
  

 
Ne vidite vseh vsebin? 

Preberite novice v brskalniku. 

    

  E-novice MDOS 

  

 

 

Pozdravljeni, 

oktober je že skoraj za nami, in je bil zelo pester kar se tiče aktivnosti MDOS. Več o tem, kaj vse se je dogajalo, najdete v 

nadaljevanju, obenem pa smo za vas pripravili še številne druge zanimivosti iz sveta družbene odgovornosti. 

Vabljeni k branju! 

Lep pozdrav! 

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije 

  Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije 

 
Odvilo se je jesensko srečanje članov Mreže za družbeno odgovornost Slovenije 

 

 

 

23.10.2014 je na IEDC – Poslovni šoli Bled potekalo skupno srečanje članov MDOS in UNGC Slovenija na temo 

Promocije zdravja na delovnem mestu kot del družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja podjetja. 

Tokratno tematsko srečanje je odražalo želje naših članov, da bi več izvedeli o tej temi. Na jutranjem delu dogodka smo 

tako spoznali zakonodajne okvire, ki jih na področju promocije zdravja nalaga država, udeleženci pa so v skupinah reševali 

konkretne izzive, povezane s tem področjem. Na okrogli mizi pa smo s predstavniki države in gospodarstva govorili o 

izsledkih, ki so jih udeleženci identificirali na delavnici. 

Nekaj utrinkov si lahko ogledate na Facebook profilu MDOS. 

 
Študijski obisk Mreže za družbeno odgovornost Slovenije v Berlinu 

 

 

 

8. in 9. oktobra je v Berlinu potekala 6. mednarodna konferenca International Conference on Corporate Sustainability and 

Responsibility - Innovating for Sustainability. Dogodka se je udeležila tudi delegacija MDOS, ki je bila navdušena nad 

vsebinami, predstavljenimi na konferenci, ter nad panelisti in ostalimi govorci, ki so sodelovali na dogodku. V fokusu 

letošnje konference so bile inovacije za trajnostni razvoj, v okviru dogodka pa je nagrado za življenjsko delo prejel R. 

Edward Freeman za svoje delo na področju upravljanja z deležniki. 

Nekaj utrinkov si lahko ogledate na Facebook profilu MDOS. 

 
  

 
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije vabi nove člane! 

 

 

 

 Mreža za družbeno odgovornost Slovenije je stičišče podjetij in drugih organizacij, 

katerih skupni namen je promocija družbene odgovornosti, tako znotraj svojih podjetij 

in organizacij kot v širšem družbenem prostoru. Ključne dejavnosti mreže so izmenjava 

znanja, uvajanje novosti in dobrih praks s področja družbene odgovornosti, ter 

osveščanje o prednostih, ki jih ta način delovanja prinaša, tako na nivoju posameznika, 

podjetja/organizacije kot celotne družbe. Če razmišljate, da bi družbeno odgovorno 

poslovanje vašega podjetja načrtovali bolj strateško, se nam pridružite! Na dogodkih, 

namenjenim članom, boste dobili informacije o trendih, dobrih praksah, izkušnjah 

http://mdos.si/predogled.php?email_id=83
https://www.facebook.com/DruzbenaOdgovornost?hc_location=timeline
http://www.csr-hu-berlin.org/
http://www.csr-hu-berlin.org/
https://www.facebook.com/DruzbenaOdgovornost/photos/pcb.777093882348951/777092832349056/?type=1&theater


ostalih slovenskih podjetij! 

Več informacij najdete v letaku, kjer najdete tudi povezavo do prijavnega obrazca. 

  Novice članic Mreže za družbeno odgovornost Slovenije 

 
Kam z vsebino kompleta za prvo pomoč s pretečenim rokom? 

 

 

 

V septembru so v podjetju Agencija Mori d.o.o. osvežili zalogo pripomočkov za nudenje prve pomoči poškodovancem na 

delovnem mestu, ki so predpisani s Pravilnikom o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu. Ker 

je večini sanitetnega materiala, gazicam, povojem, folijam, kompresam, rutam, obližem,…potekel predpisani rok trajanja, 

so poiskali pravi naslov, kjer so bili podarjenega sanitetnega materiala zelo veseli. V Mariboru pod okriljem Nadškofijske 

Karitas na Strossmajerjevi ulici 15, deluje Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico. V 

mariborski ambulanti za ljudi brez zavarovanja, ki je odprla vrata oktobra 2005, se na leto oglasi okoli 400 bolnikov. V 

splošni ordinaciji se prostovoljno udejstvuje 37 zdravnikov, v zobozdravstveni ordinaciji pa 4 zobozdravniki.  

Zamisel o ustanovitvi te ambulante sega sicer v leto 1998, ko so v štajerski prestolnici odprli sprejemališče za brezdomce in 

so se pokazale potrebe po organizirani obliki zdravstvene oskrbe za ljudi brez obveznega zdravstvenega zavarovanja.  

V Ljubljani deluje: Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, Pro Bono, Mislejeva 3, 1000 

Ljubljana. 

  Ne spreglejte! 

 
Izobraževanje o trajnostnem poročanju po mednarodnih smernicah GRI G4 

 

 

 

Ali v vašem podjetju pripravljate letno poročilo in se sprašujete, na kakšen način vključiti družbeno odgovorne prakse in 

aktivnosti organizacije, ter o katerih kazalnikih poročati, da boste zajeli bistvene vsebine delovanja vaše organizacije? 

Dogodek bo potekal 6. novembra 2014 na Ekvilib Inštitutu (Medvedova 28, Ljubljana) od 9.00 do 15.00. Cena 

izobraževanja je 150 EUR + DDV. 

Več informacij najdete na spletni strani Ekvilib Inštituta. 

 
  

 
Izobraževanje za pridobitev certifikata Ekspert ISO 26000 

 

 

 

Si želite pridobiti znanje, ki vam bi pomagalo pri vpeljavi standarda družbene 

odgovornosti ISO 26000 v poslovanje vaše ali katere druge organizacije? Vabljeni na 

tridnevno izobraževanje za pridobitev certifikata Ekspert ISO 26000, ki traja od 26. do 

28. novembra 2014 na naslovu Ekvilib Inštituta (Medvedova 28, Ljubljana), ter 

prispevajte k trajnosti celotne družbe. Cena izobraževanja je 300 EUR + DDV. 

Več informacij najdete na spletni strani Ekvilib Inštituta. 

 

Brezplačni spletni moduli za izobraževanje o družbeni odgovornosti gospodarskih 

družb, namenjeni strojno-orodjarskim združenjem in podjetjem 
 

 

 

Projekt DESIGN-MTS - Defining Social responsibility Interventions for a Grounded Networking in Machine Tools Sector, 

ki se je pričel julija 2013, je združil vse partnerje iz industrije, akademskega ter raziskovalnega sveta, ki so bili 

zainteresirani za razvoj večstranske platforme na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetij. 

Partnerjem je projekt tudi omogočil izboljšanje komunikacije o pomembnih praksah v sektorju, vzpodbujanje izmenjave 

najboljših praks ter promocijo dialoga med zainteresiranimi stranmi vzdolž dobavne verige v sektorju. V preteklem letu je 

projektni konzorcij določil področja, pomembna za razvoj družbene odgovornosti podjetij v strojno-orodjarski industriji, in 

sicer sem spadajo zaposljivost, demografske spremembe, izzivi na delovnem mestu in okoljski trajnostni razvoj. Projekt je 

opredelil izzive in priložnosti na vsakem področju, ocenil je raven ozaveščenosti in najboljše prakse v sektorju ter z nizom 

prireditev in pa z objavljanjem na spletni strani projekta posredoval ugotovitve ter zaključke. 

Glavni cilj projekta je torej boljše obveščanje podjetij v strojno-orodjarski industriji o temeljnih konceptih družbene 

odgovornosti podjetij, o mednarodnih standardih in nudenje podpore za boljši odziv na vedno večje zahteve strank. V ta 

http://www.mdos.si/Files/MDOS_letak.pdf
http://ekvilib.org/sl/drubena-odgovornost-16/564-izobra%C5%BEevanje-trajnostno-poro%C4%8Danje-po-smernicah-gri-g4
http://ekvilib.org/sl/drubena-odgovornost-16/565-izobra%C5%BEevanje-certifikat-ekspert-iso-26000


namen so bili prekratkim osnovani izobraževalni modulina spletni strani projekta, ki ponujajo brezplačne tečaje za podjetja 

in trgovinska združenja. 

Več informacij najdete na spletni strani projekta. 

 

Rezervirajte si termin: Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja - se 

predstavlja javnosti 
 

 

 

V kratkem se bo tudi javno predstavil novoustanovljeni Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja - EISEP, ki 

bo s pomočjo ekipe vrhunskih strokovnjakov iz Slovenije in tujine podpiral razvoj funkcije in poklica skladnosti in etike 

poslovanja v Sloveniji in okoliški regiji. 

Več izveste na dogodku, dne 5. 11. 2014, v hotelu Plaza, BTC v Ljubljani, s pričetkom ob 16:30 uri. 

Okviren spored je naslednji: 

16:30 Uvodna nagovora direktorice inštituta, Tatjane Habjan in predstavnice Sveta inštituta, Andrijane Bergant 

Kratka beseda podpore posebnih gostov: presenečenje 

17:30 Predstavitev aktualne teme, ki jo bo imela Dr. Andrea Bonime Blanc, z neposrednim prenosom iz ZDA, avtorice 

nedavno izdane knjige: »The Reputation Risk Handbook: Surviving and Thriving in the Age of Hyper-Transparency« 

18:15 Neformalni del: druženje, klepet in manjša pogostitev. 

Podrobnosti programa sledijo. Svojo udeležbo si lahko zagotovite s prijavo na akk@eisep.si s pripisom v zadevi: »Prijava 

na dogodek«. 

 

Mednarodna konferenca: Podjetja in človekove pravice - Kako priti preko politik, 

upravljati tveganja in graditi odnose 
 

 

 

 Innovation Forum organizira dogodek Podjetja in človekove pravice - Kako priti 

preko politik, upravljati tveganja in graditi odnose, ki bo optekal 10.11.2014. 

Dogodek združuje številna strateška plenarna zasedanja s serijo interaktivnih delavnic. 

Vsako bodo vodili zelo izkušeni strokovnjaki iz podjetij kot so Unilever, Ericsson, 

ABB, Anglo American, PUMA, Nestle, IHRB, BP, John Lewis in številnih drugih. 

Naročniki naših novičk ste upravičeni do 15% popusta na ceno kotizacije. Ob prijavi 

navedite kodo Ekv15 ali kontaktirajte organizatorje neposredno - 

charlenne.ordonez@innovation-forum.co.uk. 

Vse informacije glede programa konference najdete v brošuri, ki je dostopna tukaj. 

 
2. nacionalna konferenca Spodbujamo zelena delovna mesta 

 

 

 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v začetku novembra organizira že 

2. nacionalno konferenco Spodbujamo zelena delovna mesta. Vse zainteresirane vabijo, 

da se udeležite dogodka, ki bo v torek, 4. novembra 2014, od 9. do 15. ure v hotelu 

Lev, in se jim pridružite na poti v trajnostno družbo. Iz prve roke boste spoznali tri 

najboljše prakse, izbrane na nagradnem natečaju Partnerstva za zelena delovna mesta. 

Navdihnil vas bo osrednji govorec, strokovnjak za sistemsko oblikovanje in 

uresničevalca modre ekonomije, profesor Luigi Bistagnino. Udeleženci pa boste skupaj 

iskali ključne možnosti za doseganje krovnega cilja: celovit razvoj zelenih delovnih 

mest v Sloveniji. Ponovno se bodo združili predstavniki vlade, občin, podjetij, zadrug, 

http://designmts.eu/training-modules/
http://innovation-forum.co.uk/business-human-rights.php?utm_source=mp&utm_medium=bhrnl&utm_campaign=ekvbhrnl
http://innovation-forum.co.uk/business-human-rights.php?utm_source=mp&utm_medium=bhrnl&utm_campaign=ekvbhrnl
http://innovation-forum.co.uk/bhr-conference-brochure?utm_source=mp&utm_medium=bhrnlb&utm_campaign=ekvbhrnlb


socialnih partnerjev, svetovalcev za zaposlitve, strokovno-interesnih združenj, bank in 

skladov, iskalci zaposlitve, nevladne organizacije in mediji. 

Več informacij najdete na spletni strani organizatorjev. 

 
Zlata nit: izbor zaposlovalca leta 

 

 

 

Objavljen je nov razpis za Zlato nit - medijsko – raziskovalni projekt v organizaciji 

Dnevnika, ki išče zgled in navdih slovenskega gospodarstva: podjetja, ki so z vidika 

ustvarjalnega, uspešnega in učinkovitega razvoja zaposlenih in organizacije najboljši 

zaposlovalec. Raziskava Zlata nit letos poteka osmič zapored. V njej sodelovalo že 

skoraj 300 slovenskih podjetij. Na vprašalnik o merjenju kakovosti odnosa pa je 

odgovorilo več kot 55.000 zaposlenih. 

Več informacij o načinu prijave najdete na spletni strani projekta. 

  Zanimivosti s področja družbene odgovornosti 

 
Singapurska borza z obveznim poročanjem o trajnostnem poslovanju 

 

 

 

Podjetja, ki kotirajo na singapurski borzi, bodo morala objaviti poročila o trajnostnem poslovanju v bližnji prihodnosti, je 

napovedal predsednik uprave SGX Magnus Bocker. Odločitev bo zagotovo vplivala na velik spekter podjetij v Singapurju. 

Najprej bo potekal enoletni posvet, katere standarde za poročanje uporabiti, v katerem bo sodelovala tudi industrija; 

podjetja - približno 800 jih kotira na SGX – pa lahko pričakujejo, da bodo zahteve morala izpolnjevati do leta 2017 ali 

2018. 

Vir... 

 
Nova infografika predstavlja celotni krog pravične trgovine 

 

 

 

Dobre prakse in dobri izdelki gredo z roko v roki. Vedno večje število kmetov, tovarn, 

podjetij in potrošnikov vidi, kako vlaganje v ljudi najbolje zavaruje prihodnost 

proizvodov (in planeta), ki jih imamo radi. Z nakupom iz pravične trgovine se 

pridružite uspešnemu krogu, ki izboljša življenje, varuje okolje in proizvaja visoko 

kakovostne izdelke. 

Ilustracija razlaga, kako si pravična trgovina prizadeva za izboljšanje življenja in 

zaščito planeta. 

 
Vloga podjetij v izginotju 50% živali 

 

 

 

Med ugotovitvami poročila WWF Living Planet 2014 je še posebej streznitveno dejstvo: globalni indeks živega planeta 

(Living Planet Index (LPI), ki meri več kot 10.000 reprezentativne populacije sesalcev, ptic, plazilcev, dvoživk in rib, je 

zabeležil 52% padec prostoživečih živali med leti 1970 in 2010. 

WWF v svojem poročilu navaja, da obstajajo tri glavne nevarnosti za prostoživeče živali: prva je izguba habitatov in 

degradacija oklja, druga izkoriščanje z lovom in ribolovom - za hrano, šport ali kot nenamerni prilov; tretja grožnja pa so 

podnebne spremembe. 

In kje v the statistikah se najdejo podjetja? Preberite članek na povezavi. 

 
  

Vse pravice pridržane: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, 2011 

Za odjavo iz e-novic sledite povezavi  

 

http://www.zelenadelovnamesta.si/
http://www.dnevnik.si/zlatanit/o-projektu
http://www.eco-business.com/news/sgx-make-sustainability-reporting-mandatory/?utm_medium=email&utm_campaign=Oct%2023%20newsletter&utm_content=Oct%2023%20newsletter+Version+A+CID_846bc5f7b53d39a95ba3af16b9cee582&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=SGX%20to%20make%20sustainability%20reporting%20mandatory
http://befair.org/images/fair_trade_infographic.jpg
http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/2014/oct/09/role-business-disappearance-50-worlds-wildlife-wwf-report

