
  

 
Ne vidite vseh vsebin? 

Preberite novice v brskalniku. 

    

  E-novice MDOS 

  

 

 

Pozdravljeni! 

Jesenski čas je zelo pester na področju družbene odgovornosti, o čemer se lahko prepričate v spodnjih novičkah in 

aktivnostih, ki smo jih tokrat zbrali za vas. Med drugim se je odvilo jesensko srečanje članov Mreže za družbeno 

odgovornost Slovenije, napovedujemo pa še nove dogodke tako za člane mreže kot tudi tiste, ki to še niste. 

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 

 

 

 

Člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije smo se v oktobru družili na jesenskem srečanju članov, ki je potekalo v 

slovenski Istri, in sicer smo si ogledali prakso trajnostnega razvoja v Trajnostnem parku Istra, v izobraževalnem delu pa 

smo govorili o upravljanju z deležniki, medgeneracijskem sodelovanju ter o praksah sodelovanja z lokalno skupnostjo in 

prostovoljci. 

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v galeriji. 

 
Spletni seminar »Nič teorije, samo praksa - trajnostno poročilo na 3 straneh« 

 

 

 

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije vabi na spletni seminar o trajnostnem poročanju, namenjeno vsem, ki bodo 

poročali o družbeni odgovornosti. Spletni seminar bo potekal 3. novembra 2015 od 14:00 do 15:30. 

Vedno več podjetij se zaveda pomena poročanja o svojem trajnostnem delovanju. Trajnostno poročanje je pomembno zlasti 

za tista podjetja, ki resnično želijo, da trajnostno poslovanje in družbena odgovornost postane del njihove poslovne 

strategije. Priprava poročila v praksi pa je lahko zahtevna, predvsem za podjetja, ki se s tem soočajo prvič ter nimajo na 

voljo zadostnih človeških in drugih virov. S tem namenom organiziramo seminar Trajnostno poročilo na treh straneh, kjer 

bomo predstavili pomen poročanja, najpogostejše oblike poročanja, udeleženci pa se bodo v praktičnem delu seznanili s 

ključnimi elementi poročila za pripravo osnovnega trajnostnega dela poslovnega poročila. Udeleženci bodo dobili 

konkretne napotke za pripravo svojega trajnostnega poročila – delo na indikatorjih za poročanje in spremljanje, mapiranje 

deležnikov ter vključujoče sodelovanje z njimi. 

Udeležba je za člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije brezplačna, kotizacija za ostale udeležence pa znaša 

30,00€ na udeleženca (DDV ni vključen). 

Več informacij in prijave: 01/430 37 51, petra@mdos.si 

 

Razpis za člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije: Strateška delavnica za top 

management na področju družbene odgovornosti podjetij 
 

 

 

MDOS objavlja razpis za člane Mreže za družbeno odgovornost, ki želijo sodelovati v aktivnosti za izobraževanje za 

najvišje vodstvo s poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij. Številne članice MDOS želijo družbeno odgovornost 

vključiti v vodstvene procese, pri tem pa lahko naletijo na težave pri ovrednotenju področja DOP, saj se koristi družbeno 

odgovornega poslovanja lahko pokažejo šele na dolgi rok. Iz tega razloga za 5 članic pripravljamo »tailor-made« 

delavnico, na kateri bomo vodstvu predstavili področje družbene odgovornsoti s poudarkom na temah, ki zanimajo 

http://mdos.si/predogled.php?email_id=94
http://mdos.si/galerija/kategorija/10


podjetje. 

Namen je širjenje zavedanja o družbeni odgovornosti ter pomoč članom MDOS, da bodo svoje trajnostno poslovanje še 

nadgradili in izboljšali. 

Veseli bomo vaše prijave, za več informacij pa se lahko obrnete na petra@mdos.si ali pokličete na 01/430 37 51. 

 
Vrhunsko zasedanje Enterprise 2020 

 

 

 

CSR Europe, katerega članica je tudi Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, med 

16. in 17. novembrom 2015 v Bruslju organizira vrhunsko zasedanje Enterprise 2020, 

ki predstavlja izjemno priložnost za sodelovanje in mreženje z visokimi predstavniki 

EU, predsedniki uprav podjetij in vodilnimi akterji s področja družbene odgovornosti. 

Enterprise Summit 2020 predstavlja raznolik nabor najbolj inovativnih pobud družbene 

odgovornosti mrež iz celotne Evrope. Srečanje bo naslovilo teme, kot so krožno 

gospodarstvo, odgovorno upravljanje virov, podjetništvo in človekove pravice, 

zavezništva med mesti in podjetji, nefinančna uspešnost, podjetništvo, inovativnost na 

delovnem mestu, pripravništva in vajeništva, e-znanje in vseživljenjska zaposljivost. 

Zakaj se udeležiti? 

• Izmenjujte ideje in mrežite s poslovnimi voditelji, visokimi predstavniki EU, 

izobraževalnimi ustanovami, družbenimi inovatorji, mestnimi oblastmi in nevladnimi 

organizacijami 

• Sooblikujte inovativne rešitve in pristope z vrstniki in partnerji 

• Poiščite navdih pri mladih in inovativnih socialnih podjetnikih 

Program dogodka najdete tukaj, vse informacije pa so na voljo na spletni strani 

dogodka. 

 
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 pod jetij 

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. 

Članstvo v mreži prinaša številne ugodnosti, kot so udeležba na dogodkih in 

izobraževanjih, mreženje in izmenjava izkušenj, sodelovanje v pobudah in promocija 

vaših družbeno odgovornih praks in aktivnosti. 

Za vse informacije o tem, kaj prinaša članstvo, si oglejte predstavitveni letak. 

  Ne spreglejte! 

 

Konferenca o krožnem gospodarstvu - priložnosti in izzivi 

 

 

http://enterprise2020summit.org/pages/about-2/
http://enterprise2020summit.org/
http://enterprise2020summit.org/
http://mdos.si/Files/MDOS_letak_2015.pdf


 

Ekologi brez meja in Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije pripravljajo konferenco o krožnem 

gospodarstvu, ki bo potekala 3. novembra 2015 na Brdu pri Kranju. 

Odgovorila bo na dve ključni vprašanji za Slovenijo: bomo zgodbe krožnega gospodarstva soustvarjali ali zgolj opazovali; 

in če se odločimo za takšen prehod, kako ga bomo izvedli in kaj za to potrebujemo? 

Vse informacije o dogodku najdete na spletni strani konference. 

  Zanimivosti s področja družbene odgovornosti 

 
Prva pritožba o kršitvah človekovih pravic za velike onesnaževalce 

 

 

 

Prva tovrstna pritožba govori o tem, da naj bi bila velika podjetja, ki proizvajajo fosilna goriva, odgovorna za smrt in 

trpljenje milijonov Filipincev, ki so jih prizadele nesreče zaradi podnebnih sprememb. 

V prvi tovrstni pritožbi na svetu so Filipinci, ki jih je prizadel tajfun, in okoljske aktivistične skupine na Filipinih vložili 

nacionalno pritožbo na državno Komisijo za človekove pravice, s katero terjajo odgovornosti od podjetij, ki proizvajajo 

fosilna goriva, za povzročanje podnebnih sprememb in za kršitve človekovih pravic. Skupina, ki jo vodi Greenpeace 

Jugovzhodna Azija, je v Manili vložila 40-strani dolgo pritožbo, ki zahteva preiskavo o dejavnostih 50 največjih podjetij, ki 

proizvajajo fosilna goriva in cement. 

Pritožba je posledica povečane zaskrbljenosti zaradi podnebnih sprememb med Filipinci v času, ko postajajo nesreče, 

povezane s podnebnimi spremembami, vedno bolj ekstremne, in vplivajo na milijone življenj v državi. 

Več informacij najdete tukaj. 

 

Zakaj nekatera švedska podjetja prehajajo na 6-urni delavnik 

 

 

 

Osemurni delovnik se ni dosti spremenil, odkar je Henry Ford prvi eksperimentiral z 

njim za tovarniške delavce. Danes Američani delajo nekoliko dlje, v povprečju 8,7 ur 

dnevno, čeprav več časa namenjajo v e-pošti, sestankom in Facebooku kot dejanskim 

delovnim nalogam. Je napočil čas, da ponovno razmislimo, koliko ur preživimo v 

pisarni? 

Nekatera švedska podjetja iz tega razloga uvajajo 6-urni delavnik. Na ta način želijo 

med drugim povečati produktivnost zaposlenih, ki bodo bolj motivirani in bodo imeli 

več energije, da opravijo več v krajšem času, hkrati pa jim bo ostala še energija za 

zasebno življenje. 

Celoten članek lahko preberete tukaj. 

 

Raziskava kaže močno povezavo med raznolikostjo pri odločanju in možnostjo za rast 

poslovanja 
 

 

 

Podjetja z raznolikimi upravami prekašajo enakovrstna podjetja, ki jih vodijo le moški, 

ugotavlja nova študija, ki zajema podjetja, ki kotirajo na borzi v Indiji, Veliki Britaniji 

in ZDA. Raziskava ocenjuje, da znaša oportunitetni strošek za podjetja, ki jih vodijo le 

moški (v smislu nižjih donosov sredstev) kar 655 milijard dolarjev v letu 2014. 

Analiza razmerja v donosnosti sredstev (poznano tudi kot donosnost naložb) je 

pokazala, da podjetja z vsaj eno žensko v upravi v povprečju prekosijo tiste s samo 

moškimi upravami v vseh treh analiziranih tržiščih. 

Celoten članek je dostopen tukaj. 

http://ebm.si/p/circonf/
http://www.eco-business.com/news/big-polluters-slapped-with-first-human-rights-complaint/?utm_medium=email&utm_campaign=Sep+30+newsletter&utm_content=Sep+30+newsletter+Version+A+CID_2fd1e0eda385aea9c77d40776369c6dc&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Big%20polluters%20slapped%20with%20first%20human%20rights%20complaint
http://www.fastcoexist.com/3051448/why-sweden-is-shifting-to-a-6-hour-work-day
http://www.grantthornton.global/en/insights/articles/diverse-boards-in-india-uk-and-us-outperform-male-only-peers-by-us$655bn/?spMailingID=23627854&spUserID=MTEzNDAyNjE2MDk2S0&spJobID=643172958&spReportId=NjQzMTcyOTU4S0


 
Švedska s ciljem postati prva država, ki ne uporablja fosilnih goriv 

 

 

 

Švedska bo s proračunom za leto 2016 namenila dodatnih 546 milijonov USD za 

ukrepe na področju obnovljivih virov energije in podnebnih sprememb. Končni cilj je 

tako ambiciozen kot časten: upajo, da bodo postala ena od prvih držav na svetu, ki bo 

končala svojo odvisnost od fosilnih goriv. 

Celoten članek je dostopen tukaj. 

 
OZN sprejel cilje trajnostnega razvoja 

 

 

 

Združeni narodi (ZN) so 27. septembra objavili prenovljene Cilje trajnostnega razvoja 

za vse ljudi do leta 2030, z namerami uveljavljanja ukrepov odprave skrajne revščine, 

boja proti neenakosti in boja proti posledicam podnebnih sprememb za doseganje 

vključujočega in trajnostnega razvoja za sedanjo in prihodnje generacije ter 

zagotavljanje spodbujanja in varstva vseh človekovih pravic in temeljnih vrednot kot 

podlage za miroljubne in pravične družbe. 

Vir... 
Vse pravice pridržane: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, 2011 

Za odjavo iz e-novic sledite povezavi  

 

http://www.triplepundit.com/2015/10/sweden-on-target-to-become-first-fossil-fuel-free-nation-on-earth/?utm_source=WEEKLY+TriplePundit+Mailing+List&utm_campaign=0456976db8-Weekly_May_29_20145_23_2014&utm_medium=email&utm_term=0_1d50d22c4a-0456976db8-220327613
http://www.mizs.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12058/9259/

