker ne 
delujejo v interesu njihovih ljudstev in s tem vre-
dnot, ki jih je izoblikovalo človeštvo na sedanji stop-
nji civilizacije, ampak se podrejajo interesom veli-
kega kapitala, drugi pa zato, ker nosilcem politične-
ga odločanja vsiljujejo svoje egoistične, na pohlepu 
temelječe interese, in s tem omejujejo in ogrožajo 
demokratični politični proces. Posledica take, kapi-
talsko ukleščene demokracije je, da nastaja velikan-
ski razkorak med politično deklariranimi vrednota-
mi (človekove pravice, pravna država, trajnostni 
razvoj) in resničnostjo (družbena neenakost, social-
ne in politične krize, migracije, človeka ogrožajoči 
pogoji življenja).« 
 

Kaj lahko naredi vlada posamezne države, kaj EU, kaj 
svet? 
»Države se med seboj močno razlikujejo po tem, 
kako radikalno in izključno sledijo navedeni neoli-
beralni zamisli družbenega in ekonomskega reda. 
Nekatere države zavestno zanemarjajo oz. izkoreni-
njajo javno (zdravstvo, šolstvo, socialno varstvo…), 
druge države pa javne sisteme ohranjajo, maloka-
tere pa jih krepijo. T. i. konkurenčnost, ki pomeni 
sekanje vseh stroškov, ki neposredno ne prispevajo 
k čim višjem donosu na kapital, je svetinja fridma-
novske obsedenosti z ekskluzivnostjo in integral-
nostjo trga. Zadnja desetletja takšne ideologije so 
svetu sicer prinesla hiter razvoj, žal pa so spremlja-
joče negativne posledice vse hujše: vse večja do-
hodkovna neenakost med in ljudmi, s spremljajoči-
mi socialnimi napetostmi, globalnimi migracijami, 

Pripravila: Anita Hrast 
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političnimi in varnostnimi krizami,  okolijska one-
snaženosti in podnebne spremembe.« 
 
V kaj se bo spremenil svet po tej situaciji, kam nas to 
vodi? 
»Pandemija, ki je zaobjela ves svet in ogroža zdravje 
vsega človeštva, po definiciji terja globalno ukrepa-
nje in globalno solidarnost. Njena temeljna značil-
nost je, da ne izbira med revnimi in bogatimi in da 
se ji težko ubrani posameznik, če se ne brani družba 
kot celota. Zato se utegne svet zdrzniti in v tej skup-
ni nevarnosti spoznati, da zgolj kruta tekmovalnost 
na vseh ravneh in neprestana tekma za prevlado in 
prestiž med državami in ljudmi ni rešitev, ampak 
človeštvo lahko zmaga le kot celota, zato je tržni 
absolutizem treba omejiti s solidarnostjo. Zato je 
treba krizo, ki globalno zdravstveno ogroža človeka, 
videti tudi kot priložnost za temeljni kritični razmi-
slek o disfunkcijah desetletja prevladujoče paradig-
me neoliberalizma, ki pahnila svet tja, kjer danes 
smo.« 
 
Kakšen bi bil svet, če bi vi bil glavni dirigent in imel v 
roki čudežno palčko? 
»Svet se danes razvija bolj kot stihija prizadevanj 
mednarodne skupnosti in s tem človeštva, večinsko 
znotraj opisane paradigme. Tudi na videz najbolj 
logični in razumni dogovori mednarodne skupnosti 
so težko dosegljivi zaradi parcialnih, regionalnih 
(strateških, geopolitičnih) interesov posameznih 
(skupin) držav, v kontekstu globalne tekmovalnosti 
namesto sodelovanja v prid vseh. Svetovnega diri-
genta ni in ga tudi ne more biti, kar je tudi prav, če-
prav si nekateri brezupno prizadevajo, da bi to bili in 
s tem sebično ogrožajo varnost človeštva. Dovolj 
velika varnostna globalna tveganja, pa naj bo to na 
podnebnem, socialnem ali zdravstvenem področju, 
so lahko realen vzgib za sodelovanje in solidarnost 
med narodi. Ključno za spremembo razmerij v glo-
balni ureditvi družbe je izhodišče, da v sodobni dru-
žbi znanja tudi delo, poleg kapitala pomembno pri-
speva k ustvarjanju nove vrednosti in da mora zato 
delo postati sorazmeren pravni temelj pravicam 
upravljanja in tudi udeležbe na ustvarjenem rezulta-
tu. To pravično načelo (načelo prispevka) lahko edi-
no učinkovito prispeva k dolgoročnemu zmanjšanju 
dohodkovne neenakosti, ki bi ob odpravi monopol-
nih privilegijev poslej temeljila le na dedovanju.« 
 
Kaj potrebujemo, da bi takšen svet dosegli? 
»Dolgoročno zmanjšanje dohodkovnih neenakosti bi 
lahko dosegli s temeljitimi spremembami korporacij-

ske in delovne zakonodaje, ki danes temelji na nače-
lih klasičnega kapitalizma 19. stoletja, to je na bipo-
larnosti človeštva na tiste, ki delo najemajo, in na 
tiste, ki svoje delo dajejo v najem, kar a priori 
ustvarja družbeno neenakost z vsemi spremljajočimi 
negativnimi posledicami. V tem smislu se postopno 
že spreminja trg dela, in sicer  predvsem na podro-
čju inovacijskih, visoko tehnoloških in kulturnih de-
javnosti, kjer vse bolj prevladujejo kooperativna ver-
sus korporacijska razmerja ter avtonomni visoko 
kvalificirani samozaposleni. Seveda pa se takšna raz-
merja v okoliščinah politične slepote prav lahko 
sprevržejo v svoje nasprotje, to je v prekariat.« 
 
Kaj lahko naredi vsak izmed nas? 
»Paradoksalno je skrb zase tudi skrb za druge, skrat-
ka izogibanje stikom, ki pomenijo tveganje prenosa, 
je v tem obdobju tisto, kar mora odgovorno početi 
prav vsakdo od nas. In seveda pomoč tovrstnim pri-
zadevanjem družbe ter solidarnost na vseh ravneh, 
glede na družbeno vlogo in položaj, v katerem 
smo.« 
 
Kaj nam še svetujete, da v teh kriznih časih naredi-
mo? 
»Na  prvem mestu je samozaščita, kar je hkrati za-
ščita drugih. Vendar so okoliščine, ki so nas odtegni-
le od vsakodnevne rutine vlaganja energije v sestan-
kovanje vseh vrst in žal tudi od prijateljskega druže-
nja, so tudi priložnost za razmišljanje in za ustvarja-
nje. Prepričan sem, da jo bo marsikdo s pridom izko-
ristil in da bo svet iz pandemije izšel ne le socialno 
opustošen in ekonomsko izmozgan, temveč tudi 
poln novih znanstvenih idej in kulturnih kreacij, 
predvsem pa obogaten s preizkušnjo solidarnosti, ki 
se rodi v občutku nevarnosti za obstoj. To pa je prav 
humus za prepotrebno spreminjanje tistih temeljev 
moderne ureditve sveta, ki so zaradi prevelike go-
rečnosti po prevladi v tekmovalnem svetu (pohlep in 
prestiž) postali vzrok za utemeljeno bojazen za ob-
stoj človeštva.« 
 
Kaj boste storili vi sedaj in kaj v prihodnje? 
»Povsem konkretno mi prepoved druženja in dis-
tančno opravljanje dela daje na voljo več časa za 
dokončanje raziskovalnih tekstov, ki sem jih moral 
odlagati. Sicer pa se ravnam prav po tem, kar svetu-
jem drugim, skratka odgovorno obnašanje v razme-
rah pandemije in kar najbolj ustvarjalno izkoriščanje 
okoliščin, ki so nenavadna in nepričakovana nadlo-

ga, hkrati pa priložnost, da se bolj posvetim najbliž-
jim in samemu sebi«   
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IRDO intervju  
 
Bodimo solidarni in potrpežljivi 
 
Tatjana Fink podjetjem in posameznikom pomaga aktivirati njihove potenciale za uresni-
čitev njihove vizije in strateških ciljev.  

Zakaj je po vašem mnenju prišlo do trenutne situa-
cije v svetu? 
»Naš planet deluje po principu ciklov. In zdaj smo 
prišli v cikel upočasnjenega delovanja in mirova-
nja.« 
 
Kdo tukaj osebno odgovarja in koliko je odgovorna 
družba kot takšna? 
»Osebno smo odgovorni, da se v tej situaciji obna-
šamo razumno  in s tem pripomoremo k odgovor-
nemu ravnanju celotne družbe. » 
 
Kaj lahko naredi vlada posamezne države, kaj EU, 
kaj svet? 
»Vlade večine držav so se zelo hitro odzvale na 
spremenjeno situacijo, sproti reagirajo in priprav-
ljajo ukrepe, ki bi prebivalcem in podjetjem omo-
gočili primerno preživetje v tem obdobju.« 
 
V kaj se bo spremenil svet po tej situaciji, kam nas 
to vodi? 
»Mislim, da bomo prepoznali veliko novih načinov 
za naše delovanje. Pričakujem, tudi da bomo za-
čeli ceniti nekatere stvari, ki so nam bile samou-
mevne ali nam ni bilo mar zanje, prave prijatelje, 
družino, čisto okolje, doma pridelano zdravo hra-
no, modre ljudi.  Prioriteta vrednot se bo spreme-
nila.« 
 
Kaj potrebujemo, da bi takšen svet dosegli? 
»Spoštovanje in zaupanje.« 
 
Kaj lahko naredi vsak izmed nas? 
»Vsak izmed nas lahko v največji možni meri živi 
skladno s svojim poslanstvom in uporablja pri tem 
vse svoje talente in pri tem uživa.« 
 
 

Kaj nam še svetujete, da v teh kriznih časih naredi-
mo?  
»Ohranimo mir in s trezno glavo poiščimo nove 
rešitve. Bodimo solidarni in potrpežljivi.« 
 
Kaj boste storili vi sedaj in kaj v prihodnje? 
»V trenutni situaciji bom poiskala najboljše možne 
rešitve, pomagala ljudem na poti sprememb in s 
tem nadaljevala tudi v prihodnje.« 
  
 

Pripravila: Anita Hrast 

Tatjana Fink, MBA 
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IRDO intervju  
 
Odgovoren je vsak posameznik, najbolj zase in 
za svojo družino, sodelavce in druge državljane 
 
Dr. Peter Glavič je zaslužni profesor in vodja Centra za zaslužne profesorje in upokojene vi-
sokošolske učitelje Univerze v Mariboru. Čez tri mesece bo praznoval osemdesetletnico roj-
stva. Sodeluje v dveh projektih, v evropskem projektu »Nič odpadkov in krožno gospodar-
stvo« in v nacionalnem projektu Inovacijski sistem Slovenije (obširno analizo o tem lahko 
najdete na spletni strani Inženirske akademije Slovenije – Prispevki članov, Analiza, 2019). 
Vodi posodabljanje prve izdaje Kemijskega slovarja, ki so jo pod tem naslovom lani objavili 
na spletu in je dostopna vsem. Sodeluje pri prenovi Splošnega tehniškega slovarja, ki že od 
leta 1981 ni doživel nove izdaje; v njem je odgovoren za kemijsko tehniko, veličine in enote, 
saj je predsednik Tehničnega odbora za tehnično risanje, veličine, enote, simbole in grafič-
ne simbole, Urada za standardizacijo in meroslovje Slovenskega inštituta za standardizaci-
jo. 

Zakaj je po vašem mnenju prišlo do trenutne situa-
cije v svetu? 
»Vsakih nekaj let pride do širše okužbe z virusi, 
največkrat je to gripa, najhujša je bila španska gri-
pa leta 1918 s 50 milijoni mrtvih. Pandemije gripe 
so bile še leta 1957 (azijska z 1,1 milijona mrtvih), 
1968 (hongkonška z 1 milijonom žrtev) in 2009 
(nova gripa). Normalna gripa je lani vzela v Slove-
niji 160 življenj. Najhujša bolezen, ki so jo povzro-
čali virusi, so bile črne koze s 35-odstotno smrt-
nostjo, ki je bila izkoreninjena pred 45 leti. Tudi 
korona-virus že poznamo, v letih 2002-2003 je na 
Kitajskem povzročil posebno pljučnico SARS; razši-
ril se je v Aziji in manj smrtonosno v Severni Ame-
riki. Korona-virusi se razvijajo na nekaterih živalih, 
kot so cibetovke (vrsta mačk) in netopirji, po-
membno vlogo igrajo tudi ščurki. Iz živali se lahko 
prenesejo na človeka. Ker je svet bolj globaliziran, 
se je korona-virus razširil iz Kitajske po vsem svetu 
in Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila 
pandemijo.« 
 
Kdo tukaj osebno odgovarja in koliko je odgovorna 
družba kot takšna? 
»Odgovoren je vsak posameznik, najbolj zase in za 
svojo družino, sodelavce in druge državljane. Se-
veda so najbolj odgovorni tisti, ki so kljub opozori-
lom potovali v tujino ali pa so kršili pravila o pre-

povedi zbiranja, zbliževanja, osamitve in podobno. 
Država je na začetku prepočasi reagirala na izbruh 
virusa v Italiji, premalo je bila pripravljena na bole-
zen s številom mask in respiratorjev. Nova vlada je 
takoj sprejela ostrejše zaščitne ukrepe, kar bo zni-
žalo število mrtvih, vendar bo trajanje epidemije 
daljše. Tudi oba klinična centra in bolnišnice so se 
hitro organizirale, namenile za sprejem in zdrav-
ljenje dodatne postelje in uvedle ustrezne pogoje 
proti širjenju virusa med bolniki in osebjem. Po-
magali so posamezniki, npr. Aleksander Čeferin 
(UEFA), Igor Emri (SAZU). Iskanje krivcev je brez-
plodno, stopiti moramo skupaj in delati tako, kot 
svetujejo strokovnjaki v svetu in doma. Analiza je 

Pripravila: Anita Hrast 

Zasl. prof. dr. Peter Glavič 
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pokazala naslednje štiri možne scenarije pandemi-
je v Sloveniji glede na število stikov z ljudmi zunaj 
družine na osebo in dan: 
 

0,76 stika: kolektivna imunost, 70 000 mrtvih, 
trajanje 3 mesece; 

0,31 stika: 40 % prebivalstva zboli, 33 000 
mrtvih, trajanje 8 mesecev; 

0,22 stika: neučinkovita samo-izolacija, 7 000 
mrtvih, trajanje 1 leto in 4 mesece; 

0,16 stika: virus kontroliran, ni kolektivne 
imunosti, nevarnost za uvoz, 250 mrtvih, 
trajanje manj kot 4 mesece!« 

Kaj lahko naredi vlada posamezne države, kaj EU, 
kaj svet? 
»Zlepa ali zgrda mora prepričati državljane, da se 
držijo navodil in sprejetih ukrepov, ki pomenijo 
za državo velik udarec v ekonomskem in social-
nem smislu. Države sprejemajo podobne ukrepe, 
nekatere hitreje, druge počasneje, kar se kaže v 
okužbah in smrtih na milijon prebivalcev. V nega-
tivnem pomenu prednjačita Italija in Španija, v 
pozitivnem Kitajska. Največ je odvisno od držav-
ljanov in njihove mentalitete. Ker pandemije ne-
kaj desetletij ni bilo, so sedanjo nekateri vzeli 
prelahko. EU samo usklajuje dejavnosti, kot so 
prehodi zunanjih in notranjih meja, spremljanje 
obolelosti po svojem ozemlju, svetovanje in 
usklajevanje ukrepov. Sicer je zdravstvena politi-
ka v rokah držav članic. Najbolj je za svetovanje 
in usklajevanje usposobljena Organizacija združe-
nih narodov, za zdravstvo lahko največ stori Sve-
tovna zdravstvena organizacija. Od držav je odvi-
sno, kako bodo sledile navodilom stroke in med-
narodnih organizacij. Ne smemo prezreti pomoči, 
ki jo Kitajska nudi drugim državam.« 
 
V kaj se bo spremenil svet po tej situaciji, kam nas 
to vodi? 
»Svet je bil vedno nevaren za ljudi, človek je ve-
dno tekmoval za življenjski prostor z drugimi bitji, 
z velikimi in tudi z mikroskopsko majhnimi, in še z 
drugimi narodi. V zadnjih desetletjih smo v razvi-
tem svetu imeli manj raznih vojn in epidemij ter 
smo udobno živeli. Marsikje po svetu ni bilo in ni 
tako. Virusi se bodo vedno znova pojavljali in is-
kali bomo zdravila proti njim. Velika nevarnost so 
tudi bakterije, ki jih sicer z antibiotiki še obvladu-
jemo, vendar postajajo imune nanje; povzročajo 

bolezni, kot so kolera, sifilis, kuga, tuberkuloza, 
gobavost – v preteklih tisočletjih je zaradi njih 
umrlo na milijone ljudi, tudi tretjina vsega prebi-
valstva. Le širile so se počasneje, ker ljudje in celo 
kontinenti niso bili tako povezani med seboj, kot 
so danes. Tudi v makro-svetu se širijo invazivne 
rastline (npr. ambrozija, japonski dresnik, orjaški 
dežen) in živali (npr. azijska pikapolonica, ubijal-
ski polž, kobilica). Še večje nevarnosti za spre-
membo sveta nam grozijo zaradi onesnaževanja 
okolja, podnebnih sprememb in izumiranja ras-
tlinskih in živalskih vrst – to se lahko zgodi tudi 
človeški vrsti. Morali bomo zmanjšati porabo na-
ravnih surovin, zlasti kritičnih surovin in se usme-
riti v nič odpadkov in krožno gospodarstvo. Skr-
beti bomo morali za raziskave in preventivo v 
zdravstvu. Spremeniti bomo morali potrošniške 
navade in življenjski stil ter iskati srečo v dušev-
nem svetu in medosebnih odnosih, ne pa v vse 
večji potrošnji in onesnaževanju planeta.« 
 
Kakšen bi bil svet, če bi Vi bili glavni dirigent in 
imeli v roki čudežno palčko? 
»Najprej bi morali znižati onesnaževanje na koli-
čine, ki jih lahko vsrka svet z rastlinami, živalmi in 
človeškimi dejanji (tehnologijo), ter porabo suro-
vin na dolgoročno sprejemljivo stopnjo, kar po-
meni kroženje kovin, mineralov in bioloških sno-
vi. Morali bi razvijati etičnost in moralo – spodbu-
jati  vse, kar je pozitivno (mir, poštenje, pravič-
nost, dobroto, delavnost, zdravo življenje, ljube-
zen, sočutnost, zvestobo, spoštovanje, sodelova-
nje itd.), in zatirati vse negativne pojave 
(ubijanje, sovraštvo, varanje, laganje, lakoto in 
debelost, mučenje, revščino, neenakost, krajo, 
napuh, pohlep, nevoščljivost, lenobo itd.). Tudi 
Organizacija združenih narodov s 17 cilji in 169 
povezanimi tarčami trajnostnega razvoja ter vera 
s svojimi božjimi zapovedmi, glavnimi grehi itd. 
imata mesto v teh prizadevanjih. Kot tretja želja 
je nadomeščanje neoliberalizma s socialno-
tržnim gospodarstvom. Naši politiki so pod vpli-
vom neoliberalizma razprodali narodno premo-
ženje in s tem ogrozili naš razvoj. Brez gospodar-
ske suverenosti ni politične in s tem tudi ne kul-
turne (jezikovne) samostojnosti!« 
 

Kaj potrebujemo, da bi takšen svet dosegli? 
»Vlagati bi morali v vzgojo, izobraževanje, razi-
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skovanje, razvoj in inovacije, obnovljive vire, čisto 
in zdravo okolje, odgovorno porabo in proizvod-
njo, sožitje z vsemi živimi bitji. Obvladovati bi mo-
rali rast prebivalstva in potrošnje, kar bi prepreči-
lo super-eksponentno rast porabe surovin, ener-
gije, vode in nastajanje odpadkov. V zdravstvu je 
potrebna preventiva, sanitarno varstvo, higiena 
ter učinkovito, kadrovsko zadostno, opremljeno 
in sodobno zdravstvo. Preprečiti bi morali vojne, 
ki povzročajo največ smrti, rušenja, uničevanja 
narave in veliko trošenje snovi, energije, sredstev 
in dela s katastrofalnimi posledicami. Tako je npr. 
bruto domači proizvod (BDP) Sirije v obdobju 
2011-2018 padel na tretjino; število mrtvih v 8 
letih je bilo okoli 470 tisoč, število razseljenih in 
odseljenih 13 milijonov (od 21 milijonov) in vse 
se še nadaljuje. Vojna v Afganistanu je zahtevala 
že 2 milijona žrtev, v Somaliji pol milijona, v Juž-
nem Sudanu 400 000, v Iraku 288 000 itd. Vse to 
je seveda v interesu orožarske industrije, velikega 
svetovnega kapitala in politikov, ki sprožajo voj-
ne. Ta boj zahteva izobraževanje in osveščanje 
širokih ljudskih mas pa tudi mehanizem za uniče-
vanje protagonistov takega 'razvoja', njegovih 
nosilcev in podpornikov.« 

 

Kaj lahko naredi vsak izmed nas? 
»V nevarnem času pandemije je treba poslušati 
nasvete zdravnikov in zdravstvenih organizacij. 
Pomagati moramo svojim bližnjim, zlasti tistim, ki 
so bolni, prestrašeni in starejši. Kako dobro dene, 
ko se otroci in vnuki ponudijo, da nama prinesejo 
iz trgovine, kar rabiva. Hvaležni moramo biti 
vsem, ki opravljajo svoje delo kljub nevarnosti, da 
zbolijo: zdravnikom, medicinskim sestram in 
osebju v zdravstvu, lekarnah in domovih za sta-
rostnike, prostovoljcem in humanitarcem, vsem 
zaposlenim v gospodarstvu, pridelovalcem hrane, 
prodajalcem v trgovinah, pismonošem, komunal-
nim delavcem, novinarjem, časopisnemu in tele-
vizijskemu osebju, civilni zaščiti, redarjem, var-
nostnikom, policiji, vojski in gasilcem, prevozni-
kom in taksistom, vsem delujočim od doma, 
vsem sorodnikom in prijateljem, ki so z nami v 
mislih in po različnih povezavah. Storiti moramo 
vse, da bi bila škoda, ki jo doživljajo naše gospo-
darstvo, javni sektor, podjetniki in samozaposle-
ni, čim manjša, na kar bomo lahko vplivali še leto 
dni in več.« 

Kaj nam še svetujete, da v teh kriznih časih naredi-
mo? 
»To je čas, ko nas ne preganja potrošniška mrzli-
ca. Spoznavamo, kako pomembni so družina, 
zdravje in življenje. Na televiziji smo videli, kako 
se je očistilo ozračje nad Kitajsko, morje v Benet-
kah. Lahko naredimo stvari, ki jih prej nismo 
utegnili, prihranimo čas in stroške prevozov v slu-
žbo in nabavo, kulturo in zabavo. Morda imamo 
čas za premislek o našem hitenju. Kaj nujno po-
trebujemo in čemu se lahko odrečemo? Pri tem 
nam pomaga 14 nasvetov za trajnostni, vzdržni 
razvoj: premisli, odkloni, spremeni, zmanjšaj, po-
novno uporabi, podari, prenovi, obnovi, popravi, 
ponovno proizvedi, spremeni namen, komposti-
raj, recikliraj.» 

 

Kaj boste storili vi sedaj in kaj v prihodnje? 
»Virus je povzročil odpoved koncertov in gledali-
šča, tudi plesne vaje so prekinjene do preklica. Ni 
voženj iz Ruš v Maribor in dela na fakulteti. Kljub 
razbremenitvam mi ne bo dolgčas. Pravkar odda-
jam referat za posvetovanje Higher Education 
Summit 2020, ki bo v začetku septembra v Bernu; 
predstavil bom delo na evropskem projektu. V 
aprilu me čakajo recenzije referatov za to posve-
tovanje, ker sem v znanstvenem odboru. Junija 
imamo posvetovanje IRDO Osebna in družbena 
odgovornost za trajnostno prihodnost – tudi tu 
sem v znanstvenem odboru. Ustaviti smo morali 
predstavitve Centra upokojenih profesorjev Uni-
verze v Mariboru na fakultetah, na Inženirski aka-
demiji, rektorski konferenci in sindikatih, upamo 
še na mednarodno posvetovanje koncem leta. 
Pred poletjem moramo pripraviti razširjena pravi-
la Centra. Od aprila do maja imam predavanja na 
Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana v 
Ljubljani – morda jih bo treba izvesti po spletu, 
kar bo zahtevalo veliko priprav. V zaostanku sem 
s pregledom izrazja za Splošni tehniški slovar. Od-
padel je občni zbor Športnega društva Ruše, ven-
dar je naš nadzorni odbor pripravil letno poroči-
lo. Ker imam 7 križev, moram 7 dni na teden, tj. 
vsak dan vaditi vsaj 45 minut – ker smučanja ni 
več, kolesarjenje se še ni začelo, ruški bazen pa je 
zaprt, mi ostane sobno kolo; poleg tega me čaka 
še rezanje petih od 25 dreves v sadovnjaku.« 
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Kdo ste in kaj počnete? 
»Kdo sem, spoznavam odkar živim, že petdeset in 
nekaj let. Uradno sem Nataša Čebulj, hči svojih 
staršev, sem sestra, mama, babica; sem prijatelji-
ca, partnerka, ljubiteljica življenja, ljudi, živali in 
narave. V prostem času sem geomantka, plesalka, 
umetniška ustvarjalka, popotnica in plavalka. 
Poslovno imam trideset let delovnih izkušenj z de-
lom za ljudi in z ljudmi. Vedno sem bila zelo pove-
zana s sistemi. Začela sem v javnih sistemih na po-
dročju svetovalnega dela v šolstvu, socialnih do-
movih in civilni zaščiti. Karierno pot sem nadaljeva-
la v gospodarskih mednarodnih sistemih kot stro-
kovnjakinja in vodja na področju razvoja kadrov, 
upravljanja znanja in organizacijskih procesov, kul-
ture, klime ter voditeljstva. Pred dvajsetimi leti me 
je osebna izkušnja pripeljala nazaj k sebi in družin-
skemu sistemu, ko sem se srečala z metodo Posta-
vitev družine, Berta Hellingerja. Postala sem licenč-
ni moderator sistemskih postavitev Hellinger Sci-
encie. Od takrat osebno in  poslovno delujem, kot 
sistemska moderatorka, svetovalka, trenerka, coa-
chinja in direktorica Inštituta za sistemske postavi-
tve.  Leta 2014 sem ustanovila zavod INŠTITUT ZA 
SISTEMSKE POSTAVITVE, v katerem se ukvarjamo s 
sistemskimi, avtentičnimi in metafizičnimi pristopi 
za celostni razvoj in zdravo življenje posameznikov, 
organizacij in družbe. Glavni poudarek je na razvo-
ju sistemsko fenomenološke metode “sistemska 
postavitev”, s katero preko izobraževanja in infor-
miranja posameznikov, družin, staršev, strokovnja-
kov, organizacij, skupnostih in družbe omogoči, da 
preko sistemskega uvida najdejo najustreznejšo 
pot za boljše, zdravo, srečnejše in uspešnejše ži-
vljenje.« 
 
Zakaj je po vašem mnenju prišlo do trenutne situa-
cije v svetu? 
»S sistemskega vidika je v svetu prišlo do neravno-
vesja med dajanjem in prejemanje, med nami, kot 
človeško raso in " Naravo" (mamo Zemljo). Človeš-

tvo, katerega, del je vsak od nas, smo si od Narave 
ogromno vzeli in smo minimalno vrnili. Gradili smo 
hiške, in potem, vasi, mesta, stolpnice,… ceste, hi-
tre ceste, tunele, elektrarne, razvili smo letala, hi-
tra plovila,… vzeli smo si nebo, vzeli smo si morje, 
vzeli smo si reke,… druga bitja na zemlji smo zaprli 
v kletke ali pa smo jim vzeli dom. Posekali smo goz-
dove, iztrebili smo živali, goram smo naredili luknje, 
ribe smo pojedli ali jih mutirali, pticam smo vzeli 
nebo,… In sedaj nam človeštvu najmanjše možno 
bitje-virus, mikrob, zaradi katerih so nastala tudi 
človeška bitja, to poravnava in nas zapira v kletke. 
Naravi vrača, pticam nebo, ribam čiste reke, delfi-
nom morje, živalim gozd, ...« 
 
Kdo tukaj osebno odgovarja in koliko je odgovorna 
družba kot takšna? 
»Vsak od nas odgovarja osebno  toliko, kot imamo 
vpliv. Če smo člani družbe, potem odgovarjamo 
tudi, kot družba. Družba smo mi vsi. V prvi roki se 
lahko manj potrošniško obnašamo, kot osebe in 
družine. Večina od nas ima v tem trenutku, razen 

IRDO intervju 
 
Vsak od nas odgovarja osebno  toliko, kot 
imamo vpliv 

Pripravila: Anita Hrast 

Nataša Čebulj 
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 hrane, doma toliko stvari, da imamo dovolj za vse 
življenje, sploh če se primerjam z našimi dedki in 
babicami, ki so imeli tri obleke in tri čevlje za vse 
življenje.  Z vsakim nakupom podpiramo potrošniš-
tvo in uničujemo naravo.  
Vprašam se, kaj resnično potrebujem? A res moram 
toliko kupiti? Vzamem kilo jabolk, ker stanejo en 
evro in potem jih ne pojem in tri zgnijejo. Ali res tež-
ko kupim le dve jabolki. A res potrebuje skoraj vsak 
družina dva avto? …. veliko bi lahko naštevala … Tudi 
od družbe je odvisno kaj podpira, kakšno hrano, kak-
šno infrastrukturo, kakšne nakupovalne centre, ….. 
Zadnje desetletje je velik poudarek na samo oskrbi, 
vendar je preveč orientiran le na ljudi, ne na druga 
bitja? Marko Pogačnik bi rekel, še vedno smo" an-
drocentrični"?« 
 
Kaj lahko naredi vlada posamezne države, kaj EU, kaj 
svet? 
»Vlada vsake države, tudi EU in držav v svetu lahko 
oceni vrednote, zavedanje in potrebe svojih držav-
ljanov, ki so jih izvolili. Najpomembnejše je spošto-
vanje življenja, zdravja in pravil, ki si jih neka družba 
zada. V tem času je spoštovanje pravil, za zdravo 
življenje in preživetje. Ponudi lahko posamezne teh-
nike za zdravje in preživetje, tako zunaj in znotraj 
sebe. Ganljivo je, ko so nam kako so spet postali ak-
tualni  recepti naših prednikov o naravnem zdravlje-
nju, tako z naravnimi zelišči in prehrano, z gibanjem, 
upoštevanje starodavnih medicin, …  
Najbolj pomembno je, da je vsaka vlada dolžna, da 
omogoči vsakemu državljanu možnost preživetja. 
Poklici se bodo spremenili in potrebno se bo hitro 
obrniti. Veliko gospodarstva bo propadlo, vendar je 
potrebno najti kreativne poti za nove poklice in to 
spodbuditi z različnimi novimi razvojnimi programi 
za gospodarstvo.« 
 
V kaj se bo spremenil svet po tej situaciji, kam nas to 
vodi? 
»Imam zelo čudno zaznavo, da se bo virus nadaljeval 
v različnih mutiranih oblikah, ki ga ne bodo mogle 
pozdraviti nobena zdravila, dosežki najbolj razvitih 
farmacevtskih laboratorijev, ki ji kot vemo spodbuja-
jo multinacionalke in najbogatejši ljudje na svetu. 
Virusu se bodo nadaljevali, dokler bomo razmišljali, 
kako po ozdravitvi nadaljevati življenje, ki se je usta-
vilo pred mesecem dni.« 
 
Kakšen bi bil svet, če bi vi bil glavni dirigent in imel v 
roki čudežno palčko? 
»Najprej bi naučila nas, ljudi zaznavanje, poslušanja 

drugih bitij, ki živijo na z nami na mami zemlji. Po-
tem bi spoštljivo z njimi soustvarila svet, ki omogoča 
vsakemu bitju, da živi dostojno "naravnega" bitja 
vredno življenje, ki je v ravnovesju me dajanjem in 
prejemanjem. Seveda bo ključna naloga, kako se 
odvaditi "materialističnega razmišljanja, ki ne služi 
življenju in preživetju.« 
 
Kaj potrebujemo, da bi takšen svet dosegli? 
»Dokler virusa ne bomo spoštovali iskreno v srcu, s 
tem spoštovali mamo naravo ozdravitve človeštva 
ne bo. Žal se to vidi ravno na Kitajskem. Ozdravitev 
bo prišla, če se soočimo s strahom in začnemo 
"razmišljati" s srcem, kako bi resnično lahko živeli 
drugače.« 

 
Kaj lahko naredi vsak izmed nas? 
»Vsak od nas se lahko vpraša, kaj mi ta situacija do-
brega prinaša? Vrnimo se nazaj k sebi in v sebe. V 
zadnjih časih nam zaradi naglice, velike količine dela 
ter hitenja zmanjkalo časa zase. Sedaj imamo čas, da 
se soočimo s starimi strahovi in "počistimo" notranje 
omare našega doma.  Ne bo enostavno, vendar ver-
jamem, da bomo, ko bo vse to mimo, hvaležni. V 
sebi lahko poiščemo že pozabljene talente, znanja in 
veščine in jih znova uporabimo na kreativen način. 
Tako, kot sebe lahko pospravimo tudi svoje domove, 
omare in predale ter pogledamo na kaj smo pozabili, 
kar imamo in kaj lahko še uporabimo ali preprosto 
ponudimo komu drugemu.« 
 
Kaj nam še svetujete, da v teh kriznih časih naredi-
mo? 
»Čas samo izolacije posameznikov in družin lahko na 
plan prinese stare travme, strahove in družinske 
konflikte. Pomembno je, da se z njimi soočimo, si jih 
priznamo in smo drug do drugega sočutni. V teh ča-
sih se je na družabnih mediji ustvarilo nekaj skupno-
sti, ki si med seboj pomagajo in si delijo nasvet in se 
spodbujajo z različnimi tehnikami za samopomoč. 
Tudi mi smo na Inštitutu ustvari pogovorne ure za 
tiste, ki preživljajo težke čase in so v veliki osebni in 
družinski stiski. Še posebej tisti, ki so ostali brez dela 
in zaslužka za preživetje.« 
 
Kaj boste storili vi sedaj in kaj v prihodnje? 
»Enako, kot sem svetovala drugim, velja zame. Tre-
nutno delam revizijo svojega življenja in se sprašu-
jem, kaj je zame resnično najbolj pomembno. Za kaj 
sem hvaležna in komu lahko polepšam dam? In to 
vsak dan posebej.« 
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Menedžer za srečo in pandemija 
 
Urška Stanovnik: »Pomembno je, da sem še 
več na voljo zaposlenim«  
 

Z razglasitvijo karantene zaradi epidemije korona virusa se je izjemno spremenilo tudi 
delo kadrovikov. V Optiwebu na primer trenutno vsi delajo od doma in delo Urške Sta-
novnik, odgovorne za kadre in menedžerke za srečo zaposlenih v podjetju Optiweb, se je 
močno spremenilo. »Situacija je bila za nas prvi teden nova. Delo od doma je bilo sicer 
možno že prej, vendar smo se ga posluževali v manjši meri. Pred tem sem imela res veli-
ko internih sestankov in pogovorov tako z vodji kot z zaposlenimi, sedaj je virtualna ko-
munikacija nova realnost,« pravi Urška Stanovnik. 
 
Pripravila: Jana Petkovšek Štakul 

Kako opravljate svoje naloge menedžerja za srečo, 
ko delate vsi od doma? 
»Prvi teden je bilo precej drugače, potem pa smo 
ugotovili, da tehnologija zagotavlja, da pogovori in 
sestanki lahko nemoteno tečejo in počasi se spet 
vse vrača na stare tirnice. Na virtualen način, se-
veda. Zdi se mi pomembno, da sem še vedno, ozi-
roma v teh časih še toliko več, na voljo zaposlenim 
za razna vprašanja in da se večkrat javim, vprašam 
kako so, se dogovorim za kakšen neformalen klic, 
virtualno kavo in vidim, če je kdo zaradi trenutne 
situacije v stiski ali pa potrebuje kakšno drugo po-
moč. Preko spleta tako opravljamo tudi razvojne 
pogovore in vse zaenkrat teče presenetljivo do-
bro. Občasno imamo tudi vsi skupaj virtualne kave 
ali pa si dan popestrimo s kakšnimi slikami dela od 
doma. V planu imamo tudi popoldneve družabnih 
iger na daljavo. (Smeh)« 
 
Naj kaj morate biti kot menedžerka za srečo zdaj 
prav posebno pozorni? 
»Čeprav je to težje kot pri fizičnih stikih, mora biti 
komunikacije še več. Še posebej v teh negotovih 
časih, ko nihče ne ve, kaj točno bo prinesla priho-
dnost. Nihanja v razpoloženju vseh nas so precej 
večja, en dan smo pozitivni, da bo vse dobro, že 
naslednjega razmišljamo o črni prihodnosti in kaj 
nam bo prinesla. Zato se mi zdi izredno pomemb-
no, kaj in na kakšen način komuniciramo. Tukaj 
poskušam najti ustrezno ravnovesje med tem, da 
je situacija katastrofalna in med tem, da je vse OK. 
Ne eno ne drugo ne drži, resnica je nekje na sredi-

ni, zaposleni pa imajo pravico vedeti, kakšne opci-
je obstajajo in kaj vse nas (lahko) čaka v prihodno-
sti.» 
 
Ali ste dali vodjem posebna navodila za komunici-
ranje v obdobju dela na daljavo? 
»Ker se je celotna situacija kar hitro zaostrila in 
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Tatjana Fink, MBA 

smo se za delo od doma odločili praktično čez 
noč, smo nekatere dogovore z vodji še uspeli do-
reči fizično, sedaj pa se sproti prilagajamo in ko-
municiramo. Vodje so v tem procesu res ključni, 
saj so največ v povezavi z zaposlenimi, najbolj jih 
poznajo in tudi zaposleni jim zaupajo. V prvem 
tednu smo predvsem komunicirali v smeri, da ne-
kako umirimo situacijo, da se vsi skupaj držimo 
nekih pravil dela, da vse poteka čim bolj gladko in 
da ostanemo pozitivni. Ta teden, ko se kaže bolj 
realna slika oziroma se vsi vedno bolj zavedamo, 
da ne gre za tako kratkotrajno stanje, kot smo v 
začetku upali, pa se skupaj z vodji predvsem trudi-
mo, da podajamo realne in jasne informacije ter 
da poskušamo sodelavce pripraviti na vse možne 
scenarije. Verjamem pa, da bo komunikacija lahko 
naslednji teden spet drugačna, nihče ne ve, zato 
se trudimo ostati agilni.«  
 
Kako trenutno stanje najbolj opozarja kadrovsko 
stroko in vodje? 
Situacija je neprijetna, ker je tako nepredvidljiva. 
Informacije se praktično iz dneva v dan spreminja-
jo, dodajajo. Zaradi tega smo vsak dan postavljeni 
izven svoje cone udobja, kar za nikogar ni prijet-
no, saj smo ljudje po naravi radi v coni udobja, v 
območju znanega. Če smo v preteklem letu oziro-
ma letih mogoče zaspali na lovorikah, ker je bila 
gospodarska situacija tako svetla, se je to čez noč 
spremenilo. Od kadrovske stroke in od vodje tako 
ta trenutek zahteva ogromno agilnosti, fleksibilno-
sti, kreativnosti. Le podjetja (predvsem mala in 
srednja), ki bodo razmišljala širše, bodo iz te situa-
cije lahko splavala. Situacija je dober opomnik na 
to, kako prepričani smo včasih o določenih svojih 
kvalitetah, takšne situacije pa lahko pokažejo rav-
no nasprotno. Ne glede na to, kako negativna in 
nepredvidljiva je situacija v tem trenutku, verja-
mem, da se bomo iz nje vsi ogromno naučili.  
 

 
Preko spleta opravljamo tudi razvojne po-
govore in vse zaenkrat teče presenetljivo 

dobro. Občasno imamo tudi vsi skupaj vir-
tualne kave ali pa si dan popestrimo s kak-

šnimi slikami dela od doma.  
V planu imamo tudi popoldneve družabnih 

iger na daljavo. 
 

Ta teden, ko se vsi vedno bolj zavedamo, da 
ne gre za kratkotrajno stanje,  

kot smo v začetku upali, se skupaj z vodji 
predvsem trudimo, da podajamo realne in 

jasne informacije ter da skušamo sodelavce 
pripraviti na vse možne scenarije.  

Verjamem pa, da bo komunikacija lahko 
naslednji teden spet drugačna, nihče ne ve, 

zato se trudimo ostati agilni.  
 

 

Od kadrovske stroke in od vodje ta trenutek 

zahteva ogromno agilnosti, fleksibilnosti, 

kreativnosti. Situacija je dober opomnik na 

to, kako prepričani smo včasih o določenih 

svojih kvalitetah, takšne situacije pa lahko 

pokažejo ravno nasprotno. 

 

 

 

 

 

Zgodba Urške Stanovnik 

»Ljubezen do dela z ljudmi me je iz srednje 

vzgojiteljske šole peljala naprej na študij 

psihologije. Tam sem hitro videla, da klinič-

na psihologija (kar si večina predstavlja 

pod študijem psihologije) ni zame in da se 

najbolje znajdem na področju pozitivne psi-

hologije. Po nekajletnem delu v mednaro-

dnem podjetju sem spoznala Optiweb in z 

veseljem postala del te zgodbe.  

Enkratna mešanica dela z ljudmi in vključe-

nosti v poslovanje je nekaj, o čemer sem 

vedno sanjala.« 
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Tatj

V teh hitro spremenljivih časih vas vabimo k bra-
nju priročnika PANDEMIJA: UPRAVLJANJE IN OB-
VLADOVANJE OMEJITVE GIBANJA (učbenik). Pri-
ročnik  ima sicer letnico 2009, govori pa o pande-
miji in o soočanju z njo, zato verjamemo, da je še 
vedno v veliki meri aktualen. Dva izmed avtorjev 
sta tudi člana inštituta IRDO. V sklepnih mislih 
priročnika so avtorji zapisali: »Pandemija je ena 
izmed možnih kriznih situacij resnega pomena. 
Zato se moramo na njo pripraviti pravočasno, da 
ne bi ukrepali panično, zmedeno in enostransko 
namesto s primerno celovitostjo. Za to okvirno 
skrbijo pravni predpisi, praktično pa ljudje, ki pre-
vzemajo dovolj odgovornosti, pridobijo dovolj 
informacij in so dovolj strokovno usposobljeni. K 
temu naj pomaga tudi ta učbenik.« 

Priročnik je objavljen na spletnih straneh Fakulte-
te za organizacijske vede Univerze v Maribo-
ru. Povezava na priročnik. 

PANDEMIJA: UPRAVLJANJE IN OBVLADOVANJE 
OMEJITVE GIBANJA (učbenik).  

Avtorji: Teodora Ivanuša, Matjaž Mulej, Samo 
Pečan, Bojan Tičar, Iztok Podbregar. Izdal Zavod 
za varnostne strategije pri Univerzi Maribor, Lju-
bljana, 2009. 

V njem preberite naslednje vsebine: 
1. Pandemija – z vidika zaznavanja, komuniciranja 
in informiranja, 
2. Pandemije, zapletenost in soodvisnost ter 
sistemsko/celovito obnašanje, zlasti razmišljanje, 
3. Pandemija: upravljanje in obvladovanje omeji-
tve gibanja, 
4. Povzetek obstoječe krizne zakonodaje v Repu-
bliki Sloveniji, 
5. Sklepi iz celotne knjige 

 

Priročnik 
 
Kako ravnati v času pandemije?  
 

Preberite si učbenik o pandemiji, ki je na UM nastal že leta 2009, a je še vedno aktualen. 

https://fov.um.si/sites/default/files/upload/news/documents/ucbenik_pandemija_upravljanje_in_obvladovanje_omejitve_gibanja.pdf
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Primer dobre prakse 
 
Kako varno nadaljevati proizvodnjo?  

 
V prizadevanjih, da Slovenija na vseh ravneh učinkovito zajezi širjenje korona virusa, je 
Dewesoft delil svoje izkušnje organizacije dela. Svoje izkušnje želi deliti z javnostjo in s 
podjetji s poudarkom na zavedanju, da je potrebno zaščiti svoje ljudi in hkrati poskrbeti, 
da se bo po koncu krize življenje na vseh ravneh lahko s čim manj dodatnimi izzivi in čim 
manj moteno vrnilo v svoje tirnice.  
 
Pripravila: Jana Petkovšek Štakul 

Podjetja v trenutnih razmerah iščejo najbolj 
ustrezne načine, kako zaščiti svoje ljudi in hkrati 
poskrbeti, da bodo po zajezitvi epidemije poslovni 
tokovi vnovič stekli po utečenih poteh. Trboveljski 
Dewesoft, ki svoje izdelke prodaja v več kot 50 
državah po vsem svetu, je delil svojo izkušnjo. Ve-
liko so se naučili tudi iz izkušenj kitajskih kolegov 
iz njihovega podjetja Dewesoft China s predstav-
ništvi v Pekingu, Xianu  in Šanghaju. In kako ravna-
jo? 
“V Dewesoftu smo veliko razmišljali o tem, ali bi 
bilo bolje v teh razmerah podjetje popolnoma 
ustaviti. Po analizi stanja smo ugotovili, da bo v 
takšnih razmerah treba delati še kar nekaj mese-
cev, zato smo po zgledu farmacevtske in vesoljske 
industrije procese dela organizirali na način, da bo 
v podjetju veliko bolj varno kot kjerkoli drugje,” 
pravi dr. Jure Knez, predsednik družbe Dewesoft. 
Zaposleni v večini delajo na daljavo (od doma), 
prisotni v podjetju pa po novem delajo v dveh iz-
menah. Število ljudi v enem prostoru so namreč 
razpolovili. Sodelavci sedijo vsaj 3 metre stran 
drug od drugega, na menjavi izmene se ne sreču-
jejo in se med seboj ne obiskujejo. Kjerkoli je mo-
goče, so uredili delovni proces z eno osebo v pro-
storu. Opremo razkužujejo, predno jo posredujejo 
sodelavcu v uporabo. Kljub temu, da verjamejo v 
dobro pripravljeno delovno okolje, so podali izja-
vo: 
 
“Vsak, ki se v službi ne počuti varno, naj ostane 
doma. Takšno stanje bo trajalo še nekaj časa. Go-
vorite s svojimi vodji oddelkov in povejte, kdaj bi 
želeli biti doma in, ko ste doma, če se želite vrniti 
na delo. V teh časih je zdravje zaposlenih in družin 

na prvem mestu,” je pojasnil Andrej Orožen, direk-
tor Dewesofta.  
 
S tem želijo v Dewesoftu poudariti, da razumejo, 
da vsak na svoj način sprejema in se odziva na na-
stale razmere. Zavedajo se, da je v posebnih po-
gojih delo lahko izjemno stresno. Delo od doma je 
stresno zaradi same izolacije in otežene komuni-
kacije. Izolirani sodelavci preživljajo dneve v po-
manjkanju komunikacije, kar lahko vodi v stres in 
psihične težave. Predvsem pri mladih opažajo, da 
je izolacija zanje prav posebej naporna.  
Zaposleni, ki prihajajo na delo, pa se srečujejo z 
drugačnimi izzivi. Stiska jih, ko gredo od doma, v 
nevarni svet. Svet, ki nanje preži z virusom. Varno 
okolje v podjetju jim sicer pomaga, da ostajajo 
produktivni, ustvarjalni in koristni. Če pa se situa-
cija spremeni ali če nekdo pomisli, da je ogrožen, 
mu omogočijo, da lahko življenje takoj prilagodi 
osebnim potrebam. Občutek varnosti in zaupanja 
je ključnega pomena. 
“S sodelavci, ki delajo na daljavo, skušamo čim 
pogosteje komunicirati, uporabljamo vse sodobne 
komunikacijske poti, predvsem video konferen-
ce,” opisuje Orožen. 
Zaradi močnih povezav na Kitajskem, kjer deluje 
eno od njihovih 16 podjetij po svetu, so se namreč 
lahko še pravočasno opremili z zaščitnimi sredstvi. 
Uporabljajo maske, rokavice, halje, razkužila, raz-
meram so ustrezno priredili tudi celoten delovni 
proces. “Ob izbruhu virusa v Sloveniji smo ta pri-
pravljena sredstva delili s civilno zaščito, bolnišni-
co, zdravstvenimi domovi in domom za ostarele, 
sedaj pa delamo na tem, da zagotovimo večje  
količine in sodelujemo s podjetji v regiji.  



 

IRDO MOZAIK, Prve slovenske družbeno odgovorne novice, št. 3/XIII, marec 2020, str. 30 

Postopke, ki smo jih uvedli v podjetju, da se ljudje 
počutijo varne in da nam ter da drug drugemu 
zaupajo, smo pripravljeni deliti z drugimi podjetji. 
V vsakem primeru smo pripravljeni deliti izkušnje 
naših kolegov iz Kitajske in Italije, obenem pa se 
želimo učiti iz vsakodnevnih izkušenj v Sloveniji,” 
poudarja dr. Knez. 
“Pazimo nase in ostajamo v varnem okolju. V čim 
večji meri bomo uporabili naše povezave, da nam 
pomagajo pri pridobitvi zaščitnih sredstev, s čimer 
bomo lahko po najboljših močeh pomagali medi-
cinskem osebju in drugim, ki se nesebično odzivajo 
na vsakodnevno službeno dolžnost.” 
S postopki, ki jih sprejemajo, želijo kar najbolj 
zmanjšati možnost okužbe in obenem ublažiti 
stres, ki nas čaka pri ponovnem zagonu posla. 
“Zavedamo se, da ta stres še pride,” je jasen Oro-
žen, 
“Ali lahko oba efekta preprečimo? Ne. Oboje po-
staja dejstvo, lahko pa poskrbimo, da oboje kar 
najbolj omejimo. SREČNO!” so zapisali v Dewe-
softu.  
Pravila delovanja, ki jim dosledno sledijo v Dewe-
softu: 
1. Če se zjutraj zbudimo z znaki prehlada ali povi-
šano temperaturo, ostanemo doma in o tem ob-
vestimo vodjo oddelka. 
2. Meri se telesna temperatura na vstopu v pod-
jetje ter potem vsake štiri ure. Meritev ponovimo 
vsaj 3x. Meja za povišano telesno temperaturo je 
37.5. V primeru vidnih znakov prehlada oz. povi-
šane telesne temperature zaposleni odide domov, 
kjer se samoizolira, obvesti svojega zdravnika in 

ravna po njegovih navodilih. 
3. Nosimo zaščitne maske, kape, halje. Zaščitne 
maske se menjajo vsake štiri ure. 
4. Držimo se razdalje 2 metra, tudi delovna me-
sta morajo imeti isto razdaljo. 
5. Vsaj ob vsakem odmoru si umivamo roke, raz-
kužujemo roke po umivanju in stikih s potencialno 
kontaminiranimi površinami, kašljamo in kihamo v 
rokav, etc. Tu so natančna navodila za umivanje 
rok in ostalih podrobnosti: https://www.nijz.si/sl/
preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 
6. Na vstopu v podjetje so na voljo maske. Na 
vsaki skupni točki kontakta (kljuke, pipe, tipka za 
izstop) so na voljo papirnati robčki. Kljuke odpre-
mo oz. tipke pritisnemo s temi robčki in robčke 
odvržemo v pripadajočo kanto. 
7. Vsaka stvar, ki prihaja od zunaj, mora v karan-
teno za en dan. Vsak paket se vidno označi, kdaj je 
bil v nazadnje stiku s potencialno okužbo od zu-
naj. 
8. WC školjke se razkužijo pred in po uporabi, za 
to so na voljo razkužila. 
9. Rezervacija iz skladišča mora stati v skladišču 
en dan pred sestavo. 
10. Na specifičnem delovnem mestu, kot je reci-
mo sestavljanje ali kalibracija, je končni izdelek 
potrebno prebrisati z razkužilom, preden gre na-
prej. Če se izdelek ne da razkužiti, gre v karanteno 
za en dan. 
Kdor prinese instrumente od doma, velja isto pra-
vilo razkuževanja oziroma karantene. 
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Tatjana Fink, MBA 

 

Na fotografijah je jasno,  
kako te dni poteka delo v  
trboveljskem Dewesoftu. 
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IRDO razmišljanje 
 
Fakulteta za organizacijske vede Univerze v 
Mariboru in program Krizni management 

 
Avtorica: red. prof. dr. dr. Teodora Ivanuša, dr. vet. med. in teorije sistemov, spec. policijskega manag. 

Čas, ko se posameznik, družba, človeštvo, ves svet 
sooča s pandemijo SARS-CoV-2 razkriva / razgalja 
različne odtenke skrajnosti. Plima samooklicanih kriz-
nih managerjev v medijih je osupljiva. Vsi in nihče se 
čutijo poklicane, celo izbrane, da delijo različne na-
svete, ki jih večina preventivno ni imela sistemsko in 
sistematično pripravljenih, domišljenih, interdiscipli-
narno preverjenih. Ta plima generira poplavo laičnih, 
tudi neumnih, celo nevarnih kriznih nasvetov, ki se 
vrtinčijo na spletu, družabnih omrežjih … gostota le-
teh se intenzivira in v splošni strah prehiteva upočas-
njeni čas, ki ga večina do(pre)življa znotraj samo-
izolacije, nujne fizične distance, kjer je okno v steni 
dejansko tudi okno v svet … ta trenutek.  
 
Je čas, ko se različne (=sicer latentne ali namerno 
prezrte) ranljivosti zelo hitro manifestirajo in se ta 
manifestacija še hitreje prenese v akutno pomanjklji-
vo akcijo in neželeno reakcijo = npr. samozaščita ci-
vilnega prebivalstva, omejitev gibanja, karantena etc. 
Ljudi je v 21. stoletju treba (tudi z odmerjeno represi-
jo) prepričevati v temeljna pravila bivanja, komunika-
cije, zaščite telesa, sluznic, umivanje rok, smiselno 
nakupovanje, smiselne zaloge etc., nujno poslušnost, 
čuječnost, ki ne zahteva »prižiganja sveč za izgublje-
no demokracijo« … 
 
VARNOST je trans-konceptualno, družbeno in znan-
stveno dejstvo, ne zgolj moderna beseda, s katero 
vse povprek opletajo tako imenovani samooklicani 
krizni managerji…  
 
Za vse (=znane) poklice je izobraževanje, usposablja-
nje, preverjanje znanja, veščin samo po sebi umevno. 
Le kje vmes je nastala ta vrzel, da je Krizni mana-
gement naravno pridobljena nadarjenost, celo talent, 
ki je veliko več kot nadarjenost? Od kdaj se lahko ne-
kdo / vsakdo samookliče za kriznega managerja? 
Predstavljamo si, da se nekdo samookliče za zdravni-
ka, veterinarja, farmacevta, medicinsko sestro, gasil-
ca, policista, vojaka, električarja etc. Lažno predstav-
ljanje svojih neobstoječih strokovnih nazivov je naj-
manj neetično; v svoji skrajnosti nevarno.  

 
KRIZA je kompleksni pojav, izbruhi nalezljivih bolezni 
znano, naravno in zgodovinsko dejstvo. Kaj nas ven-
dar vedno znova tako zelo preseneča in preseneti? 
Zakaj nismo v preventivi? Ker je večinoma ni! Izkuš-
nje kažejo, da v takšnih okoliščinah vedno znova 
»treščimo« v agresivno celo ad hoc kurativo, ki jo 
spremlja nujna, odmerjena represija.  
Znanja, veščine, ki jih strokovno in znanstveno pred-
pisuje Krizni management, niso slučaj, niso nekaj, kar 
je nastalo na modni brvi in jih v pozabo odnese že 
naslednja sezona, ko modni kreatorji zamenjajo stil 
oblačenja, obnašanja …  
 
Krizni management je strateško prefinjena multi- in 
interdisciplinarna (kjer je inter- več) sinteza znanosti, 
stroke in (pra)starih izkušenj. Je klasika, ki se ne spre-
minja, kajti človek, človeštvo se je, se in se bo sooča-
lo z izbruhi nalezljivih bolezni, drugimi krizami različ-
nih imen in izvora, a VARNOST ostaja nespremenjena 
klasika, večna vrednota.   
Če govorimo o zadostno in potrebno celovitem pri-
stopu, sistemskem razmišljanju in obnašanju ter dru-
žbeni odgovornosti v Kriznem managementu, je ver-
jetno najprej treba vedeti, kaj navedeno sploh pome-
ni! Razumeti, da je navedeno treba učiti, se je treba 
učiti in naučiti, preverjati, pridobiti - imeti uraden 
naziv.  
 
Prvi in edini, uradno akreditiran v Republiki Sloveniji, 
program Krizni Management na Fakulteti za organi-
zacijske vede Univerze v Mariboru, s svojimi 180. kre-
ditnimi točkami (ECTS) navedene kriterije izpolnjuje 
in zapolnjuje vrzel, ki je generirala samooklicane stro-
kovnjake brez uradnega naziva.  
Le kje so se sicer vsega tega naučili, le kje so uradni 
naziv Krizni manager/ka pridobili vsi ti samooklicani 
krizni managerji?  
 
Hkrati ob vsem posebej skrbi dejstvo, da sta tovrstna, 
strateško pomembna izobrazba in uradni naziv (= 
Krizni manager/ka) v naši Domovini le plačljiv 
(=izredni študij) privilegij.  
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IRDO nasvet  
 
Delo od doma in skrb za otroke 
Javne varstveno-izobraževalne ustanove so zaprte in za marsikaterega starša so trenutne 
razmere izziv, saj so otroci ostali doma, sami pa morajo doma tudi opravljati svoje slu-
žbene obveznosti.  
Zbrali smo nekaj napotkov, kako in kaj početi z našimi malčki in šolarji, da bodo RAZME-
RE dobro RAZUMELI in se v skladu z njimi tudi sami primerno vedli. Je pa ta čas prilož-
nost, da se družina med seboj še bolj poveže in skupaj razvija. 
 
Avtorica: Jana Petkovšek Štakul 

Če otroka sicer v času šole zaupamo šolnikom, 
moramo starši sedaj povsem zaupati sebi in tako 
bosta lahko učenje in delo od doma sobivala z ro-
ko v roki. 
 
Kako usklajevati delo od doma in učenje otrok? 
 
#Bodite MIRNI, a ne brezbrižni, saj se bo tako 
otrok počutil varnega in sprejetega.  
OTROKU na njemu jasen in primeren način (brez 
abstrakcij) razložite nastale razmere in ne govori-
te, da je to čas počitnic ali šolskega brezdelja in 
igranja.  
 
#Otroku povejte, da vas SKRBI za njegovo ZDRA-
VJE in zdravje vseh družinskih članov, vendar pa 
ga s tem NE STRAŠITE. Pojasnite mu in ga naučite 
osnovnih higienskih navad, tako da mu vse skupaj 
POKAŽETE.  
 
#POKAŽITE, da ste zadovoljni, da ste SREČNI, da 
ste lahko več časa skupaj, da bosta čas skupaj pre-
življala ob učenju. Tako  boste okrepili njegovo 
PRIPRAVLJENOST ZA SODELOVANJE, njegovo ra-
dovednost, ki je najboljša motivacija za njegovo 
aktivnost. 
 
#SKUPAJ z otroki naredite NAČRT dejavnosti za 2 
do 3 dni naprej. Strukturirajte dan tako, da bo do-
poldan namenjen otrokovemu učenju in vašemu 
delu za službo. V oporo naj vam bo šolski urnik.  
Otrok naj na osnovi navodil iz šole (e-učilnica) iz-
dela svoj domači urnik dela za šolo ter ga obesi na 
vidno mesto. Ob tem bo čutil zadovoljstvo, da lah-

ko sam upravlja lastno učenje, kar je izvrstna mo-
tivacija.  
 
#PRILAGODITE svoje delovne naloge otrokovemu 
urniku, če je to mogoče. V urnik vključite tudi 
SKUPNO PRIPRAVO zdravega OBROKA (malice, 
kosilo…) in POSPRAVLJANJE. Skupno pripravo hra-
ne izkoristite za pogovor o pomenu zdrave hrane, 
njenem pridelovanju in transportnih poteh – tudi 
to je način učenja, poleg tega bo otrok bolj cenil 
hrano, ki jo zaužije.  
 
#Upoštevajte ODMORE tako za delo kot za šolo. V 
tem času skupaj z otrokom prezračite prostore, se 
razgibajte skupaj, veliko se smejte in pripravite 
učne pripomočke za naslednjo učno uro. 
#Za učno uro dajajte otroku jasna in kratka navo-
dila, nato naj se uči samostojno. Pojasnite, da tudi 
vi potrebujete čas za delo in umirjenost. Najver-
jetneje vas bo sprva želel zadržati ob sebi, vendar 
pa mirno vztrajajte in ga s pohvalo spodbujajte k 
samostojnemu učenju. 
 
#Ob koncu vsake ure preglejte otrokovo delo – kaj 
je prebral, napisal, izračunal…, njemu pa  vi poka-
žite, kaj ste opravili. Otroka pohvalite za dobro 
opravljeno delo in spodbudite, da je še boljši, če 
dela ni opravil dobro. Nikar pa ga ne obsojajte, da 
ne bo izgubil motivacije za delo.  
 
#Bodite DOSLEDNI. Prvi dnevi so najbolj naporni, 
saj biti v treh vlogah – starš, učitelj in zaposleni - 
hkrati ni lahko.  
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#POSPRAVLJANJE – skupne urice so kot nalašč za 
pospravljanje in odstranjevanje stvari, ki jih ne 
uporabljamo. Tako lahko pripravimo pakete za 
dobrodelne namene. Tudi to je odličen gradnik 
otrokove osebne rasti in empatije do drugih ljudi. 
Igrače, knjige, oblačila, obutev temeljito očistimo 
in odpeljemo na zbirna mesta dobrodelnih usta-
nov.  
 
#NE OBUPAJTE. Otroci hrepenijo po več časa, pre-
živetem z vami, saj se z vami počutijo varni in za-
želeni. To pa sta ključna gradnika za NJIHOVO SA-
MOPODOBO in oblikovanje NJIHOVE OSEBNOSTI.  
#NE OBLJUBLJAJTE MATERIALNIH NAGRAD za 
uspešno delo. NAJVEČJA NAGRADA zanj je čas, ki 
ga preživlja z vami. 
 
#POKLIČITE skupaj stare starše in druge svojce ter 
jim POHVALITE svoje otroke. Omogočite, da otroci 
z njimi delijo svoje razumevanje epidemije in kako 
skrbijo za lastno zdravje – tako jih boste opolno-
močili in še bolj spodbudili k odgovornemu ravna-
nju.  

#SKUPAJ preživite kakovosten čas v naravi. Izogi-
bajte se igralom in posedanju po klopeh. Če imate 
doma možnost, skupaj urejajte atrij ali okolico hi-
še. Pojdite na kolesarjenje ali dolge sprehode ter 
vse skupaj kombinirajte z miselnimi igrami. Lahko 
pa naberete tudi regrat, ki je v teh dneh še kako 
dobrodošla popestritev našega jedilnika.  
 
#BELEŽITE vtise skupaj preživetih ur – čez dan in 
ob koncu dneva se pogovorite z otrokom, kako se 
mu zdi šola doma, v čem je najbolj užival in na kaj 
je najbolj ponosen, kaj bi morda spremenil in kaj 
pogreša. POSLIKAJTE dragocene trenutke OTRO-
KOVNEGA ZAVZETEGA dela za šolo in skupnega 
DRUŽENJA ter si slike oglejte skupaj. Delite jih tudi 
z drugimi svojci in prijatelji – tako se učimo drug 
od drugega! 
 

Cottonbro/https://www.pexels.com/  

https://www.pexels.com/
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Osebna in družbena odgovornost za trajnostno prihodnost 
4. in 5. junija  2020 bo v  Mariboru potekala že 15. IRDO mednarodna znanstveno-poslovna konferenca Družbena odgovornost in izzivi 
časa 2020. Organizatorji vabijo avtorje prispevkov k sodelovanju. Tokrat bo izvedba online!  

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

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

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

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

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

 

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

matjaz.mulej@um.si , tel. 031 393 916;  
mag. Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO in predsednica Organizacijskega odbora konference, anita.hrast@irdo.si , info@irdo.si , 
www.irdo.si, tel.: 031 344 883 
doc. dr. Igor Perko, direktor World Organisation of Systems and Cybernatics (WOSC), igor.perko@um.si 
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DATUMI: 
14. februar 2020 - razpis za zbiranje avtorskih prispevkov 
27. marec 2020 - OBJAVA OSVEŽENEGA RAZPISA  
15. april 2020 - predložitev povzetkov  
20. april 2020 - informacije o sprejemu  
10. maj 2020 - celoten avtorski prispevek 
24. maj 2020 - napoved programa konference ONLINE  

LOKACIJA KONFERENCE: 
Univerza v Mariboru 

Rektorat 

Slomškov trg 15 

SI-2000 Maribor, Slovenija, EU 

  

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

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

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

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

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

 
 
Z izmenjavo izkušenj, teoretičnih in praktičnih, bomo udeleženci pomagali najti pravo pot do dru-
žbeno odgovornega ravnanja v družinah in v organizacijah, profitnih in neprofitnih.  
 
Zato vas vljudno vabimo na konferenco kot avtorje in/ali poslušalce, da delite svoje izkušnje, poglede 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en
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 in predloge z drugimi udeleženci, vključno z znanstvenimi in drugimi raziskovalci, vrhunskimi svetoval-
ci, drugimi strokovnjaki in izkušenimi praktiki, ki se bodo udeležili te konference kot poslušalci in/ali 
kot avtorji prispevkov. Tudi mladi avtorji, dijaki in študentje, ki sodelujejo v izobraževalnih procesih, 
so zelo dobrodošli.  
 
Vse potencialne avtorje prosimo, ne oklevajte, poročajte o vašem delu v sklopu različnih tem naše 
konference! Doslej je sodelovalo preko tisoč avtorjev z vsega sveta.  
 
Število govornikov je omejeno, zato vas prosimo, da se čim prej prijavite.  
 

Prijavnica je na voljo na spletni strani konference: http://www.irdo.si/konference.html  
 
Prosimo vas, da nam čim prej pošljete svoj obrazec za prijavo na naslov: info@irdo.si.  
 
Veselimo se vašega sodelovanja na 15. IRDO mednarodni konferenci v Mariboru! ONLINE!  
 
 
 
S prijaznimi pozdravi, 
 

 
 

 

  
Zasl. prof. dr. Peter Glavič 

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

l.r. 
  

  
Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, 
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-Poslovna Fakul-
teta, in predsednik Strokovnega sveta IRDO ter 
predsednik Programskega odbora IRDO konferen-
ce 

l.r. 
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 KLJUČNI POJMI  
 
Osebna odgovornost (OO) pomeni odgovornost posameznika, da ravna družbeno odgovorno do se-
be, tj. prakticira načela ISO 26000: pristojnost, preglednost, etičnost, spoštovanje interesov deležni-
kov, vladavine prava, mednarodnih norm in človekovih pravic. 
 

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

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

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

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

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

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

 

USMERITVE KONFERENCE 
 

V svetu najdemo mnogo družbenih protislovij in negativnih lastnosti; mnogi avtorji (npr. Schwab, 
2016; Piketty, 2013) izpostavljajo nujo po bolje prilagojenih in hitrejših odgovorih na posledice hitre-
ga razvoja znanosti in tehnologije. Zaradi hitrosti razvoja smo soočeni z izzivi, ki so ključnega pomena 
za trajnostno prihodnost in naš obstoj.  
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Ukrepi morajo biti sistemski, tj. potrebno in zadostno celoviti, torej interdisciplinarni, da bi lahko pre-
prečili negativne posledice nenadzorovanega, necelovitega razvoja, t. i. »4. industrijske revolucije«, in 
da bi izboljšali trenutno veljavne družbeno-ekonomske sisteme v smeri celovite družbene odgovorno-
sti. Odločajo organizirano sodelujoči ljudje. Zato je tematika naše konference o osebni odgovornosti 
pot do odgovornega razvoja/prihodnosti sveta v 21. stoletju, tudi v skladu s 17 cilji trajnostnega razvo-
ja Združenih narodov po  Agendi 2030: Spremenimo svet. 
 

 
 
TEME KONFERENCE: 
 
Zanimajo nas osebni, družbeni, politični, ekonomski, poslovni, okoljski in drugi vidiki družbene odgo-
vornosti in trajnostnega razvoja/prihodnosti, predvsem: 
 

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

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

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

 
A2. DO odnos do družbe 

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

 

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

 

B. DO odgovornost organizacij 
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B1. DO odnos do okolja 

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

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

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

 
B2. DO odnos do družbe 

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

 
B3. DO odnos do ustvarjanja in potrošnje 

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

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

 

C. Trajnostna prihodnost družbe in okolja 
 

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

 
C2. Okoljski vidiki razvoja družbe 

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

 
C3. Odgovorno upravljanje razvoja družbe in posameznikov 

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

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

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

 
E. Drugo:  

Vaši predlogi za dopolnitev naštetih tem so dobrodošli 

 
SPREMLJEVALNI PROGRAM: 

Okrogle mize  
Srečanje: Slovensko društvo za sistemsko raziskovanje 
 

 
 

UDELEŽENCI IN GOVORNIKI NA KONFERENCI 

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

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

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

Povzetki avtorskih prispevkov naj obsegajo do 250 besed (12–15 vrstic) in vsebujejo do 6 ključnih 
besed. Podrobno vzorčno predlogo s tehničnimi navodili za oblikovanje dokumentov najdete v ločeni 
datoteki, potem ko IRDO prejme prijavnici na konferenco. 
 

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

Jezik: uradni jezik konference in prispevkov je angleščina, enako velja za objavo avtorskih prispev-
kov v zbornikih konference. Če so samo slovenski udeleženci na nekaterih delih konference, je pred-
stavitev možna tudi v slovenskem jeziku. 
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Aktualni termini v letu 2020: 
 

ONLINE – APRIL 2020: 9., 13. in 15. april 2020 + podelitev 20.4.2020 

ONLINE - MAJ: 11., 14. in 18. maj 2020 + podelitev 22.5.2020 

Ljubljana - julij: 1., 3. in 6. julij 2020 + podelitev 10.7.2020 

Maribor – oktober: 6., 8. in 12. oktober 2020 + podelitev 16.10.2020 

Ljubljana – november: 12., 17., in 20.11.2020 + podelitev 24.11.2020 

 

Več informacij in prijave: www.irdo.si, info@irdo.si 

URNIK SODELOVANJA ONLINE (preko aplikacije ZOOM): 
 
Potekala bo kombinacija online razprave, opravljanja nalog, predavanj online in drugih aktivnosti. Oglejte si naš urnik: 
 

http://WWW.IRDO.SI
mailto:INFO@IRDO.SI
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Zakaj družbena odgovornost in trajnostni razvoj? 

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

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

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

Zato vas vabimo, da se o tem področju dodatno izobrazite z znanji za učinkovito vodenje trajnostnega 
razvoja in družbene odgovornosti v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih ter organizacijah. Z vključi-
tvijo 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 poslova-
nje in/ali vzpostaviti mesto vodje ali koordinatorja za DOP v podjetju. 

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

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

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

https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en
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AKTUALNO 
Certifikat Vodja za  družbeno odgovornost  

in trajnostni razvoj 
  

 
 
 

NOVOST:  INTERNO in/ali  INDIVIDUALNO IZOBRAŽEVANJE in SVETOVANJE 
 
Če potrebujete individualno izobraževanje, svetovanje za področje družbene odgovornosti ali interno 
izobraževanje vaših sodelavcev, nam to sporočite na e-naslov anita.hrast@irdo.si. 
Pripravili bomo individualno ponudbo posebej za vaše potrebe na tem področju. 
 
 

 

 
 
 

Veselimo se sodelovanja z vami  
in vas lepo pozdravljamo! 

 
 

 
 
 
 

 

ŽELITE PRIDOBITI ŠE MEDNARODNI CERTIFIKAT? 
 
Izobraževanje ECQA Certificirani vodja za družbeno odgovornost (osnovni in nadaljevalni nivo) vključu-
je izvaja naš partner, podjetje BICERO. Priporočamo vam, da sledite naslednji učni poti: 
1. korak: Nacionalno izobraževanje (IRDO): "Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podje-
tja", v slovenščini 
Po prvem koraku se udeleženec odloči za specializacijo (SR ali SM) in EU certifikat: 
2.1 korak: ECQA izobraževanje "Vodja za družbeno odgovornost (ECQA Certified Social responsibility ma-
nager)", v angleščini 
ali 
2.2 korak: ECQA izobraževanje "Vodja za trajnostni razvoj (ECQA Sustainability Manager - Foundation), v 
angleščini 
3. korak: ECQA izobraževanje "Vodja za trajnostni razvoj (ECQA Sustainability Manager - Advanced)", v 
angleščini 
 
 
 
 
Več informacij:  
 
dr. Tomislav Rozman, ustanovitelj in direktor Bicero d.o.o.,  
gsm 041 692 020, e-pošta: tomislav.rozman@bicero.com  

mailto:anita.hrast@irdo.si
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.irdo.si%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFO1pQ9UK-7TCujh1IME_vAbwx0NQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.irdo.si%2Fdejavnosti%2F%23Izobrazevanje-in-svetovanje&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGHa5mJL5VQjmBwnGv_3bVcF6cvXg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.irdo.si%2Fdejavnosti%2F%23Izobrazevanje-in-svetovanje&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGHa5mJL5VQjmBwnGv_3bVcF6cvXg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.bicero.com%2Ftraining-services%2Fecsrm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFy2yASymlizRTasNwyy4JKaYs5HQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.bicero.com%2Ftraining-services%2Fecsrm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFy2yASymlizRTasNwyy4JKaYs5HQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.bicero.com%2Ftraining-services%2Fecqa-sustainability-manager&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGyAdphwmtX6mixvWwlAOrDLe2gkQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.bicero.com%2Ftraining-services%2Fecqa-sustainability-manager%23h.p_OmTO_HoWaY86&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUlxy5Ldy-SN8BgQZdgpT4EA8XfQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsi.linkedin.com%2Fin%2Ftomislavrozman%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGJKYGOSqOTdxNCwGoOif3tZOFLBA
mailto:tomislav.rozman@bicero.com
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Postanite člani Inštituta IRDO! 
V Evropi  je trend, da se odgovorna podjetja in organizacije odločajo za članstvo v organizacijah, ki krepijo 
družbeno odgovornost. Na ta način pridobijo večji ugled, lojalnost kupcev, večjo motiviranost zaposlenih za 
delo, boljša sodelovanja s skupnostjo in drugimi poslovnimi partnerji. S tem povečujejo svojo konkurenč-
nost, svoj socialni in poslovni kapital ter inovativnost. 
 
Člani inštituta IRDO so podjetja, ustanove, organizacije in posamezniki. Združujemo se v Svet članov, ki pod-
pira delo inštituta in podaja razvojne usmeritve. Izmenjujemo znanja z različnih strokovnih in poslovnih po-
dročij, osveščamo o pomenu družbene odgovornosti ter povezujemo gospodarske, socialne in druge intere-
sne partnerje z namenom izvajanja in ustvarjanja projektov za več družbene odgovornosti v Sloveniji in v 
tujini. Enkrat letno organiziramo srečanje vseh članov inštituta, člani pa so vabljeni tudi na druge dogodke 
inštituta in njegovih partnerjev. 
 
V inštitutu IRDO od leta 2008 združujemo približno 100 članov ter več partnerskih organizacij. Med njimi so 
tako velika, kot majhna in srednje velika podjetja, ustanove, zavodi, organizacije in številni znanstveniki, 
strokovnjaki, raziskovalci, zaposleni, študentje, upokojenci… 
 
Med kolektivnimi člani so podjetja in organizacije, na srečanjih sodelujejo člani vodstva ali posameznih stro-
kovnih področij, člani uprav ter predsedniki večjih slovenskih podjetij, organizacij in ustanov. Člani posame-
zniki so: študenti, raziskovalci, znanstveniki, strokovnjaki in vsi, ki se zavedajo pomena družbene odgovor-
nosti in jo zato so-razvijajo. 
 
V inštitut IRDO se lahko kadarkoli včlanijo pravne osebe iz gospodarstva in negospodarstva (kolektivno član-
stvo) in posamezniki (individualno članstvo), ki podpišejo pristopno izjavo oz. dogovor o kolektivnem član-
stvu, ter spoštujejo pravila inštituta. 
 
Inštitut IRDO je nacionalna partnerska organizacija evropske mreže CSR Europe, preko katere naše člane 
dodatno informiramo o novostih na tem področju v svetu. Več: www.csreurope.org 
 
Zakaj postati član Inštituta IRDO? 
Inštitut IRDO svojim članom omogoča naslednje pravice in ugodnosti: 

 sodelovanje pri oblikovanju programa dela in razvoja inštituta, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ževanje, založništvo, oglaševanje, raziskave, projekte). 

http://www.csreurope.org/
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Spoštovani člani!  
 
Predstavite se v reviji IRDO Mozaik. Pošljite 
nam vaše novice, predstavitve, mnenja 
 
na novice@irdo.si 
 
 
Veselimo se vaših prispevkov. 
 
 
 

Uredništvo revije IRDO Mozaik 



 

IRDO MOZAIK, Prve slovenske družbeno odgovorne novice, št. 3/XIII, marec 2020, str. 52 

 

 

Ddr. Matjaž Mulej - Družbena odgovornost - nov ekonom-
ski model, ne le etika. 

 Profesor Mulej spodbuja razvoj družbene odgovornosti 
kot možne rešitve za človeško krizo, saj meni, da je to neu-
radna pot do zadostne in potrebne celovitosti, z drugimi 
besedami k inovaciji etike s sistemskim vedenjem. Še kako 
aktualno je danes njegovo predavanje na TEDxMaribor, ki 
je bilo novembra v Mariboru. 

https://www.youtube.com/watch?v=7qF9Ux6wzuQ&fbclid=IwAR2gixcMIaW3qyeiHJHvJjkL1xQ6i3wVE37SOxCRP1WvJQzIIxA2OFGs7TM
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Ukrepi za pomoč socialnemu 
podjetništvu 

Zaradi širjenja koronavirusa v Evropi imajo tudi 

socialna podjetja že sedaj velike težave. V Združe-

nju socialne ekonomije Slovenije opozarjajo, da 

socialna podjetja potrebujejo jasno usmeritev, 

kako se soočati s trenutnimi razmerami in kako 

ravnati v naslednjih tednih in mesecih. 

V Združenju socialne ekonomije Slovenije poziva-

jo vlado, da pomaga socialnim podjetnikom, ki so 

že in ki še bodo v prihodnjih mesecih utrpeli ško-

do zaradi posledic koronavirusa. Socialnim pod-

jetnikom naj se začasno ustavi plačevanje davkov 

in prispevkov, in sicer za čas trajanja izrednih raz-

mer. Poleg tega pa naj breme bolniških nadome-

stil za delavce, ki bodo zaradi koronavirusa odsot-

ni z dela, že od prvega dneva odsotnosti dalje no-

si država in ne delodajalec.  

Pošljite komentarje na zdruze-

nje@socialnaekonomija.si, da bodo  lahko zahte-

ve poslali na MGRT. Več na spletni strani. Vir: 

Združenje socialna ekonomija Slovenije 
 
SPIRIT Informacija o enotni  
informacijski točki 
SPIRIT Slovenija pozorno spremlja situacijo na do-
mačem in tujih trgih ter na svojih spletnih porta-
lih objavlja aktualne informacije, ukrepe in aktiv-
nosti za zmanjševanje škodljivih posledic za slo-
venska podjetja. 
Na spletni strani so vzpostavili enotno informacij-
sko točko ukrepov v podporo gospodarstvu za 
blažitev posledic vpliva COVID-19. 
 
Na spletni strani www.spiritslovenia.si/
koronavirus lahko na enem mestu najdete vse 
aktualne in redno osvežene informacije, vezane 
na različne segmente delovanja podjetij v izre-
dnih razmerah. 
Na elektronskem naslovu podpo-
ra@spiritslovenia.si zbirajo zastavljena vprašanja 
s strani gospodarstva, če v omenjenih rubrikah 
nanje ne najdejo odgovora. Vzpostavljajo tu-
di spletni poslovni forum, ki bo registriranim upo-

DO v Sloveniji   
rabnikom na voljo za izmenjavo informacij. Vir: 
SPIRIT Slovenija 
 
Dostop do knjig in gradiva na 
daljavo, enako do galerij, muze-
jev... 
Medtem ko so številni muzeji po Evropi zaradi 

koronavirusa zaprli vrata, se velja spomniti, da se 

je poleg knjig in filmov doma likovni umetnosti 

mogoče približati tudi z virtualnimi ogledi tako 

rekoč vseh velikih muzejskih in galerijskih zbirk 

sveta.  

Google v sklopu svojega projekta Arts & Culture 

združuje več kot 500 virtualnih ogledov najbolj 

znanih svetovnih muzejev in galerij.  

Na virtualen sprehod po Narodni galeriji v Ljublja-

ni se lahko odpravite tukaj.  

Ljubitelji kulturne dediščine pa si lahko najimenit-

nejše svetovne znamenitosti ogledate s pomočjo 

Googlovega uličnega sprehajalnika, ki vas bo po-

peljal do kotičkov kot so Stone Henge, Machu Pi-

chu, rimski kolosej, Eifflov stolp, dvorec v Versail-

lesu, piramide v Gizi, palača Taj Mahal. Odpravite 

se na virtualno potovanje tukaj.   

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je ena 

izmed organizacij, ki v dneh v znamenju ukrepov 

zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, omo-

gočajo dostop na daljavo do določenega gradiva 

in knjig.  

Mladinska knjiga je v svoji spletni knjigarni za pro-

dajo e-knjig e-Emka ponudila bralcem brezplačen 

dostop do 50 e-knjig za vse generacije in za različ-

ne okuse. 

Šolskemu programu sta v času »šolanja doma« na 

pomoč prihiteli založbi Mladinska knjiga in Rokus, 

ki sta prek spleta odprli dostop do vseh učbenikov 

in delovnih zvezkov za osnovne in srednje šole. 

Pri prvi lahko obiščete spletne naslo-

ve ucimse.com, ucimte.com in iucbenikimk.si, pri 

drugi pa najdete učbenike na povezavah lilibi.si, 

radovednih-pet.si, irokus.si,  itokusplus.si in 

znamzavec.si.  

Vir: različni viri 

http://311n5.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LpJfDdpVlIBAFCp6mRGxvISMpLMvYqi_R7bzz3k-5w2Vm4eSu0LTOI4ttT1i4VC6-iFlZjzieeIJlTiP6EVoIkhI07ihAjI1jQyAGWNR3llb0fZol8EuAhzTzxhdd6PZD-UI79WpbveBBLhjpj-xn4x1GW0N8dE6ZbX8F-2y8RuKoiQYaWNOgIQu6KfrLJpPdk81yph-6vw8egqSoQSf8rTwweX
http://www.spiritslovenia.si/
mailto:podpora@spiritslovenia.si
mailto:podpora@spiritslovenia.si
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
https://www.ng-slo.si/si/virtualna-galerija
https://artsandculture.google.com/project/street-view?hl=en
https://www.mladina.si/196806/ko-splet-resuje-svet/ucimse.com
https://www.mladina.si/196806/ko-splet-resuje-svet/ucimte.com
https://www.mladina.si/196806/ko-splet-resuje-svet/iucbenikimk.si
https://www.mladina.si/196806/ko-splet-resuje-svet/lilibi.si
https://www.mladina.si/196806/ko-splet-resuje-svet/radovednih-pet.si
https://www.mladina.si/196806/ko-splet-resuje-svet/irokus.si
https://www.mladina.si/196806/ko-splet-resuje-svet/itokusplus.si
https://www.mladina.si/196806/ko-splet-resuje-svet/znamzavec.si
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Dostojno delo za vse – Decent work for all 
 
S projektom si projektni partnerji prizadevajo predvsem dvigniti ozaveščenost o dostojnem delu v stro-

kovni in splošni javnosti in med deležniki na trgu dela. 

Izvedene bodo naslednje projektne aktivnosti z namenom doseganja zastavljenih ciljev: 

 Prenos in uporaba znanj in dobrih praks iz Norveške. 

 Priprava koncepta Dan za dvojnika (Duo day) kot podpora zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih 

in dve izvedeni aktivnosti v praksi. 

 Priprava in izvedba vsebine usposabljanj o dostojnem delu. 

 Izdelava promocijskega materiala in izdelkov za ozaveščanje o dostojnem delu v Sloveniji. 

 Organizacija usposabljanja o dostojnem delu za 250 javnih uslužbencev in 250 delodajalcev. 

 Organizacija konference za ozaveščanje o dostojnem delu. 

 Načrtovanje in vodenje medijskih kampanj za spodbujanje dostojnega dela v Sloveniji.  

 

Pričakovani rezultati 

 Usposobljeni javni uslužbenci in delodajalci za zagotavljanje pogojev dostojnega dela. 

 Okrepljeno sodelovanje med vključenimi socialnimi partnerji, deležniki in drugimi udeleženci pro-

jekta.  

 Uvedba in uveljavitev koncepta Dan za dvojnika. 

 Izboljšana ozaveščenost o dostojnem delu med najširšim prebivalstvom (splošna javnost).  

 

Ciljna skupina projekta 

 Delodajalci, 

 javni uslužbenci, 

 brezposelni, 

 socialni partnerji, 

 odločevalci, 

 nevladne organizacije in 

 splošna javnost.  

 

Projekt traja od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022. 

 

Projektni partnerji so Zavod RS za zaposlovanje, The Norwegian Labour and Welfare Administrati-

on (NAV Norge), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovor-

nosti.   
 
Projekt je vreden 105.070,00 EUR.  Financiranje zagotavlja EEA and Norway Grants preko Innovation 
Norway v višini 82,1 %.  Vodja projekta Sabrina Urnaut: sabrina.urnaut@ess.gov.si. 

https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta
https://www.nav.no/
https://www.nav.no/
https://www.ozs.si/
http://www.irdo.si/
http://www.irdo.si/
mailto:sabrina.urnaut@ess.gov.si
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Tatjana Fink, MBA 

 

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslov-
ne strateške transformacije in razvoj novih 
poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za 
lažje vključevanje v globalne verige vredno-
sti« 
Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in sred-

nje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za 

lažje vključevanje v globalne verige vrednosti. 

Predvidenih je pet rokov za oddajo vlog: 3. rok: 30.4.2020, 4. rok: 30.9.2020 in 5. rok: 23.4.2021. 

Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih 

podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja. 

Cilji javnega razpisa se bodo dosegli z naslednjimi aktivnostmi: 

 vključitev vsaj 60 malih in srednje velikih podjetij v proces trajnostne poslovne strateške transfor-

macije, v katerem bodo pripravila trajnostne poslovne strategije in nove poslovne modele ter predloge 

izvedbenih projektov za uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij 

 finančna podpora za vsaj 60 izvedbenih projektov podjetij, ki bodo pomembno prispevali k uresni-

čevanju trajnostnih poslovnih strategij podjetij 

 

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih: 

 Kohezijska regija vzhodna Slovenija in 

 Kohezijska regija zahodna Slovenija. 

 

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev 

sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na 

spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/razpisi. 

https://www.spiritslovenia.si/razpisi
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Dewesoft je Katapult kot podjetniški pospeševal-
nik ustanovil z namenom zmanjšati brezposelnost 
med mladimi Zasavci. Brezposelnost je namreč v 
Zasavju tradicionalno najvišja v Sloveniji, regijo pa 
je v depresijo pahnil propad rudnika, od katerega 
je bilo odvisnih na tisoče družin. »Zasavci smo 
posebni,« z nasmehom pripoveduje dr. Jure Knez, 
predsednik družbe Dewesoft, ki je prepričan, da 
sodelovanje vedno pripelje do rešitve. Ime Kata-
pult so izbrali, da so čim bolje ponazorili silovito 
moč in penetracijo, ki jo lahko pri proizvodnji in 
prodaji izdelkov zagotovi Katapult mladim podje-
tjem.  
 
Nova energija namesto propadlega podjetja 
Katapult, v katerem je 12 podjetij in ekip, zelo 
dinamično živi v nekdanjem poslopju propadle 
Iskre in mu je na 2000 kvadratnih metrih prenov-
ljenih in sodobno opremljenih površin novo življe-
nje vdihnila edinstvena simbioza med uveljavlje-
nim globalnim podjetjem in mladimi podjetniki, ki 
so šele na začetku svoje poti. Katapult je najbolj 
primeren predvsem za podjetja, ki že imajo kon-
kreten izdelek oziroma prototip, Katapultova eki-
pa pa jim zagotavlja pravno in računovodsko pod-
poro, svetovanje pri marketingu in vstopanju na 
trg, prostore za delo in lastno proizvodno linijo.  
Mladim podjetnim ljudem so na voljo tudi cowor-
king prostor, sejne sobe, konferenčna dvorana, 
pa tudi nekaj sob, v katerih lahko podjetniki v ča-
su, ko so projekti na vrhuncu, prespijo. »Tako je 

življenje startupov. Ko so projekti na vrhuncu, ne 
hodijo niti spat, zato smo poskrbeli, da se lahko 
sprostijo in odpočijejo, ko počitek najbolj potre-
bujejo,« je pojasnila Urša Poznič Goršek, direkto-
rica Katapulta.  
 

Katapult je najbolj primeren predvsem za 
podjetja, ki že imajo konkreten izdelek ozi-
roma prototip, Katapultova ekipa pa jim 

zagotavlja pravno in računovodsko podpo-
ro, svetovanje pri marketingu in vstopanju 
na trg, prostore za delo in lastno proizvo-

dno linijo.  
 
Del projekta SIO 2020-22 
Katapult svojim podjetjem nudi torej vse potreb-
ne storitve, da lahko svoj prototip čim prej razvi-

IRDO članek 
 
Katapult, podjetniški pospeševalnik, ki dviguje 
Zasavce  
 
Kako lahko na zares učinkovit način podjetja vračajo lokalnemu okolju in širši družbi, kaže 
primer podjetniškega pospeševalnika, ki ga je že leta 2017 v Trbovljah odprlo globalno 
podjetje Dewesoft. Katapult, kot so poimenovali pospeševalnik, je povsem poln in od je-
seni lani, ko so uredili dodatne prostore, že spet poka po šivih. Zato se že ozirajo po do-
datnih prostorih. In v čem je Katapult tako zelo specifičen? Poglejmo, ali bi lahko Dewe-
soft posnemala druga podjetja? 
 
Avtorica: Jana Petkovšek Štakul  
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jejo v produkt in umestijo na trg. Po dogovoru 
imajo lahko podjetja tudi virtualno pisarno, kar 
jim zagotavlja uporabo vseh skupnih prostorov in 
administrativne storitve. Osnovna naloga Katapul-
ta torej je, ekipam nuditi vse, kar potrebujejo, da 
same lahko svoje znanje in čas namenjajo razvoju 
produkta in prodaji.  
 
V dobrih treh letih je Katapult prerasel v zelo po-
memben subjekt inovativnega okolja, v katerem 
se odvijajo tudi različne delavnice in usposablja-
nja, vsako leto ga obišče več deset skupin šolar-
jev, srednješolcev, študentov, pa tudi podjetni-
kov, po navdih za nove ideje in morebitna poslov-
na sodelovanja pa prihajajo tudi predstavniki že 
uveljavljenih podjetij.  
Katapult je tesno vpet v dogajanje v lokalnem 
okolju, saj sodeluje tudi z občinskimi in regijskimi 
ustanovami za pospeševanje podjetništva ter raz-
ličnimi društvi. V letošnjem letu se je pridružil tri-
letnemu projektu SIO 2020-22, ki spodbuja nasta-
janje novih podjetij in nadgradnjo obstoječega 
ekosistema v podporo startupom. V tem času naj 
bi nastala desetina novih podjetij, več deset pod-
jetnikom pa  bodo zagotovili mentoriranje in dru-
ge oblike podpore. Ves ča potekajo tudi delavnice 
in različne oblike izobraževanja.  
 

Jure Knez: »V Zasavju smo dejansko poza-
bili stare navade, da se ne da narediti niče-

sar in da je vsak neuspeh poraz,  
o katerem je bolj vredno razpravljati  

kot o uspehih.  
Nekaterim podjetjem bo uspelo, nekaterim 

morda tudi ne,  
iz vsake zgodbe pa se bomo nekaj naučili in 

jo naslednjič naredili bolje.« 
 

 
Ko se začetniki lahko učijo od drugih 
Katapult torej živi v prepletanju energije podjetij, 
ki so že samostojna, kot je to Chipolo, in podjetij, 
ki so še na začetku, pa vseeno delajo prve korake 
na globalnem trgu, kot na primer Zoyo.  
Vsako leto nekaj podjetij stopi na samostojno pot 
in se odloči, da pisarne prepustijo drugim.  
Že od začetka leta je vodstvo Katapulta usmerje-
no tudi v iskanje dodatnih prostorov za inkubiran-
ce, v načrtu pa imajo, da neke vrste podaljšek Ka-
tapulta odprejo tudi v Ljubljani. Katapult je že 
kmalu po otvoritvi začel igrati pomembno vlogo 
na nacionalni ravni in je konec 2017 gostil posvet 
Zasavje – regija startupov, ki je potekal v okviru 
akcijskega načrta Slovenija – dežela startupov.  
 

Chipolo kot primer dobre prakse 
 
Chipolo je bil prvo podjetje, ki mu je Dewesoft 
nesebično pomagal leta 2013, ko je ekipa uspela 
na Kickstarterju zbirati denar za razvoj in proiz-
vodnjo sledilnikov za izgubljene ključe. Ekipa je 
potrebovala prostore za delo, bila je tudi brez 
jasne slike, kaj pomeni izdelati nekaj tisoč pa-
metnih sledilnikov in jih poslati po vsem svetu. 
Dewesoft jim je zagotovil prostore, jih opremil z 
nekaj potrebnimi stroji, jim svetoval glede poši-
ljanja sledilnikov in jim stal ves čas ob strani. Ob 
odprtju Katapulta se je ekipa preselila v nekaj 
sto kvadratnih metrov sodobnih prostorov, ima-
jo pa tudi lastno proizvodno linijo za polaganje 
čipov in sestavljanje sledilnikov. Podjetje letno 
ustvari dobre 4 milijone evrov prihodkov. V tem 
času so osnovni produkt že razvili v več različic.  
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5ka in More than Beauty 
Katapult ustvarja tudi lastne zgodbe o uspehu! 
Ustanovil je namreč svojo lastno založbo 5KA, ki je 
na regijski ravni lani prejelo zlato priznanje GZS, 
na nacionalni ravni pa srebrno. Nadgradnja last-
nih proizvodov Katapulta je znamka More than 
Beauty, ki so jo v Katapultu postavili skupaj z last-
nico licence Miss Slovenije Jelko Verk. Blagovna 
znamka, ki temelji na kvaliteti in materialih, ki so 
ekološko nesporni, vključuje inovativne lastne 
produkte, zraven pa so povabili tudi nekaj lokalnih 
izdelovalcev, kot sta Marjetka Hribar z blagovno 
Kuolmi, nakita, steklenic in mil iz premoga, ter 
David Knez iz QuickShoeLace z inovativnim nači-
nom zavezovanja vezalk, sodelujejo tudi s podje-
tjem Tosama. Visoka moda iz slovenskih materia-
lov in domače proizvodnje je že na voljo tudi v 
spletni trgovini, v trboveljskem Katapultu pa imajo 
»show room«.  
 »V Zasavju smo dejansko pozabili stare navade, 
da se ne da narediti ničesar in da je vsak neuspeh 
poraz, o katerem je bolj vredno razpravljati kot o 
uspehih. Nekaterim podjetjem bo uspelo, nekate-
rim morda tudi ne, iz vsake zgodbe pa se bomo 

nekaj naučili in jo naslednjič naredili bolje. Če vza-
memo neuspeh kot stopnico na poti k uspehu, 
smo naredili ogromno,« pravi predsednik družbe 
Dewesoft in glavni pobudnik ustanovitve Katapul-
ta dr. Jure Knez.  
 
Ali lahko druga podjetja ravnajo enako? 
Podobnega primera, kot je Katapult, v Sloveniji ni, 
je pa vrsta podjetij, ki imajo v svojem DNK zapisa-
no nenehno pomoč podjetnim mladim ljudem in 
podporo startupom. Če bi podjetja skušala posta-
viti podobno organizacijo, kot je Katapult, morajo 
poleg prostorov imeti tudi dobro usposobljeno 
ekipo in dovolj sredstev do faze, da pospeševalnik 
sam na trgu ustvarja toliko, da je lahko finančno 
samostojen. Za to pa je potrebnih vsaj nekaj let 
trdega dela. In prav to fazo trenutno preživlja Ka-
tapult. Srečno! 
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Na dogodku #Strokovnjakinje: Addressing 
the Underrepresentation of Women in 
Expert Discussions, ki so ga na Veleposla-
ništvu Združenega kraljestva pred letoš-
njim dnevom žena pripravili v sodelovanju 
z Inštitutom za proučevanje enakosti spo-
lov (IPES) so med drugim predstavili novo 
nastajajočo platformo Strokovnjakinje.smo, 
ki jo trenutno razvijajo na inštitutu IPES in 
bo med drugim vključevala tudi javno do-
stopen seznam slovenskih strokovnjakinj z 
vseh ekspertnih področij. Zagon platforme 
je predviden za jesen, že zdaj pa lahko stro-
kovnjakinje na seznam dodajo svoje ime. 
  
Poznaš strokovnjakinjo? Povabi jo, da se 
pridruži javni bazi slovenskih strokovnja-
kinj IPES - Inštitut za proučevanje enakosti 
spolov. Namen projekta, ki so ga pred le-
tošnjim dnevom žena z veseljem podprli 
tudi na veleposlaništvu, bo omogočiti pre-
prost dostop do �� slovenskih strokovnja-

kinj z vseh področij ter tako izboljšati za-
stopanost žensk na strokovnih razpra-
vah #Strokovnjakinje  
 
Hvaležni vam bodo, če boste k temu pova-
bili tudi svoje prijateljice, znanke in kolegi-
ce,  bodisi s svojega ali kateregakoli druge-
ga strokovnega področja. 
  
Prav tako vas vabijo, da se pridružite splet-
ni kampanji #Strokovnjakinje, s katero želi-
jo opozoriti na problem še vedno neza-
dostne zastopanosti strokovnjakinj na pa-
nelih ter novo nastajajoči platformi dati 
potreben začetni zagon. Najdete nas 
na: Facebook, Instagram, Twitter  
  
 

Nastajajoča platforma 
Strokovnjakinje.smo 

https://www.facebook.com/InstitutIPES/?__xts__%5B0%5D=68.ARAo4YjBcFpmRLV5MDM6XC1Ds_ifgdpndkAOwKEya8cMr8q0pcGteb6kURiADexUPB3peFHjGKkIGYKoqjdXqjavhqs7dQilHAd8CEq1gTTHnnQY3wVgE1hcCCCOk_I5Iqeq1GMzBA2ncmrnIlBHY1exwOjKbOb6pRQrO1SrdN3BBjj3n_dYEoc-RJ3AZXkPcjtNtVDr6k
https://www.facebook.com/InstitutIPES/?__xts__%5B0%5D=68.ARAo4YjBcFpmRLV5MDM6XC1Ds_ifgdpndkAOwKEya8cMr8q0pcGteb6kURiADexUPB3peFHjGKkIGYKoqjdXqjavhqs7dQilHAd8CEq1gTTHnnQY3wVgE1hcCCCOk_I5Iqeq1GMzBA2ncmrnIlBHY1exwOjKbOb6pRQrO1SrdN3BBjj3n_dYEoc-RJ3AZXkPcjtNtVDr6k
https://www.facebook.com/hashtag/strokovnjakinje?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBMrdNkSDmu_U4RBrd6__-56ArlUD9ClpLEXeOi0GmSzcrE0yYJVGC9Z60yQh-6qNp6qJCEXZlb-w9jvjTXI1lweLDnFkFr4KlUs0PVzb6Zpwm5UpDC3HRFZtiHG94Iu5TU2jLYFMgG1fq2wr-CdmkMNzvREzExDwR
https://www.facebook.com/ukinslovenia/posts/3146515035382538?__xts__%5b0%5d=68.ARAo4YjBcFpmRLV5MDM6XC1Ds_ifgdpndkAOwKEya8cMr8q0pcGteb6kURiADexUPB3peFHjGKkIGYKoqjdXqjavhqs7dQilHAd8CEq1gTTHnnQY3wVgE1hcCCCOk_I5Iqeq1GMzBA2ncmrnIlBHY1exwOjKbOb6pRQrO1SrdN3BBjj3n_dY
https://www.instagram.com/p/B9XDR7Flr1M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/UKinSlovenia/status/1235610903178969088?s=20
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Dan za spremembe je največja vseslovenska prostovoljska akcija, ki je nastala z namenom spodbujati 
državljane, da aktivno pristopijo k odzivanju na potrebe svoje skupnosti. Že vse od leta 2010 v začetku 
pomladi s sloganom akcije Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! nagovarjamo prebivalce Sloveni-
je, da zavihajo rokave in skupaj vsaj za en dan postanejo prostovoljci in prostovoljke. Več kot 115.000 
posameznikov je s številnimi akcijami, izvedenimi v okviru Dneva za spremembe, že spreminjalo zane-
marjena igrišča v barvita mesta druženja, osamljene vsakdane v pomladni živžav, stari robi so namenjali 
novo rabo, z izmenjavo oblačil in predmetov pomagali šolskim skladom, premagovali osamljenost, širili 
spoštovanje in spodbujali sodelovanje ter prispevali k odpravi različnih oblik diskriminacije. 

 

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

Dan za spremembe bo leta 2020 organiziran z naslovom Dobro za ljudi in planet  
v soboto, 19. septembra. 

https://slovenia2030.si/cilji-trajnostnega-razvoja/
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Ključni cilj sprejetega zakona o interventnih ukrepih 
je ohranitev delovnih mest in zadržanje čim več ljudi 

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na 
področju plač in prispevkov . Zakon uvaja možnost delne-
ga povračila nadomestila plače v primeru začasnega ča-
kanja na delo, povračilo celotnega nadomestila plače v 
primeru individualno odrejene karantene in odlog plačila 
prispevkov za samozaposlene. Navodila in obrazci bodo 
objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.  

Ključni cilj je ohranitev delovnih mest zaradi razmer na 
trgu, ki so in bodo nastale kot posledica izbruha virusa 
SARS-CoV-2 – Covid-19. Namen zakona je v delovnih raz-
merjih zadržati čim več ljudi, ohraniti njihove pravice in s 
tem zmanjšati pritisk na odprto brezposelnost. Na drugi 
strani pa olajšati položaj delodajalcem, saj se posledice 
virusa že odražajo v celotnem slovenskem gospodarstvu, 
še posebej v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v 
predelovalnih dejavnostih, v katerih obstaja tveganje 
zmanjšanja potreb po delavcih. Zakon vsebuje tudi ukrep 
odloga plačila prispevkov za samozaposlene.  

V delu interventnih ukrepov povračil nadomestila plače, 
uvaja zakon institut, ki je povezan z intervencijo države, 
in sicer institut delnega povračila nadomestila plače v 
primeru »začasnega čakanja na delo« in povračilo celot-
nega nadomestila plače v primeru »individualno odreje-
ne karantene«. 

Država bo na podlagi interventnega zakona delodajalcem 
priskočila na pomoč v dveh primerih: 

– 1. PRIMER: ko delodajalec zaradi slabega poslovnega 
položaja ne bo mogel zagotavljati dela hkrati najmanj 30 
% zaposlenim delavcem in jih bo zato napotil na začasno 
čakanje na delo. V tem času bodo delavci upravičeni do 
nadomestila plače v višini 80% osnove za nadomestilo 
plače. 

– 2. PRIMER: ko delavec, zaradi individualno odrejene 
karantene z odločbo ministra za zdravje, ne bo mogel 
opravljati dela. Tudi v tem primeru bo upravičen do na-
domestila v višini 80% osnove za nadomestilo plače. 

Breme delnega povračila nadomestila plače za začasno 
čakanje na delo v višini 60 odstotkov nosijo delodajalci, 
preostalih 40 odstotkov pa država. Breme nadomestila za 
čas odrejene karantene v celoti nosi Republika Slovenija. 
Obdobje delnega prejemanja povračila nadomestila za 
namen začasnega čakanja na delo bo lahko trajalo največ 
tri mesece oziroma za obdobje odrejene karantene. 

V zakonu so predpisani jasni pogoji, ki jih bodo morali 
delodajalci izpolnjevati, v kolikor bodo želeli uveljaviti 
povračilo nadomestila plače. Pravico do povračila nado-
mestila plače bo delodajalec uveljavljal z vlogo v elek-
tronski ali pisni obliki, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje. 

Med ključnimi je pisna zaveza delodajalca, da ohrani de-
lovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delu še 
vsaj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo. 
Poleg tega bo delodajalec moral še predložiti opis poslov-
nega položaja, na podlagi tega opisa pa bo moral deloda-
jalec izkazati, da zaradi poslovnih razlogov začasno ne 
more zagotavljati dela hkrati najmanj 30% zaposlenim 
delavcem pri delodajalcu in se odloči o napotitvi delavcev 
na začasno čakanje na delo. 

Pred sprejemom odločitve o napotitvi delavcev na zača-
sno čakanje na delo bo moral delodajalec vključiti pred-
stavnike delavcev oziroma se obrniti neposredno na de-
lavce. 
Do delnega povračila nadomestila plače ne bo upravičen 
delodajalec, ki je davčni dolžnik, neplačnik plač in pri-
spevkov za socialno varnost, kršitelj delovno pravne za-
konodaje ali nad katerim je bil uveden postopek insol-
ventnosti. V zakonu je tudi ukrep, ki se nanaša na samo-
zaposlene. Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih 
in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključi-
tev v obvezno socialno zavarovanje, bo zagotovljen odlog 
plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, 
maju in juniju 2020. Navedeni ukrep je namenjen tako za 
samostojne podjetnike posameznike kot tudi za vse osta-
le, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost. 
Neporavnane prispevke bodo morali upravičenci porav-
nati v dveh letih, torej najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo 
bo možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v 
primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022, na zne-
ske odloženih prispevkov ne bodo tekle zamudne obresti. 

Zakon je bil 28. marca objavljen v Uradnem listu in je  
stopil v veljavo 29. marca 2020. 

Vsi obrazci in navodila za uveljavljanje ukrepov bodo v 
kratkem objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zapo-
slovanje. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti 
Vir: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-kljucni-cilj-
sprejetega-zakona-je-ohranitev-delovnih-mest-in-
zadrzanje-cim-vec-ljudi/ 

https://www.stajerskagz.si/kljucni-cilj-sprejetega-zakona-je-ohranitev-delovnih-mest-in-zadrzanje-cim-vec-ljudi/
https://www.stajerskagz.si/kljucni-cilj-sprejetega-zakona-je-ohranitev-delovnih-mest-in-zadrzanje-cim-vec-ljudi/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/
https://www.gov.si/novice/2020-03-20-kljucni-cilj-sprejetega-zakona-je-ohranitev-delovnih-mest-in-zadrzanje-cim-vec-ljudi/
https://www.gov.si/novice/2020-03-20-kljucni-cilj-sprejetega-zakona-je-ohranitev-delovnih-mest-in-zadrzanje-cim-vec-ljudi/
https://www.gov.si/novice/2020-03-20-kljucni-cilj-sprejetega-zakona-je-ohranitev-delovnih-mest-in-zadrzanje-cim-vec-ljudi/
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Dogodki, konference, novice 

D U E  T O  C O V I D - 1 9 ,  O U R  S U S TA I N A B I L I T Y  S U M M I T  
2 0 2 0  H A S  B E E N  

P O S T P O N E D  T O  2 6 - 2 7  O C T O B E R  ( T B C )  

WEBINAR Trends on Corporate Tax 
Transparency and Responsibility  
Apr 2, 2020 

WEBINAR Collaboration Beyond Compliance  
Apr 21, 2020  

WEBINAR Future of Work: Continuous 
Learning  
Apr 22, 2020  

WEBINAR Circular Economy, Circular Produc-
tion & End-of-Life Management  
Apr 23, 2020  

https://www.csreurope.org/calendar/webinar-trends-on-corporate-tax-transparency-and-responsibility
https://www.csreurope.org/calendar/webinar-trends-on-corporate-tax-transparency-and-responsibility
https://www.csreurope.org/calendar/webinar-collaboration-beyond-compliance
https://www.csreurope.org/calendar/workshop-future-of-work-continuous-learning
https://www.csreurope.org/calendar/workshop-future-of-work-continuous-learning
https://www.csreurope.org/calendar/webinar-circular-economy-circular-production-amp-end-of-life-management-1
https://www.csreurope.org/calendar/webinar-circular-economy-circular-production-amp-end-of-life-management-1
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Evropska komisija je razpisala evropsko tek-
movanje za socialne inovacije 2020 - s 
150.000 EUR bo nagradila tri inovacije na 
področju trajnostne mode.  
Do poteka roka za prijavo 4.3.2020 so prejeli  
766 prijav iz različnih držav.   
 
Evropska komisija je 20.1.2020 objavila evropski  
natečaj za socialne inovacije za  leto 2020. V okvi-
ru teme Reimagine Fashion: Spreminjanje vedenja 
za trajnostno modo, letošnje tekmovanje išče pro-
jekte v zgodnji fazi, ki bodo spremenili načine pro-
izvodnje, nakupa, uporabe in recikliranja mode ter 
spodbudili bolj trajnostne spremembe v vedenju 
potrošnikov. Natečaj je namenjen udeležencem iz 
vseh držav članic EU in pridruženih držav iz pro-
grama Horizon 2020 do roka za prijavo v sredo, 4. 
marca. Žirija bo novembra izbrala tri zmagovalne 
ideje, od katerih bo vsaka prejela nagrado v višini 
50.000 EUR. Članica letošnje 12-članske žirije je na 
mednarodni ravni tudi mag. Anita Hrast, direktori-
ca Inštituta za razvoj družbene odgovornosti. 
 
„Evropski potrošniki se vedno bolj zavedajo vplivov 
svojih potrošniških navad na okolje. Na podlagi 
evropskega položaja na čelu svetovne mode leto-
šnje tekmovanje v zvezi s socialnimi inovacijami 
išče inovacije, ki spreminjajo načine, kako modo 
proizvajamo, uporabljamo in nosimo, ter spodbu-
jajo večjo trajnost v celotni modni industriji,« pravi 
Slawomir Tokarski, direktor inovacij in naprednih 
tehnologij, direktorata  za rast. 
Cilj evropskega tekmovanja za socialne inovacije 
2020 je izboljšati vpliv mode na okolje in družbo. 
Državljani EU letno kupijo več kot 12 kilogramov 

oblačil, katerih proizvodnja prispeva v ozračje 195 
milijonov ton CO2 in porabi 46 milijard kubičnih 
metrov vode. Oblačila predstavljajo med 2% in 
10% vpliva na okolje celotne potrošnje v EU. Hkra-
ti več kot 30% oblačil v garderobah Evropejcev ne 
uporabljamo že vsaj eno leto. Ko jih zavržemo, se 
več kot polovica oblačil ne reciklira, ampak konča 
v mešanih gospodinjskih odpadkih in jih nato poš-
ljemo v sežigalnice ali na odlagališča. 
 
Letos je v središču pozornosti: Reimagine Fashion: 
Spreminjanje vedenj za trajnostno modo. Januar-
skemu začetku tekmovanja na spletu je 12. febru-
arja v Valenciji v Španiji sledila uradna predstavi-
tvena konferenca in serija webinarjev po zagonu 
tekmovanja. Trideset polfinalistov bo julija 2020 
povabljenih na Evropsko akademijo za socialne 
inovacije, kjer bodo deležni mentorstva in uspo-
sabljanja za sestavljanje svojih razvojnih načrtov. 
Drugi krog ocenjevanja bo določil 10 finalistov. 
Tekmovanje organizira Evropska komisija s podpo-
ro Nesta Challenges, Kennisland, Ashoka Spain, 
Evropske mreže živih laboratorijev in Scholz & Fri-
ends. 

Prispelo več kot 700 prijav 



 

IRDO MOZAIK, Prve slovenske družbeno odgovorne novice, št. 3/XIII, marec 2020, str. 65 

 

  

Kako vam gre v teh časih? 
 

Upamo, da ste zdravi in mirni! 
  

Večina nas je v teh dnevih ves čas doma, da zajezimo epidemijo, 

ki nas je zadela. Bolj ali manj uspešno žongliramo med staršev-
skimi, službenimi in partnerskimi obveznosti*, a morda le 

imamo kakšno minuto več časa za vse tisto, kar se nam ob običaj-
nem delovnem tempu izmuzne iz rok. 

  

Da bomo lažje in bolj pozitivno preživeli ta negotovi čas, vas organizatorji Cikla in Maratona pozitiv-
ne psihologije vabimo, da se nam pridružite pri ogledu preteklih predavanj. Posnetih jih imamo več 
kot 80 (tukaj), a tu je naš nabor: 

  

 Epidemija poguma za drzno življenje, Katarina Veselko – tukaj 

 Ljubeč notranji objem v najhujših razmerah, mag. Marjeta Novak – tukaj 

 Kako biti v redu, Aljoša Bagola – tukaj 

 Komunikacija s samim seboj, Manica Žmauc – tukaj 

 Polno, prisotno, pristno, mag. Maja Bajt – tukaj. 

 Za dnevni odmerek pozitive kliknite Facebook, LinkedIn in Instagram 

  

Bodite varni. Bodite zdravi! 

Nastja in Blanka 

  

 Kako delati doma, če imate majhne otroke? Blankin članek iz prve roke tukaj.  

 

 

  

  WWW.NASTJAMULEJ.COM   

http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/hJDdssvhSXfHWRg31otG3Q/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/hJDdssvhSXfHWRg31otG3Q/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/dGc892iwj28k2xwYU1AXADeA/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/763YNX6IgOkBsN7763XnyCZrMg/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/763YNX6IgOkBsN7763XnyCZrMg/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/pBL1DMdFYEU46KB0rXRHrw/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/DOKS7tcgHHCob1JZ5vxrwg/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/atxglKw8qoKjR892Ub7YUJ892Q/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/nxgA5MRpkqkzLJv3V1Nbyg/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/BkGklBZXodZu6qrnvkJkHQ/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/wQhz97VWt1vnmE8763D892q763pA/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/HWwDqMTj4iiXe2lxN99lGA/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/QoHJBvXdniiNpXlOXsSXJw/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/7JOYUhkbTxvkwmMsaBeMRA/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/HM5PIwOmDb2suZsPoKr2dA/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/hJDdssvhSXfHWRg31otG3Q/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
http://sendy.e-sporocila.si/l/qUxBa3ZGN763iVI058s763kN3w/hqjBYfARu602d3uWYQqSjw/rFcfxloDRa892wwuLnM5AlQA
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Razpisi in priložnosti 
Spodbujanje kreativnih kulturnih in-
dustrij - Center za kreativnost 2020 
- 2021 
Predmet razpisa so nepovratne spodbude za raz-
voj inovativnih projektov in podjetij s področja 
kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj 
novih izdelkov, storitev in procesov pri prijavite-
ljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpod-
bujanje močnejšega sodelovanja med KKS in 
gospodarstvom. Okvirna skupna višina sredstev 
za izvedbo javnega razpisa je 2.210.000 EUR. Več 
o javnem razpisu najdete tukaj. Rok za oddajo 
vlog je 6. april 2020. Vir: Ministrstvo za kulturo  
 
Objavljen je razpis za garancije 
bančnih kreditov ter subvencijo 
obrestne mere P1 plus  2020! 
SPS pri najemu kredita (ki vam ga odobri banka ) 
vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 
80 % zavarovanje bančnega kredita.  
Podjetja so deležna tudi znižane obrestne mere, 
ki znaša od 0,5 % do 1 % + 6 mesečni EURIBOR. 
Predlagamo, da se hitro odločite za prijavo, da 
nam ne zmanjka časa za pripravo uspešnega pro-
jekta. Prvi rok za oddajo je že 10. april 2020! Več 
o razpisu P1 tukaj. Vir: Tiko Pro 
 

EIC Accelerator Pilot 
Nov program v Horizon 2020. Do 70% subvencije. 
Razpis je namenjen samostojni prijavi SME pod-
jetij (do 250 zaposlenih). V skladu z novim mode-
lom financiranja bodo lahko zelo inovativni pro-
jekti dosegli skupno vrednost do 17,5 milijona 
EUR (2,5 milijona EUR nepovratnih sredstev in 15 
milijonov EUR lastniškega kapitala).   
Zadnji roki za oddajo vlog v Hori-
zon2020: 19.5.2020 ter 7.10.2020.  Več tukaj. 

Vir: Tiko Pro 
 
Razpisi Evropske komisije za sofi-
nanciranje projektov v okviru pro-
gramov »Pravosodje« in »Pravice, 
enakost in državljanstvo« – roki za 
prijavo podaljšani za 2 tedna 

Ministrstvo za pravosodje RS obvešča, da je 

Evropska komisija v okviru programov 
»Pravosodje« in »Pravice, enakost in državljan-
stvo« objavila razpise za sofinanciranje projektov 
na področju pravosodja in temeljnih pravic. Pro-
jekti so lahko dolgi do 24 mesecev. Večina projek-
tov mora imeti minimalno vrednost zahtevka za 
financiranje s strani EU v višini najmanj 75.000 
EUR. V programu »Pravosodje« je EU sofinancira-
nje v vrednosti do 90 %, v programu »Pravice, 
enakost in državljanstvo« pa do 80%. Zaradi poja-
va koronavirusa je Evropska komisija roke za prija-
vo podaljšala za dva tedna. Več.  
 
Objavljeni so obrazci za prijavo na 2. 
prijavni rok programov Erasmus+ in 
Evropska solidarnostna enota 

Prijavni obrazci za prijavo projektov mladinskih 
izmenjav (Ključni ukrep 1), mobilnosti mladinskih 
delavcev (Ključni ukrep 1), strateških partnerstev 
(Ključni ukrep 2) in dialoga mladih (Ključni ukrep 
3) na 2. prijavni rok programa (30. april 2020) 
Erasmus+: Mladi v akciji so objavljeni na portalu 
Evropske komisije. Prav tako so na voljo obrazci za 
prijavo prostovoljskih projektov, solidarnostnih 
projektov, projektov pripravništev in zaposlitev in 
za letne vloge za partnerstva za prostovoljstvo, ki 
se oddajajo na 2. prijavnem roku Evropska soli-
darnostna enota (30. april 2020), objavljeni pa so 
na portalu Evropske komisije.. Vir: Zavod Movit 
 
 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij-center-za-kreativnost-2020-2021/
http://1301.sqm-secure.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&appId=1301&urlid=4491&mailid=247&subid=27553&noutm=1
http://1301.sqm-secure.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&appId=1301&urlid=4487&mailid=247&subid=27553&noutm=1
https://www.gov.si/novice/2020-03-25-razpisi-evropske-komisije-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programov-pravosodje-in-pravice-enakost-in-drzavljanstvo-v-letu-2020-roki-za-prijavo-podaljsani-za-2-tedna/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home/my-applications?year=2019&roundCcm2Id=31047463&draft=true&submitted=true&unsubmitted=true&deleted=true&reopened=true&reopenedNA=true&orderBy=LAST_DATE_MODIFIED&order=DESC&nbRecords=10
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Inovatorke 2020 
Evropska komisija si v sodelovanju z državami 
članicami Evropske unije (EU) prizadeva za 
zmanjševanje občutnih razlik v zastopanosti 
žensk v podjetništvu in jih spodbuditi k ustanav-
ljanju lastnih podjetij.  

Z nagrado EU Prize for Women Innovators se kre-
pi zavedanje o nujnosti spodbujanja ženskega 
podjetništva, pri čemer se nagradi podjetnice, ki 
so s svojimi inovacijskimi in podjetniškimi priza-
devanji na trg umestile prelomne inovacije oziro-
ma so se proslavile z izjemnimi dosežki pri vode-
nju inovacijsko usmerjenih podjetij.  

Prijave je možno oddati preko portala Funding & 

Tender opportunities do 21. aprila 2020, do 17. 

ure po bruseljskem času. Najboljše tri podjetnice 

bodo prejele denarno nagrado v višini 100.000 

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

na nagrada v višini 50.000 evrov, prav tako pa 

bodo izpostavljene druge finalistke za izjemne 

dosežke. Razglasitev zmagovalk je predvidena v 

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

Borzenov natečaj za študente za 
najboljše magistrsko delo s podro-
čja trajnostne energije 
 Natečaj za najboljše magistrsko delo na temo 
trajnostne energije je že drugi po vrsti. K sodelo-
vanju vabi vse študente, ki so oziroma bodo svoje 
magistrsko delo končali in uspešno zagovarjali v 
obdobju od 1. januarja 2019 do 30. septembra 
2020. Tema magistrskega dela mora obsegati 
področje obnovljivih virov in učinkovite rabe 
energije, najboljše delo pa bo nagrajeno s 3.000 
EUR. Poleg nagrade se študentje potegujejo tudi 
za javno priznanje ter se preizkušajo v reševanju 

sodobnih izzivov trajnostne energetike. Prijave 
potekajo vse do 7. oktobra 2020 preko spletne 
strani www.trajnostnaenergija.si, kjer so na voljo 
tudi vse ostale informacije v zvezi z natečajem. 
Vir: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije 
 

Javni poziv za sofinanciranje pridobi-
tve certifikata Družbeno odgovoren 
delodajalec 2020 

Ekvilib Inštitut je objavil Javni poziv za sofinancira-
nje postopka pridobitve pristopnega certifikata 
»Družbeno odgovoren delodajalec« iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada v letu 2020. 
Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na 
spletni strani certifikata  www.certifikatdod.si.  
Izbranih bo 100 vlog, od tega do 20 vlog za sofi-
nanciranje postopka pridobitve pristopnega krov-
nega certifikata, in sicer po vrstnem redu prispe-
tja. 
Poziv je omejen in se za leto 2020 zaključi ob za-
polnitvi mest. 
Kontaktni osebi sta Gašper Zakrajšek, e pošta: 
gasper@ekvilib.org ter Petra Hartman, e pošta: 
petra@ekvilib.org, telefona 01/ 430 37 51 ali 041 
878 131.  
Vir: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije 
 

Kam po pomoč? Kako lahko poma-
gam? 

 
Dragi prostovoljci, prostovoljke in vsi, ki potrebu-
jete pomoč! Kot ste verjetno seznanjeni, se v času 
epidemije pomoč dostave nujnih potrebščin za 
preživetje/zdravil ranljivim skupinam in varstvo 
otrok za delavce v kritični infrastrukturi  organizira 
na občinski ravni. Za vas je Slovenska filantropija 
na enem mestu zbrala podatke, na koga se lahko 
za tovrstno pomoč obrnete, ravno tako pa tudi 
podatke, kje lahko izrazite svojo pripravljenost za 
pomoč, če je/bo ta potrebna. Več. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en
http://www.trajnostnaenergija.si/?utm_source=MDOS+e-novice&utm_campaign=758160fcab-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_23_12_28_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e4d0214472-758160fcab-511217581
http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energija/Dogodki-in-nate%C4%8Daji/Nate%C4%8Daji/Aktualni-nate%C4%8Daji/Nate%C4%8Daj-najbolj%C5%A1e-magistrsko-delo-020?utm_source=MDOS+e-novice&utm_campaign=758160fcab-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_23_12_28_COPY_01&utm_
https://mdos.us8.list-manage.com/track/click?u=01001b716a624ed1e64b95382&id=7e71a4662d&e=a1239e5c95
mailto:gasper@ekvilib.org
mailto:petra@ekvilib.org
https://www.prostovoljstvo.org/?t=news&id=4351&utm_campaign=prostovoljske-novice-342&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
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Call for papers 
NAZIV ORGANIIZACIJA SPLETNA STRAN ROK ZA ODDAJO 

"CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY 
ACROSS ENTREPRE-
NEURIAL PERCEPTION" 

World Review of Entre-
preneurship, Mana-
gement and Sustainable 
Development 

https://
www.inderscience.com/
info/ingeneral/cfp.php?
id=5084 

Full paper by November 
1, 2020 

"KNOWLEDGE MANA-
GEMENT: PARADIGMS, 
APPROACHES AND 
METHODS" 

Journal of Organizatio-
nal Change Mana-
gement 

https://
www.emeraldgrouppub
lishing.com/products/
journals/
call_for_papers.htm?
id=8922 

 
Full paper by November 
2020  

The integrated repor-
ting and corporate soci-
al responsibility; a new 
trend 

Journal of Financial Re-
porting and Accounting 

https://
www.emeraldgrouppub
lishing.com/products/
journals/
call_for_papers.htm?
id=8963  

Submission  
deadline April 30, 2020  

https://www.inderscience.com/info/ingeneral/cfp.php?id=5084
https://www.inderscience.com/info/ingeneral/cfp.php?id=5084
https://www.inderscience.com/info/ingeneral/cfp.php?id=5084
https://www.inderscience.com/info/ingeneral/cfp.php?id=5084
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=8922
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=8922
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=8922
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=8922
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=8922
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=8922
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=8963
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=8963
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=8963
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=8963
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=8963
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=8963
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C a l l  f o r  P a p e r s   

 

10th International Scientific Conference 

"The Future of Global Business and Marketing: How will Smart Companies Deal with 

Challenges and Opportunities?" 

11 November 2020, Maribor, Slovenia, Europe 
 
Academics, lecturers, researches, scientists, practitioners, business people, entrepreneurs, and stu-
dents, we invite you to submit your contributions, papers and panel proposals related to Marketing, 
Economics and Business Management. 
 
Be an active part of the conference 
The main purpose of the conference is to disseminate research results, exchange experiences and 
identify key issues, challenges and obstacles in the thematic areas of the conference. It aims to bring 
together business people, entrepreneurs, researchers and scientists to exchange and share their 
experiences and research results regarding the most recent innovations, trends, and concerns as 
well as practical challenges encountered and solutions adopted in the fields of Marketing, Econo-
mics and Business Management and their challenges and opportunities in the Marketplace. 
 
We want to promote and deepen further cooperation and networking between researchers from 
different countries, from different research fields and at different levels of scientific and research 
careers, through only face to face interaction, but also through the world of online collaboration and 
online study. 
 
Key note speakers will be: 
Prof. John L. Stanton, PhD, University of Philadelphia, USA 
Prof. Anders Parment, PhD, Stockholm Business School, Sweden 
Assoc. Prof. Svend Hollensen, PhD, University of Southern Denmark  
Prof. dr. Ilijana Petrovska, University of Stenden, Qatar. 
Prof. Mirjana Pejić Bach, PhD, University of Zagreb, Croatia 
 

  

 

IMPORTANT DATES 
 
Deadline for abstracts: April 10th 2020 
Feedback on abstracts: June 10th 2020 
Deadline for full papers: September 10th 2020 
Conference date: November 11th 2020 
 
Contact for authors Assoc. Prof. Dr. Tina Vukasović tina.vukasovic@net.doba.si 

More information about the conference 

mailto:tina.vukasovic@net.doba.si
http://gpw.eglasnik.si/doc/IGQ-2bd7CW-2bqu1LAcAVf6QwQ-3d-3d/call-for-papers-1
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Definicija družbene odgovornosti 
Kaj pomeni družbena odgovornost? 
Najpogosteje se koncept družbene odgovornosti pri 
podjetjih pojavlja na področju ravnanja z zaposleni-
mi, vlaganja v skupnost (neprofitni projekti), sodelo-
vanja s poslovnimi partnerji (dobaviteljske verige, 
družbeno odgovorni skladi itd.), odnosa do okolja 
(proizvodnja ekoloških izdelkov, …), tržišča 
(marketing z razlogom, sponzorstva in donacije itd.). 
V praksi preveč izstopa dobrodelnost, ki je v resnici 
važen, a droben delček družbene odgovornost podje-
tij in ljudi do pomoči potrebnih delov širše družbe. 
 

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

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

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

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

  
VODILNO SLOVENSKO ORGANIZACIJO ZA 

DRUŽBENO ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI 
RAZVOJ PODJETIJ, NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

IN USTANOV 

  
 

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

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

  
 

K DRUŽBENI ODGOVORNOSTI LAHKO  
POMEMBNO PRISPEVATE TUDI VI. 

SODELUJTE Z NAMI, 
POSTANITE NAŠI ČLANI! 

  

 
IRDO 

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 

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

e-pošta: info@irdo.si 
 
  
 

Spletna mesta:  

www.irdo.si 

www.horus.si 

www.model-m.si  
  

mailto:info@irdo.si


 

 


