
  

 
Ne vidite vseh vsebin? 

Preberite novice v brskalniku. 

    

  E-novice MDOS 

  

 

 

Pozdravljeni! 

Leto, ki se počasi poslavlja, je bilo izredno dinamično tudi na področju družbene odgovornosti. Tako smo dobili direktivo, 

ki uvaja trajnostno poročanje; tako v Sloveniji kot širše pa smo bili priča novim, inovativnim pristopom k naslavljanju 

trajnostnih vprašanj. V okviru MDOS smo organizirali več dogodkov in projektov, namenjenih širjenju znanja in 

osveščanju o družbeni odgovornosti, s tem delom pa bomo seveda nadaljevali v prihodnjem letu. 

V 2015 vam želimo veliko uspehov na družbeno odgovorni poti! 

Lep pozdrav, 

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije 

  Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije 

 

Zbornik finalistov Nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks za inovacije, 

partnerstva in spremembe 2014 
 

 

 

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije je letos že drugič podelila nagrade za najboljša družbeno odgovorna partnerstva 

med podjetjem in neprofitnim deležnikom. 

Tudi letos smo najboljše projekte zbrali v zborniku, ki naj služi kot navdih pri vaših družbeno odgovornih aktivnostih. 

Zbornik si lahko ogledate tukaj. 

 
  

  Ne spreglejte! 

 

Skladni zajtrk: Ali obvladovanje nasprotij interesov jemlje poslu vse osebne stike in 

vso zabavo? 
 

 

 

EISEP, Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja, dne 18. 12. 2014, od 8:00 do 9:30 ure pripravlja prvo v vrsti 

mnogih rednih srečanj Strokovne skupnosti EISEP, Skladni zajtrk. Tema srečanja bo “Ali obvladovanje nasprotij interesov 

jemlje poslu vse osebne stike in vso zabavo?”. 

Seveda je odgovor na tako absolutno vprašanje NE. Na prvem skladnem zajtrku pa bomo s 360 stopinjskim pristopom 

debatirali, kakšni pa so vendarle izzivi pri obvladovanju nasprotij interesov v zvezi s tako človeškim, vsakdanjim in 

tradicionalnim sestavnim elementom poslovnih odnosov – obdarovanju in gostoljubju. Ali naj podjetje postavlja absolutne 

meje glede nedopustnih daril, ali naj se zanaša (le) na presojo in samo-kontrolo zaposlenih? 

Več informacij najdete na spletni strain EISEP. 

 
  

  Zanimivosti s področja družbene odgovornosti 

 
Katalog dobrih praks na področju zelenih delovnih mest 

 

 

http://mdos.si/predogled.php?email_id=85
http://www.mdos.si/si/eudopnagrada.html
http://www.mdos.si/Files/Nagrada%202014/Zbornik_nagrada_2014.pdf
http://eisep.si/


 

Umanotera je pripravila katalog 25 dobrih praks na področju zelenih delovnih mest. Dobre prakse so bile izbrane v okviru 

projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, in sicer na področjih ekološko kmetijstvo, ravnanje z odpadki, gozdno-lesna 

veriga, učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije, trajnostni turizem in socialno podjetništvo. Poleg tega so v 

katalogu predstavljene tudi tri nagrajene prakse z natečaja Partnerstva za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in 

lokalnih skupnosti. 

Izbrane dobre prakse ustvarjajo prihranke in nova delovna mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, 

varujejo okolje in zdravje ljudi, prinašajo priložnosti za zmanjševanje javnofinančnih stroškov oziroma povečanje 

prihodkov ter zvišujejo kakovost bivanja. Nekatere dobre prakse so zelena delovna mesta ustvarile na novih področjih, 

nekatere so ozelenile obstoječa. Pri nekaterih gre za okolju prijaznejše produkte, pri drugih za učinkovitejše proizvodne 

procese. Nekatere so ustvarile neposredna delovna mesta, druge na njihovo vzpostavljanje vplivajo posredno (prek 

skupnega trženja, politik, svetovanja, izobraževanja ipd.). Nekatere ustvarjajo pomembne zelene izvozne priložnosti. 

Katalog lahko prelistate tukaj. 

 
Ljubljana na seznamu 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu 

 

 

 

Pred nekaj dnevi je bil prvič objavljen seznam najbolj trajnostnih turističnih destinacij 

na svetu, tako imenovan Global Top 100 Sustainable Destinations 2014 – in na seznam 

se je uvrstila tudi Ljubljana. 

K ocenjevanju je bila povabljena in nominirana v luči svojega aktivnega dela na 

področju trajnostnega razvoja, ki je opaženo tudi na mednarodni ravni – v prvi vrsti gre 

zagotovo za njen naziv Zelene prestolnice Evrope 2016, poleg tega pa je Ljubljana ena 

od pilotnih slovenskih destinacij, ki uvajaindikatorje ETIS (sistem evropskih 

indikatorjev za trajnostne destinacije, ki ga je razvila Evropska komisija), in prva 

slovenska destinacija, ki se je ocenila po orodju GSTR – orodju, ki poleg evropskih 

indikatorjev vključuje tudi globalne indikatorje za trajnostne destinacije ter tako 

omogoča primerjavo trajnosti med destinacijami na globalni ravni. 

Na osnovi omenjenih shem je oblikovana tudi zelena shema slovenskega turizma 

Slovenia Green, ki jo je razvila Javna agencija SPIRIT Slovenija s partnerji in bo 

zaživela v letu 2015. 

Vir: Turistična tiskovna agencija 

 
10 stvari, ki jih morate vedeti o partnerstvih med podjetji in nevladnimi organizacijami 

 

 

 

Nedavno je potekala razprava, kjer so strokovnjaki razpravljali o sestavinah uspešnega partnerstva med podjetji in 

nevladnimi organizacijami, kakšne so potencialne pasti in kateri so najboljši načini za oceno vpliva na obeh straneh. 

Tovrstna partnerstva ne temeljijo več zgolj na finančnih transakcijah, temveč podjetja uporabljajo svoje različne 

kompetence in sredstva za delo v smeri skupnih ciljev in vrednot, pravijo strokovnjaki. 

In katerih je deset nasvetov za uspešna partnerstva? Preberite članek! 

 
  

Vse pravice pridržane: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, 2011 

Za odjavo iz e-novic sledite povezavi  

 

http://zelenadelovnamesta.si/upload/Katalog%20dobrih%20praks%20ZDM.pdf
http://www.slovenia.info/?e_casopis=%7BFA140649-B10B-4ACF-AD77-2434FDA83F46%7D&id_newspaper=%7B71AC3B2E-5ED3-4954-98B5-383F68761EA5%7D&lng=1
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/nov/24/10-things-corporate-ngo-partnerships?CMP=new_1194

