
 
Ne vidite vseh vsebin? 
Preberite novice v brskalniku. 

    

E-novice MDOS 

 

Pozdravljeni, 

V tokratnih novicah še posebej izpostavljamo projekt Evropske nagrade družbeno odgovornih 
podjetniških praks, ki ga bosta vodila Mreža za družbeno odgovornost Slovenije in Ekvilib Inštitut 
(formalni nosilec projekta) v sodelovanju s partnerskimi organizacijami. Več o nagradi si lahko preberete 
spodaj, prav tako pa vas vabimo k prebiranju ostalih zanimivosti, ki smo jih tokrat zbrali. 

Lep pozdrav, 

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije 

  

Aktivnosti Mreže za družbeno odgovornost Slovenije 

Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks (European CSR 

Award Scheme) - Evropa za odličnost v družbeni odgovornosti podjetij 

 

V prihodnjem letu bo Evropa proslavila odličnost v družbeni odgovornosti podjetij skozi evropsko shemo 

nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks, namenjeno povečanju prepoznavnosti najboljših praks 
na področju družbene odgovornosti v Evropi. Nagrado bodo podelili v 29 evropskih državah, pri čemer jo 
bosta v Sloveniji podelila Mreža za družbeno odgovornost Slovenije in Ekvilib Inštitut (formalni nosilec 
projekta) v sodelovanju s partnerskimi organizacijami. 

Namen nagrade je izpostaviti najboljše evropske večdeležniške projekte s področja družbene 
odgovornosti. Na nacionalnem nivoju bosta nagrado sestavljali 2 kategoriji, in sicer kategorija za 
partnerstva z majhnimi in srednje velikimi podjetji ter kategorija za partnerstva z velikimi podjetji. 
Posebna pozornost bo namenjena inovacijam z namenom spodbujanja podjetij pri ustvarjanju inovativnih 
rešitev za naslavljanje trajnostnih vprašanj. 

Več informacij najdete tukaj ali na petra@ekvilib.org. 

 

Javni poziv za zbiranje ponudb za storitve odnosov z javnostmi pri 

projektu Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks 
(European CSR Award Scheme) 

 

Objavljamo javni poziv za zbiranje ponudb zunanjega pogodbenega strokovnjaka za storitve odnosov z 

javnostmi pri projektu Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks (European CSR Award 
Scheme). Projekt traja 10 mesecev. Skupna okvirna razpoložljiva sredstva: 2000 € 

Pri izbiri bodo še posebej pomembne izkazane reference na področju družbene odgovornosti ter 
vzpostavljeni komunikacijski kanali s slovenskimi mediji, s poudarkom na gospodarstvu. 

Ponudbe sprejemamo do 22.11.2012 na petra@ekvilib.org. Za več informacij smo vam na voljo na 
01/430 3751, informacije pa najdete tudi tukaj. 

http://www.mdos.si/predogled.php?email_id=52
http://www.mdos.si/si/page/news/view/40
http://www.mdos.si/Files/Javni_poziv_za_zbiranje_ponudb_PR.pdf


Javni poziv za zbiranje ponudb za grafično modifikacijo logotipa in 

pripravo letaka pri projektu Evropska nagrada družbeno odgovornih 
podjetniških praks (European CSR Award Scheme) 

 

Objavljamo javni poziv za zbiranje ponudb zunanjega pogodbenega izvajalca za storitev oblikovanja 

materialov pri projektu Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks (European CSR Award 
Scheme). Delo obsega modifikacijo glavnega logotipa in modifikacijo letaka v obsegu 4 A4strani. 

Ponudbe sprejemamo do 22.11.2012 na petra@ekvilib.org. Za več informacij smo vam na voljo na 
01/430 3751. 

Več informacij najdete tukaj. 

  

Novice članic MDOS 
Razpis nagrade za socialno podjetništvo fundacije UniCredit 

 

Fundacija UniCredit je objavila razpis "Nagrade za socialno podjetništvo 2012" v Sloveniji. Nagrada za 

socialno podjetništvo je namenjena organizacijam za podporo obstoječi dejavnosti, ki ustvarjajo 
dohodek, ki potrebujejo dodatne naložbe, da bi dosegli trajnostno vrednost. Projekti, ki vključujejo ali 
podpirajo ekološko in organsko pridelavo, bodo imeli prednost pri merilih za izbor. 

Z dodatno pobudo “Vaša izbira, vaš projekt – Slovenija”, bo Fundacija povabila sodelavke in sodelavce 
UniCredit Banka Slovenija d.d. h glasovanju za projekt, za katerega menijo, da je izmed treh izbranih 
najboljši. Projekt z največ glasov bo prejel dodatnih 6.000 €. 

Rok za oddajo vlog v angleškem jeziku, izključno po elektronski pošti, na naslov 
desk_europe@unicreditfoundation.org, je 25. november 2012, do 18.00 ure. 

Več informacij najdete tukaj. 

 
  

Zanimivosti s področja družbene odgovornosti 

Evropska komisija za enakost spolov v upravah podjetij 

 

Viviane Reding, podpredsednica evropske komisije in komisarka, je označila minulo sredo za zgodovinski 
dan za Evropejke: Evropska komisija je v Oslu predlagala zakonodajo o 40-odstotni zastopanosti žensk 
na vodilnih položajih največjih podjetij. 

Trenutno sestavlja odbore največjih družb 85% neizvršnih in 91.1% izvršnih članov, ki so moškega 
spola. Zastopanost žensk v upravah največjih podjetij se je od leta 2003 v povprečju povečala za 0,6 
odstotne točke letno. 

Evropska komisija se je za zgornji predlog odločila ravno zaradi takšne statistike - z novim zakonom naj 
bi postala zastopanost žensk na najvišjih položajih večja. Predlog se nanaša na približno 5.000 največjih 
podjetij v EU (na mala in srednja podjetja ter tista, ki niso na borzi, se predlog ne nanaša), predlagani 
delež pa naj bi dosegla podjetja do leta 2020. 

Promocijski video, ki ga je pripravila Evropska komisija na to temo 

  

Človekove pravice in podnebne spremembe ostajajo glavne prednostne 
naloge na področju trajnostnega poslovanja 

 

http://www.mdos.si/Files/Javni_poziv_za_zbiranje_ponudb_oblikovanje.pdf
http://www.unicreditbank.si/press.asp?id=779&id_menu=40
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I074907#.UKNmeYvcB6A


Že drugo leto zapored je raziskava, izvedena med poslovnimi voditelji ugotovila, da podjetja kot tri 

najpomembnejša področja trajnostnega poslovanja izpostavljajo človekove pravice, pravice delavcev in 
podnebne spremembe. 

Celoten članek o raziskavi je na voljo tukaj. 

  

Nagrade za trajnostno usmerjene slovenske turistične ponudnike 

 

V Londonu se je na osrednji turistični borzi World Travel Market 2012 (WTM) Slovenija kot turistična 

destinacija predstavila v luči razvoja in promocije aktivnega ter trajnostnega turizma v skladu z osrednjo 
tematiko Slovenija. Zelena. Aktivna. Zdrava. 

Slovenski turizem se je na WTM London ponovno izkazal s trajnostno usmeritvijo, projekti in turistično 
ponudbo. Velike pozornosti je bil deležen trajnostni turistični produkt EgoZero, Bohinj Park EKO Hotel pa 
se je med 1600 nominiranci prvič potegoval v eni izmed kategorij pomembnih turističnih nagrad 
Responsible Tourism Awards. 

Vir: TTA – turistična tiskovna agencija 

  

Aplikacija iHelp za hitrejše zagotavljanje nujne medicinske pomoči 

 

Slovensko podjetje MIDS, d. o. o razvija aplikacijo, s pomočjo katere bodo reševalci hitreje pri vas, če 

boste potrebovali nujno medicinsko pomoč. Aplikacija je trenutno v testni fazi, saj skupaj z uporabniki še 
iščejo najboljši način povezovanja in nudenja nujne medicinske pomoči. 

Vir: RTV SLO 

 

Švedski je zmanjkalo smeti 

 

Švedska, država, kjer je recikliranje uveljavljena praksa, kjer se četrt milijona domov napaja iz energije 

pri sežiganju odpadkov, se sooča z edinstveno dilemo: državi je zmanjkalo prepotrebnega goriva. 
Odlagališča so izpraznili, vse zaloge smeti so izčrpane. In čeprav se to zdi pozitivno - tudi zavidljivo - je 
Švedska prisiljena uvažati smeti iz sosednjih držav, največ iz Norveške. Njihove navade pri recikliranju 
navade so postale tudi težava, saj je država odvisna od odpadkov za ogrevanje in za zagotavljanje 
električne energije sto tisočem domov skozi dolgoletno prakso sežiganja odpadkov za energijo. 

Celoten članek o tem nenavadnem problemu najdete tukaj. 

 

Levi"s predstavlja kavbojke iz recikliranih plastenk 

Levi"s predstavlja novo linijo jeans oblačil, ki vsebujejo odpadke, predvsem recikliranih plastenk in 
pladnje za hrano. Novi izdelki vključujejo najmanj 20 odstotkov recikliranega materiala ali v povprečju 8 
plastenk na par kavbojk. Linija bo na voljo za moške in ženske kot del spomladanske kolekcije 2013. 

Levi"s je razvil proces za vključitev PET plastike v jeans, vključno z rjavimi pivskimi steklenicami, 
zelenimi plastenkami, brezbarvnimi steklenicami za vodo in črnimi pladnji za hrano. 

Več... 

 

http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/articles/poll-finds-human-rights-climate-change-remain-top-sustainability-priorities?utm_source=newsletter&utm_medium=businessweekly&utm_campaign=oct22
http://www.slovenia.info/?e_casopis=%7B63B63379-56A8-4219-8914-5354A17B09C9%7D&id_newspaper=%7B4E9F1FC9-AC6B-45D2-BE3F-FBAB70FED871%7D&lng=1
http://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/cloveka-ne-mores-ubiti-dvakrat-najslabse-je-ce-ne-pomagas/295916
http://www.mnn.com/lifestyle/recycling/blogs/sweden-runs-out-of-garbage-forced-to-import-from-norway
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/articles/levis-introduces-denim-made-recycled-bottles?utm_source=newsletter&utm_medium=innovation&utm_campaign=oct17

