
 

  

 

Ne vidite vseh vsebin? 

Preberite novice v brskalniku. 

    

  E-novice MDOS 

 
 

 

 

Pozdravljeni, 

v tokratnih novicah vas vabimo na nekaj strokovnih dogodkov, ki bodo potekali v oktobru ter 

novembru, hkrati pa vas obveščamo o aktualnih zadevah na področju družbene odgovornosti. 

Lep pozdrav, 

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije 

  Aktivnosti Mreže za družbeno odgovornost Slovenije 

 
Jesensko srečanje članic MDOS 

 

 

 

V četrtek, 25.10.2012 bo v Mariboru potekalo jesensko srečanje članic MDOS, ki ga tokrat gosti 

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. Srečanje bo tokrat sestavljeno iz teoretičnega in 

praktičnega dela, in sicer si bomo pred izobraževalnim delom ogledali proizvodnjo AJM okna vrata 

senčila d.o.o., kjer nam bodo pokazali, kako načela trajnosti implementirajo v prakso. 

Udeležba je za članice brezplačna, za več informacij pa nam pišite na petra@ekvilib.org. 

 
  

 
Enterprise 2020 blog 

 

 

 

Blog Enterprise 2020 meseca septembra je prispeval izvršni direktor CSR Europe Stefan Crets, ki 

ponuja svoje poglede o tem, kako imajo lahko podjetja dobiček z velikimi družbenimi koristmi na 

trgih na dnu piramide. Takšne pobude imajo namen ustvarjati dobiček z velikimi družbenimi 

koristmi – na primer pri zagotavljanju dostopa do produktov in storitev, ki naslavljajo osnovne 

potrebe po prehrani, izobraževanju, mobilnosti, zaposlovanju, komunikacijah ter higieni ljudem z 

nizkimi dohodki. Na blogu lahko podate tudi svoje komentarje in sooblikujete njegovo vsebino. 

Članek je dostopen tukaj. 

  Zanimivosti s področja družbene odgovornosti 

 

Predstavitev različnih orodij družbene odgovornosti in izobraževanje 

o mednarodnih smernicah za poročanje o družbeni odgovornosti GRI 

 

 

 

Ekvilib Inštitut v novembru organizira izobraževanje o različnih orodjih družbene odgovornosti, in 

sicer: 

- standard o družbeni odgovornosti ISO 26000, 

http://www.mdos.si/predogled.php?email_id=51
http://www.enterprise2020.org/achieving-smart-sustainable-and-inclusive-growth-at-the-base-of-the-pyramid/


- poročanje po smernicah GRI, 

- samoocenjevalno orodje CSR 2.0 in 

- certifikat Družini prijazno podjetje 

ter otvoritveno izobraževanje za podjetja, ki želijo poročati o trajnostnem poslovanju in družbeni 

odgovornosti po mednarodnih smernicah GRI (Global Reporting Initiative). V prvem delu 

izobraževanja bodo predstavljena različna orodja za vpeljevanje trajnostnega poslovanja v 

podjetja, v drugem delu se bomo posvetili trajnostnemu oziroma družbeno odgovorno poročilu 

GRI, ki deležnikom podaja pomembne informacije o ekonomskih, okoljskih, socialnih in 

upravljaljskih učinkih ter rezultatih delovanja organizacije. 

Informiranje in spodbujanje podjetij o uporabi smernic družbene odgovornosti pri vsakodnevnih 

aktivnostih je izredno pomembna, zato bo prvi del izobraževanja BREZPLAČEN, za podjetja, ki 

se bodo odločila za udeležbo na drugem delu izobraževanja, pa bo cena znašala 90 EUR + DDV 

na organizacijo (v ceno je všteto: strokovno vodenje in svetovanje, literatura, kosilo in osvežitve 

med odmori). 

Člani Mreže za družbeno odgovornost Slovenije lahko koristijo 20% popust. 

Več informacij o izobraževanju najdete na spletni strani Ekvilib Inštituta. 

 
  

 

eSova, sistem, ki prilagodi spletne strani slepim in slabovidnim 
osebam 

 

 

 

Slepi in slabovidni so pri iskanju informacij in druženju na spletu pogosto zapostavljeni. eSova je 

sistem, ki prilagodi spletne strani senzorno ovirani skupini ljudi, da lažje in hitreje pridejo do 

pomembnih informacij. Sistem eSova odstrani vse moteče elemente, ki ovirajo slepe pri 

prebiranju spletne strani in obenem slabovidnemu omogoča povečavo pisave in spreminjanje 

barvnega kontrasta. 

Več informacij o sistemu eSova najdete tukaj.  

 
Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2012 

 

 

 

Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus se lahko prijavijo majha, srednje velika in 

velika podjetja ter zavodi, ki na katerem koli področju vsaj 1 leto izvajajo aktivnosti in projekte, 

ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, skupnosti, kupcev in s katerimi 

presegajo minimalne, z zakonom določene standarde poslovanja in jih zato lahko štejemo med 

družbeno odgovorne, ne glede na to, ali so svoja prizadevanja formalno že potrdili s pridobitvijo 

certifikatov, nagrad ali priznanj. 

Več informacij najdete na spletni strani nagrade Horus. 

 
  

 
Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2012 

 

 

 

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d. je objavil razpis za izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit 

2012. Metodologija Zlate niti zagotavlja, da pri uvrstitvi podjetja med najboljše zaposlovalce 

največjo težo nosi – 80 odstotkov - ocena, ki jo v anketi dajo zaposleni v podjetju, 20 odstotkov 

pa uspešnost poslovanja podjetja. 

Več informacij najdete tukaj.  

http://www.ekvilib.org/aktualno
http://www.mdos.si/Files/DOBRE_PRAKSE_S_PODRO%C4%8CJA_DRUZBENE_ODGOVORNOSTI_(eSova).pdf
http://www.horus.si/razpis.html
http://zlatanit.dnevnik.si/sl/Zlata+nit+2012


 
  

 

UNGC Slovenija vabi na izobraževanje "Prepoznajte korupcijska 
tveganja" 

 

 

 

Znotraj UNGC Slovenije deluje Iniciativa ETHOS – protikorupcijska delovna skupina, ki v 

sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije 14. novembra 2012 pripravlja zanimivo 

popoldansko izobraževanje pod naslovom: Prepoznajte korupcijska tveganja: 

1. SKLOP: Predstavitev raziskave: “Raziskava o kakovosti gospodarskega in poslovnega okolja v 

RS 2012 v povezavi s sistemsko korupcijo” (raziskavo je naročila KPK in je bila narejena aprila 

2012), 

2. SKLOP: Predstavitev ZIntPK institutov ((Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije), ki se 

tičejo tudi zasebnega sektorja, s predstavitvijo nekaterih praktičnih primerov, ki jih je 

obravnavala KPK 

3. SKLOP: Predstavitev korupcijskih tveganj, kot jih zaznavajo revizorji v podjetjih; v sodelovanju 

z Društvom revizorjev Slovenije 

Več informacij najdete v priponki. 

 
  

 
Najnovejša inovacija na področju trajnostne embalaže 

 

 

 

Okoljsko zavedna družba Method, ki proizvaja čistila, predstavlja svojo najnovejšo inovacijo na 

področju trajnostne embalaže - steklenice, narejene iz mešanice plastike, pridobljene iz oceanov, 

ter že uporabljene reciklirane plastike. Znanstveniki ocenjujejo, da v oceane letno zaide več 

milijonov ton plastike, ki onesnažuje okolje in škoduje morskim prebivalcem. 

Celoten opis te inovacije najdete tukaj. 

 

Trajnostno poročanje: 5 načinov za sestavo skupine za trajnostno 

poročanje 

 

 

 

Za pripravo dobrega trajnostnega poročila je pomembno, da je vanj vključena dobra skupina 

sodelavcev. Koraki za vključevanje in motivacijo skupine pa niso specifični le za trajnostno 

poročanje. Dobro projektno vodenje, strokovno mreženje ter prepričevalno vodenje so bistvene 

poslovne kompetence, potrebne za vodenje timov in pripravo poročil. 

Več o potrebnih načinih za vključitev najboljših kadrov najdete tukaj. 

 
  

 

Air France - KLM ponovno najbolj trajnostno podjetje na področju 
prevoza in turizma 

 

 

 

Air France - KLM je v letu 2012 ponovno ocenjen kot vodilno podjetje na področju prevoza glede 

na Dow Jones Sustainability Index (DJSI), mednarodni indeks, ki primerja trajnostni razvoj 

podjetij. Najboljšo uvrstitev v tej kategoriji Air France - KLM zaseda že osmo leto. Četrtič pa je Air 

France - KLM najboljše ocenjen tudi v širši kategoriji prevoza ter turizma in prostega časa. 

Vir: TTA - Turistična tiskovna agencija 

 

http://www.mdos.si/Files/Prepoznajte_korupcijska_tveganja_Izobrazevanje_UNGC_Iniciativa_ETHOS_14_11_2012_(2).pdf
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/articles/method-launches-world%E2%80%99s-first-product-packaging-made-ocean-plastic?utm_source=newsletter&utm_medium=innovation&utm_campaign=oct17
http://3blmedia.com/blog/Emotive-Brand/Sustainability-Reporting-101-Part-5-Five-Ways-Build-Your-Sustainability-Report
http://www.slovenia.info/?E_CASOPIS=%7BC01053BD-6D61-488E-98EC-B55BA6D303BC%7D&ID_NEWSPAPER=%7BED1406D2-AD4F-43A8-A48C-0EA0E45428FC%7D&LNG=1

