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Spoštovane gospe in gospodje, 

najprej se zahvaljujem organizatorjem dogodka za 
povabilo in priložnost, da vas nagovorim. Žal mi je, 
da zaradi delovnih obveznosti ne morem biti z vami 
osebno, sem pa vesel, da vas lahko nagovorim na, 
recimo temu, okolju prijazen način. 

Družbena odgovornost podjetij je cilj, za katerega 
se že dolgo zavzemajo tako industrija kot tudi obli-
kovalci politik. Podjetja se vedno bolj zavedajo, da 
družbena odgovornost pomembno prispeva k dob-
rem poslovanju, kar ni le v interesu družbe in oko-
lja, temveč tudi v njihovem neposrednem interesu. 
Sistemski pristop k družbeni odgovornosti lahko 
podjetjem koristi na področju upravljanja tveganih 
naložb, pri prihrankih stroškov, dostopu do kapita-
la, odnosih s strankami, upravljanju človeških virov 
in inovacijskih zmogljivosti. Pri tem postaja komer-
cialno smiselno tudi obvladovanje vplivov na okolje, 
kar je pomembno še posebno, ker živimo v času, ko 
se srečujemo s številnimi izzivi. Med temi, ki bodo 
močno vplivali na bodočo smer razvoja, naj omenim 
predvsem dva. 
Prvi je rast prebivalstva. Ocenjujemo, da bo števi-
lo prebivalstva v času ene generacije priraslo za 
dve milijardi, kar je več, kot je bilo skupno število 
prebivalstva na tem planetu v začetku 20. stoletja. 
Povedano drugače, prebivalstvo na planetu dnevno 
priraste za več kot  200.000, približno v enem letu 
za prebivalstvo Nemčije in v 9 dneh in šestih urah za 
prebivalstvo Slovenije. 
Drugi, s tem povezan izziv, pa je izkoriščanje narav-
nih virov, kot so voda, surovine, zemlja, energija. 
Ocenjuje se, da bi ob nadaljevanju sedanjih trendov 
do sredine stoletja potrebovali do trikrat več virov, 
kot jih uporabimo danes. Do leta 2050 se bo povpra-
ševanje po hrani, krmi in vlakninah predvidoma po-
večalo za 70%. Že danes pa je pritisk na različne vire 
tolikšen, da jih ne uporabljamo trajnostno. Okoli 
60% ekosistemov je preobremenjenih. Vse to kaže, 
da bo naša prihodnost v veliki meri odvisna prav od 
tega, kako odgovorno bomo ravnali z različnimi viri. 

Prehod iz današnjega modela intenzivne rabe virov 
v gospodarstvo, ki odgovorno ravna z viri, v krožno 
gospodarstvo, je zato neizogiben. Spremeniti mo-
ramo naše delovanje, načine, kako proizvajamo in 
trošimo. 
Osredotočiti se moramo na zelene inovacije, ki op-
timizirajo učinkovitost, ob hkratnem zmanjševanju 
vpliva na okolje. Da bi zagotovili uspešno, vklju-
čujočo in trajnostno prihodnost, moramo zgraditi 
temelje za drugačno kakovost rasti. Prav podjetja 
igrajo pri tem seveda ključno vlogo. Z novimi modeli 
poslovnih in proizvodnih procesov lahko zmanjša-
jo porabo virov in proizvodnjo odpadkov. Povečana 
energetska učinkovitost in učinkovitost izrabe virov 
zagotavljajo neposredno zmanjševanje stroškov. To 
so ideje, ki so v ozadju prehoda v model krožnega 
gospodarstva. Odgovornost za spremembe pa seve-
da ni le v rokah podjetij – svoj delež moramo pri-
spevati tudi oblikovalci politik. Naša naloga je, z 
ustreznimi ukrepi ustvariti pogoje za razvoj potreb-
nih zasebnih pobud. Na ravni Evropske unije smo 
gospodarno rabo virov postavili v središče strategi-
je rasti. Naš cilj je, da opustimo način proizvodnje, 
ki temelji na izkopavanju, proizvajanju, uporabi 
in odlaganju odpadkov in razvijemo model, ki bo 
spodbujal ponovno uporabo in sistematično spre-
minjanje odpadkov nazaj v nove surovine, ki se po-
novno vrnejo v proizvodni krog. V kratkem, še pred 
poletjem, bom predstavil zadnji sveženj ukrepov, ki 
bodo začrtali potrebne korake v smeri uveljavitve in 
okrepitve koncepta krožnega gospodarstva v evrop-
skem prostoru. 

Naj omenim še, da so podjetjem že danes na voljo 
pomembna orodja, ki smo jih za spodbujanje traj-
nostnih politik razvili na evropski ravni. Na primer 
shema za okoljsko vodenje in presojo EMAS; ozna-
ke, kot je denimo Ecolabel; in razvite metodologije 
okoljskega poročanja. Mnoga podjetja jih že upora-
bljajo za dopolnjevanje in krepitev svojih strategij 
družbenih odgovornosti. Ključni element družbene 

Nagovor Evropskega komisarja  
za okolje dr. Janeza Potočnika.
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odgovornosti podjetij je potreba po zanesljivem in 
doslednem načinu merjenja trajnosti. Pri tej na-
logi bo podjetjem lahko v pomoč nedavna pobuda 
Evropske komisije za enotni trg za zelene izdelke. 
Ob pomoči podjetij in nevladnih organizacij želimo 
v prihodnjih dveh letih razviti enotno metodologijo 
za izračun okoljske učinkovitosti proizvodov in or-
ganizacij. 

Ob koncu mi dovolite, da le še čestitam letošnjim 
nominirancem in nagrajencem, ki so v praksi doka-
zali, da so spremembe ne le potrebne, ampak tudi 
možne in koristne. 

Še naprej vam želim uspešno delo, lep dogodek in se 
vam toplo zahvaljujem za pozornost. 

Nagovor, predvajan na podelitvi 2. Nagrade družbeno odgovornih 
podjetniških praks, Bled, 12. maj 2014
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Nagovor organizatorjev nagrade

Dragi bralci in bralke,

Pred vami je nov zbornik dobrih praks na področju 
družbeno odgovornih partnerstev med podjetjem in 
neprofitno organizacijo. Dejstvo, da berete tale uvo-
dnik in vas takšne prakse zanimajo, vas uvršča med 
osebe, ki jim je družbena odgovornost pomembna, 
oziroma se z njo srečujete bodisi poklicno, bodisi kot 
posameznica/posameznik, ki ji ni vseeno, v katero 
smer se razvija naša družba.
Vsi sodobni standardi, pobude in orodja na področju 
družbene odgovornosti imajo (vsaj) eno stično točko 
– spoznanje, da je to področje izredno kompleksno 
in da ga je potrebo obravnavati celostno, sistemsko. 
To pa pomeni, da so vsa področja med seboj poveza-
na oziroma soodvisna in da so delovanja na posame-
znem področju nezadostna.
Zato je tako težko, če ne celo nemogoče, za posame-
zno podjetje trditi, da je družbeno odgovorno podje-
tje. Sam osebno ne poznam podjetja na tem planetu, 
za katerega bi lahko rekel, da je družbeno odgovor-
no  v celoti, da bi mu lahko dal priznanje, da je v 

vseh pogledih družbeno odgovorno. Kajti družbena 
odgovornost ni in ne more biti cilj, je lahko le pot. 
Zavita, dolga in zahtevna pot. Pot, na katero mora-
mo stopiti vsi, če želimo kot družba bivati kvalitetno 
in vključujoče. 
Pred vami so koraki, ki jih delajo ali so jih naredila 
posamezna podjetja v partnerstvu z neprofitno or-
ganizacijo na svoji družbeno odgovorni poti. Neka-
teri koraki so daljši, drugi krajši, nekateri še nego-
tovi, nekateri jasni in odločni. Pomembno pa je, da 
so vsi na pravi poti. Njihove poti so sicer različne, 
kot so različne njihove dejavnosti, poslovna okolja, 
partnerji ter cilji, ki jih zasledujejo. Pa vendar ver-
jamem, da gredo vse poti v isto smer, v smer trajno-
stnega so-bivanja v zdravem okolju.
Naj bodo njihovi primeri spodbuda, inspiracija, pa 
tudi proces učenja (tako na napakah kot dobrih re-
šitvah) da kot posamezniki, organizacije in družba 
kot celota najdemo svoje poti, ter stopimo na njih 
proti boljši družbi. Vsak korak šteje.

Aleš Kranjc Kušlan
vodja sekretariata Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
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O Nagradi družbeno odgovornih 
podjetniških praks 2014

V letu 2013 je Evropa prvič proslavila odličnost v 
družbeni odgovornosti podjetij skozi panevropsko 
shemo nagrad družbeno odgovornih podjetniških 
praks, namenjeno povečanju prepoznavnosti naj-
boljših praks na področju družbene odgovornosti v 
Evropi.  Nagrado so  podelili v 29 evropskih državah, 
tudi v Sloveniji, kjer je bila nosilec nagrade Mreža za 
družbeno odgovornost Slovenije.

V letu 2014 je Mreža za družbeno odgovornost Slo-
venije ponovno lansirala razpis za 2. nagrado druž-
beno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, 
inovacije in spremembe, tokrat samostojno v sode-
lovanju z zainteresiranimi partnerji.  
Namen nagrade je izpostaviti najboljše slovenske  
projekte s področja družbene odgovornosti in s 
tem povečati izmenjavo najboljših praks. Nagrada 
je osredotočena na uspešna partnerstva med pod-
jetjem ter najmanj enim neprofitnim deležnikom. 
Nagrado sestavljata 2 kategoriji, in sicer kategorija 
za partnerstva z majhnimi in srednje velikimi pod-
jetji ter kategorija za partnerstva z velikimi podjetji. 
Posebna pozornost je namenjena inovacijam z na-
menom spodbujanja podjetij pri ustvarjanju inova-
tivnih rešitev za naslavljanje trajnostnih vprašanj.   
Prijave je ocenjevala skupina neodvisnih strokov-
njakov s področja družbene odgovornosti iz aka-
demske sfere in nevladnih organizacij. Zmagovalci 
so bili izbrani na podlagi pozitivnega učinka, ki so 
jih imeli njihovi večdeležniški projekti na družbo in 
okolje. Žirija je iskala inovativne in trajnostne pobu-
de, ki se lahko učinkovito ponovijo. 
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Organizator projekta

O Mreži za družbeno odgovornost 
Slovenije 

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije je sti-
čišče 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 ce-
lotne družbe.
Dejavnost  mreže družbene odgovornosti temelji 
na informiranju in osveščanju o pomenu družbe-
ne odgovornosti, o pomenu vključevanja družbeno 
odgovornih strategij v delovanje podjetij in ostalih 
organizacij, o pozitivnih vplivih tega vključevanja in 
o dobrih praksah družbeno odgovornega delovanja.
 

Dejavnosti mreže za družbeno odgovornost so osno-
vane na sodelovanju članov mreže na projektih, ki so 
usmerjeni k družbeno odgovornemu ravnanju. Člani 
mreže družbene odgovornosti sodelujejo pri aktiv-
nostih v okviru mreže, lahko pa predlagajo svoje ak-
tivnosti v skladu z načeli delovanja mreže družbene 
odgovornosti.

Partnerji projekta
CSR Europe 
AmCham - Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji 
CNVOS  - mreža slovenskih nevladnih organizacij
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi
UNGC Slovenija  
Združenje delodajalcev Slovenije
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Nagovor predsednice  
strokovne žirije

V Sloveniji smo letos podelili 2. nagrado za izjemne 
dosežke podjetij in njihovih nepridobitnih partner-
jev na področju družbene odgovornosti. Finalisti 
leta 2014 so Si.mobil, UniCredit Banka Slovenija, 
Ljubljanske mlekarne (tri velika podjetja) ter Jazon, 
SVET VMES, arhitekturno projektiranje, CareDesi-
gn, sistemi povezovanja, Microsoft in ŠS storitveno 
podjetje (pet majhnih oziroma srednje velikih pod-
jetij). Žirija je imela to leto priložnost spoznati šte-
vilna nova partnerstva med podjetji in nepridobit-
nimi partnerji, sijajno pa je bilo med kandidati najti 
tudi nekaj podjetij, ki so se za nagrado potegovala že 
lansko leto. Upoštevala so priporočila žirantov in v 
letu dni napredovala tudi do najvišjih mest letošnje 
lestvice. Kako prav je, da podjetja razumejo sodelo-
vanje v razpisu za to nagrado tudi kot proces učenja, 
kaj delajo prav in kaj lahko še bolje, nadgrajujejo in 
razvijajo svoje prakse ter plemenitijo svoje izkušnje. 

Zgodbe, ki jih boste brali v tem zborniku, bodo Vašo 
pozornost pritegnile zaradi svojega tenkočutnega 
posluha za druge, a tudi velikega družbenega po-
tenciala. Gre za podjetja, ki inovativno integrirajo 
občutljive družbene skupine, kot so CareDesign, 
Microsoft, predvsem pa Jazon, prvi zmagovalec, ki z 
mreženjem akterjev na podlagi kolektivnosti ustvar-
ja inovativna zelena delovna mesta. Si.mobil, drugi 
zmagovalec, in ŠS storitveno podjetje, prispevata k 
zaposlovanju mladih in tako rešujeta enega najbolj 
perečih družbeno-ekonomskih problemov v Slove-
niji. Ravno ekonomski vidik družbene odgovorno-
sti, to je prispevek podjetja k ekonomskemu razvoju 
družbe, velja za najzahtevnejši vidik družbene odgo-
vornosti in trajnostnega razvoja. Tu rabimo sledilce. 

Našli boste tudi zgodbe o podjetjih, kot so Ljubljan-
ske mlekarne, ki razvijajo družbeno odgovorna 
partnerstva z izjemnim poslovnim potencialom, ki 
ga pričakujemo v prihodnjih nekaj letih. Pridelek 
bomo želi eni in drugi, podjetje in družba. Pa tudi 
podjetja, ki prestavljajo meje dobrih poslovnih pra-
ks, značilnih za panoge, v katerih poslujejo, kot je 
SVET VMES. 

Ko z mislijo na najboljše svetovne  prakse na podro-
čju družbene odgovornosti ocenjujem letošnje fina-
liste, lahko brez zadrege sklenem, da sodijo s svojo 
inovativnostjo in daljnosežnostjo sprememb, ki so 
jih sprožili, v vrh svetovnih dosežkov na tem podro-
čju. Slovenci moramo biti nanje ponosni. 

Inovativna in družbeno odgovorna partnerstva, ki 
jih ta podjetja negujejo v dobro slovenske družbe, 
morate spoznati, zato njihove zgodbe preberite z od-
prtim srcem in dobrohotno držo. 

dr. Adriana Rejc Buhovac
predsednica ocenjevalne komisije Nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks 2014
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ZMAGOVALEC
CareDesign, sistemi povezovanja, d.o.o.

Majhna oz. srednje velika podjetja

Projekt:  
Nacionalna točka za starejše MATijA

MATijA je nacionalna točka, ki na enem mestu pre-
ko brezplačne telefonske številke 0801010 omogo-
ča dostop do informacij, pomoči in storitev, name-
njenih starejšim. Projekt prispeva k izboljšanemu 
ravnovesju delovno aktivne populacije med delom 
in družinskim življenjem.  Mreža ne izvaja lastne 
dejavnosti, temveč enakovredno in nepristransko 
združuje ponudbo nevladnega, javnega in komerci-
alnega sektorja. Mreža deluje po setu etičnih načel, 
povzetih po Evropski listini pravic starejših, ki so 
vključena v pogodbena razmerja s partnerji. 

Glavni namen projekta je starejšim omogočiti, da 
lahko dalj časa samostojno in bolj kvalitetno bivajo 
v domačem okolju na način, da lahko na enostaven 
način dostopajo do informacij, pomoči in storitev. 
Zato je komunikacija omogočena preko telefonske 
številke 0801010, uporaba pa je za starejše in nji-
hove svojce brezplačna. Uporabnik je postavljen v 
središče odločanja, operaterji v klicnem centru jim 
enakovredno ponudijo informacije o ponudbi vseh 
izvajalcev (nevladnih, javnih, zasebnih). Uporabnik 
se odloča med ponudbo, pomoč pri odločanju pa 
predstavljajo ocene zadovoljstva predhodnih upo-
rabnikov. Temeljno načelo mreže je, da se proces 

vedno prične s pobudo (klicem) uporabnika in nika-
kor ne gre za direktni marketing. 

Namen in delovanje partnerstva je vzpostaviti plat-
formo, kjer bo vzpodbujano povezovanje, prepleta-
nje in vzpostavljanje partnerskih povezav med raz-
ličnimi deležniki (nevladnim javnim in komercial-
nim sektorjem), ki lahko predstavljajo nove poslov-
ne in razvojne priložnosti; izgradnja baze o preteklih 
povpraševanjih starejših, ki služi kot podpora odlo-
čanju pri načrtovanju in strateških odločitvah držav-
nih in lokalnih oblasti; splošni namen pa je izdelati 
sistem, ki je skladen z vsemi strateškimi dokumenti 
EU, ki bo hkrati deloval v praksi in starejšim na eno-
staven, dostopen in ugoden način povečal kvaliteto 
bivanja v domačem okolju.

Partnerstvo deluje po načelih vzajemnih koristi za 
vse deležnike in vzpodbujanju izgradnje in korišče-
nja sinergičnih učinkov: starejši dalj časa bivajo sa-
mostojno doma in potrebno pomoč izbirajo in naro-
čajo iz širokega nabora, izvajalci dobijo nov kanal do 
starejše populacije, javne službe so razbremenjene 
na račun vzpodbujanja dejavnosti nevladnega sek-
torja, nevladni in zasebni sektor beležita povečano 
povpraševanje po storitvah in pomoči.

Mnenje žirije:

Projekt podjetja Care Design prestavlja zelo inovativen pristop k partnerstvu. Že sami temelji pristopa 
partnerstva so inovativni, kar ima velik vpliv na raven potencialnih pozitivnih učinkov. Eden izmed kriterijev 
uspešne dobre prakse je tudi ta, da jo je možno razširjati pa tudi uporabiti v drugih okoljih. Pristop, ki ga 
razvija Care Design ima ta potencial, predvsem v smislu široke odprtosti in možnosti vključevanja številnih 
organizacij ter s tem učinkovite difuzije, kar pa nenazadnje odraža tudi osnovni namen družbene inovacije. 
Podjetje je uspešno združilo inovativno podjetniško z aktivističnim pristopom reševanja sistemske 
problematike oskrbe starejših, kot se ga navadno lotevajo NVO. V optimiziranju svoje podjetniške ideje 
se do popolnosti zavedajo svoje družbene odgovornosti komunikacijskega kanala s starejšimi in njihovimi 
družinami, zaznavajo težave in sodelujejo pri odpravi le teh na sistemski ravni, tako v Sloveniji kot v Evropi. 
Ta potencial višje odgovornosti ima marsikatera dobra praksa, dejansko pa je redko izkoriščen, nikoli pa na 
tako temeljit način kot v primeru prijavitelja Care Design. 
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Učinki:
Družbene koristi projekta, ki jih občuti 
ciljna skupina uporabnikov (starejše ose-
be in njihovi svojci) so najpomembnejše 
in predstavljajo jedro delovanja mreže. 
Lahko jih opredelimo kot povečanje kva-
litete bivanja starejših v domačem okolju 
zaradi povečane samostojnosti, povečanje 
socialnega vključevanja starejših, ter delna 
razbremenitev svojcev, ki skrbijo za svoje 
starejše družinske člane, ki lahko bolj učin-
kovito ohranjajo ravnovesje med delovno 
aktivnostjo in družinskim življenjem.

Družbene koristi projekta, ki jih občuti šir-
ša družba, temeljijo na ozaveščanju celotne 
javnosti o staranju in starosti, povečanju 
angažmaja prostovoljskih in drugih nevla-
dnih organizacij na področju starejših, ter 
povečanju ozaveščenosti izvajalcev stori-
tev o pomembnosti družbeno odgovornega 
in etičnega delovanja (izvajalci dobijo po-
vratno informacijo o zadovoljstvu uporab-
nikov in v procesu se dviga ozaveščenost o 
pomembnosti socialne komponente – in 
ne le poslovnega vidika prodaje storitev in 
prihodkov).

Partnerji pri projektu: 
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Več informacij:
Iztok Polak
CareDesign, sistemi povezovanja, d.o.o.
iztok@caredesign.si
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Projekt: 
Razvoj zelene socialne franšize eTRI

Zelena socialna eTRI franšiza temelji na poslovnem 
modelu eTRI, katerega osnovno poslanstvo je ustvar-
janje zelenih delovnih mest za ranljive skupine (inva-
lidi, mladi brez izkušenj, starejši nad 50  let, dolgo-
trajno brezposelni). Ponuja novo inovativno rešitev 
in alternativo obstoječim poslovnim modelom, saj 
preko sodelovanja z različnimi partnerji spodbuja 
medresorno in medsektorsko sodelovanje s ciljem 
maksimiranja družbeno odgovornih učinkov na lo-
kalni ravni. Z delovanjem po načelih krožnega gospo-
darstva vključuje pomembne deležnike in s tem krepi 
poslovne in družbene odnose med udeleženci. Razvi-
ja nove storitve na področjih ekologije, ergonomije in 
etične ekonomije, ki prepoznavajo nove podjetniške 
priložnosti z velikim trajnostnim potencialom.

Druge družbene koristi, ki jih partnerstvo želi do-
seči, so spreminjanje navad na področjih ekologije 
(ozaveščanje o nujnosti zmanjševanja količine od-
padkov, gradnji energetsko učinkovitih objektov); 

lokalne samooskrbe: inovativen model integrirane 
agri-akvakulture; ergonomije (razvoj karierne reha-
bilitacije, ki posameznikom z različnimi omejitvami 
pomaga do oblikovanja delovnega mesta, prilago-
jenega posameznikovim zmožnostim in željam), in 
etične ekonomije: vlaganje dobička v nadaljnji ra-
zvoj partnerstva, kar omogoča razvoj novih zelenih 
delovnih mest, tudi preko formiranja oddelka za 
raziskave in razvoj, ki meri učinke družbeno odgo-
vornih praks znotraj svojega partnerstva.

Rezultat takšnega sodelovanja je kreiranje novih 
poklicev, prilagojenih aktualnim potrebam trga. 
Osnovni kriterij za sodelovanje partnerjev, katerega 
število se glede cilj projekta (ustvarjanje novih zele-
nih delovnih mest) ustrezno prilagaja, je osnovan na 
medsebojnem zaupanju med člani, kar je mogoče le 
z deljenjem istega vrednostnega sistema in načina 
delovanja, ki v ospredje svojih dejavnosti postavlja 
družbeno korist in vključevanje socialno izključenih.

FINALIST / POSEBNO PRIZANJE  
ZA NAJBOLJ INOVATIVNO IN OBETAJOČO 
PRAKSO 2014
Jazon d.o.o.

Majhna oz. srednje velika podjetja

Mnenje žirije:

Gre za zelo zanimivo partnerstvo družbeno odgovornih praks, ki predstavlja nov in svež pristop k mreženju 
akterjev na podlagi kolektivnosti. Partnerstvo vključuje nadvse aktualno ustvarjanje zelenih delovnih mest 
in uspešno integrira občutljive skupine. Način delovanja partnerstva je zasnovan v skladu s sodobnimi trendi 
trajnostnih oblik podjetništva. Kljub svoji kompleksnosti lahko predstavlja dober primer za organizacijo 
podobnih, trajnostno naravnanih podjetniških praks; zgled, ki je še posebej dobrodošel v časih, ko se 
soočamo z gospodarsko krizo na eni in trajnostnimi izzivi na drugi strani ter se presprašujemo o uspešnosti 
delovanja tradicionalnih oblik podjetniških praks. Lahko bi rekli, da igrajo pionirsko vlogo in so že po svoji 
definiciji trajnostni, saj je trajnostni razvoj v vseh razsežnostih njihovo bistvo. V projektu vidimo potencial 
in želimo si, da bi ga slovenska javnost podrobneje spoznala in bi tako njihovo »oranje ledine« dobilo še 
višji smisel. Demografska in geografska struktura v Sloveniji sta idealni za nastanek posnemovalcev.
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Učinki
Primarni cilj projekta je ustvarjanje pozitivnih družbenih učinkov, in sicer s kreiranjem novih zelenih de-
lovnih mest za ranljive skupine, med katerimi je v sklopu partnerstva v konzorciju več kot 60 % posame-
znikov s statusom invalida. Število zelenih delovnih mest je od leta 2011 pa vse do danes doseglo številko 
38. Pri tem niso upoštevani posamezniki, ki so bili v sklopu karierne rehabilitacije v sodelovanju z drugimi 
deležniki (koncesionarji) napoteni na druga, njim bolj primerna delovna mesta, ta ergonomski model, ki 
gradi na načelu trajnosti, pa se bo izvajal tudi v prihodnje.

Družbena korist projekta se posledično odraža v socialni in družbeni vključenosti posameznikov iz ranljivih 
skupin, ki dobijo možnost do razvoja delovnega mesta, skladnega z njihovimi potenciali. Aktivnosti invalid-
skega podjetja Jazon na področju kreiranja zelene socialne franšize so sicer potekale ves čas njegovega de-
lovanja, kar pomeni, da je poleg 38 ustvarjenih delovnih mest do svojega delovnega mesta preko tovrstnega 
partnerstvo prišlo še najmanj 10 posameznikov. 

Partnerji pri projektu:  
Razvojna zadruga eTRI, Društvo Ekologi brez meja, Zavod Jazon

Več informacij:
Jazon d.o.o. 
Brigita Žvikart
brigita.zvikart@jazon.si
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Projekt:  
Simbioza med generacijami

Simbioza med generacijami je vseslovenski prosto-
voljski projekt e-opismenjevanja starejših prebival-
cev preko medgeneracijskega sodelovanja. Brezplač-
ne delavnice osnovnih računalniških znanj že tri leta 
en teden v oktobru potekajo po vsej Sloveniji. Mladi 
prostovoljci starejše učijo osnovnega dela z računal-
nikom, uporabe elektronske pošte in interneta, Fa-
cebook in mobilne telefonije. Temelji na treh idejah: 
zviševanje e-pismenosti starejših, spodbujanje pro-
stovoljstva med mladimi in tisto najpomembnejše 
medgeneracijsko sodelovanje. Osnovno poslanstvo 
Simbioza ostaja sodelovanje in prenos znanja med 
generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja.

V treh letih so tako uspeli povezati skoraj 25.000 
ljudi po vsej Sloveniji na več kot 320 lokacijah. Cilji 
projekta so dvig računalniške pismenosti in zani-
manje za učenje e-veščin med starejšimi, ter pomoč 
pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Po 
drugi strani projekt med mladimi promovira vred-
note prostovoljstva, odgovornosti in krepi proakti-
ven odnos do družbe in lastne prihodnosti.

Microsoft d. o. o. je pri projektu Simbioza sodeloval 
kot tehnološki partner. Podjetje je projektu zago-
tovilo finančno podporo, različne izdelke in rešitve 
ter bogate vire in znanja vodilnega ponudnika pro-
gramske opreme. Za kakovostno izvedbo delavnic 

po vsej Sloveniji je bil nepogrešljiv dostop do tehno-
logij, ki ga je omogočil Microsoft. Starejšim, ki prej 
niso imeli stika s sodobnimi informacijskimi tehno-
logijami, so te približale delo z računalnikom in jim 
odprle vrata v svet interneta. Udeleženci so tako pri 
spoznavanju dela z elektronsko pošto uporabljali 
brezplačne storitve Windows Live, se učili urejanja 
dokumentov v programu Microsoft Word in brskali 
po spletu s spletnim brskalnikom Internet Explorer. 
Microsoft je zagotavljal pomoč tudi pri raznovrstnih 
tehničnih izzivih, ki so se pojavili pri organizaciji 
projekta in kasneje v času izvajanja delavnic.

FINALIST
Microsoft d.o.o.

Majhna oz. srednje velika podjetja

Mnenje žirije:

Simbioza, ki jo je podprl Microsoft, temelji na enostavni in jasni ideji, ki pa je obenem tudi inovativna ima 
pomembne koristi za družbo in je lahko zgled tudi drugim državam. 
Cilji so jasno postavljeni, izvajalci so jih vseskozi merili in tudi predstavili, vseeno pa bi bile lahko družbene 
koristi ovrednotene tudi kvantitativno, sploh glede na to, da je eden od partnerjev s sodelovanjem zasledo-
val tudi poslovne cilje. 
Projekt je bil odlično komuniciran, saj je zanj slišal prav vsak med nami, zapomnili pa smo si ga prav gotovo 
tudi zaradi njegove aktualnosti in relevantnosti v današnjem času.
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Učinki
Projekt predstavlja pomemben korak k promociji 
medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in 
širšega zadevanja o pomenu digitalne vključeno-
sti starejših prebivalcev v Sloveniji. Slovenija se 
po statističnih podatkih projekta Raba interneta 
v Sloveniji (RIS) o razvitosti specifičnih e-kompe-
tenc v evropskih primerjavah dobro odreže, razen 
pri računalniški pismenosti starejših prebivalcev, 
kjer beleži občutno zaostajanje. V letu 2011, 2012 
in 2013 so ta zaostanek, ki pomembno vpliva na 
kakovost življenja in socialno izključenost starejših 
prebivalcev, odpravljali prostovoljke in prostovolj-
ci v okviru projekta Simbioza. Z izvedbo brezplač-
nih delavnic je bil narejen velik korak naprej pri 
izboljšanju računalniške pismenosti med prebival-
stvom, starejšim od 65 let, ki je v Sloveniji zelo pod 
evropskim povprečjem. Po podatkih Statističnega 
urada iz leta 2010 kar 90 % prebivalcev, starejših 
od 65 let, še nikoli ni uporabilo računalnika ali 
interneta. Projekt je vzbudil pozornost tako med 
mladimi, ki so imeli možnost prek prostovoljstva 
pomagati starejšim pri učenju veščin računalništva 
in mobilne telefonije, kot starejšim, ki so se lahko 
naučili veščin digitalne dobe.  

S tem projektom je tudi država dobila socialno ino-
vacijo, s katero se lahko odlično predstavi medna-
rodni javnosti. S testno delavnico na Kitajskem so 
pokazali, da je medgeneracijsko sodelovanje uni-
verzalni jezik, ki ga mora spregovoriti svet. Orali 
so ledino in postavili nov primer dobre prakse 
med projekti družbene odgovornosti. Simbioza je 
vključila in sodelovala z različnimi deležniki, po-
membno jo je podprlo gospodarstvo. In da, Simbi-
oza je zgodba o največjem prostovoljskem medge-
neracijskem projektu v Sloveniji.

Partnerji pri projektu:  
Zavod Ypsilon

Več informacij:
Microsoft d.o.o.
Katja Šemrov
a-kasemr@microsoft.com
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Projekt:  
Vabilo k učenju in igri  -  Projekt prenove obstoječih izobraževalnih ambientov

Projekt Vabilo k učenju in igri izvira iz proučevanja 
problematike arhitekture izobraževalnih ustanov. 
Proučevanje referenc v najbolj razvitih državah je 
podjetje pripeljalo do vprašanja, zakaj kvalitetnih, 
sodobnih ambientov za mlade v Sloveniji ni? Svojo 
teorijo so v obliki teoretične knjižice predstavili več 
slovenskim ravnateljem. Najbolj dojemljivi med nji-
mi so se odločili za investicijo v nestandardne pose-
ge v šolski interier, ki so izkazali za odlično sprejete. 
Po treh letih projekti po principu »snežene kepe« 
prepričujejo vedno več ravnateljev, da začenjajo raz-
mišljati o šolskih interierjih na sodoben način.  

Arhitekturni biro Svet vmes se zavzema za kvalite-
tno preo brazbo obstoječih šolskih ambientov. Vizi-
ja biroja je, da bi s pomočjo partnerskih projektov 
dvignili kvaliteto arhitekture izobraževalnih ustanov 
v Sloveniji. Končna želja je, da bi se s časom spreme-
nila tudi zakonodaja za projektiranje izobraževalnih 
ustanov, ki izhaja še iz časa Marije Terezije. Večina 
slovenskih šol je starih več deset let. V tem času so 
se principi poučevanja, kurikulum, način življenja, 
vzgoja in tudi otroci sami spremenili. Šolski prostor 
se mora za uspešno delovanje prilagoditi sodobne-
mu času in funkcionalno služiti tako otrokom kot 
zaposlenim. V času arhitekturne krize je večina in-
vesticij za izgradnji novih šolskih objektov oz. pri-

zidkov ustavljenih. Šole morajo torej kar najbolje 
izkoristiti in osmisliti obstoječe prostore. Za to so 
potrebni nestandardni, inovativni projekti, ki dvigu-
jejo kvaliteto in namembnost obstoječega šolskega 
prostora.

Največji potencial za dvig prostorske kvalitete pri 
izobraževalnih ustanovah se skriva v »prostorih 
vmes« (to so hodniki, avle, mrtvi koti, neracionalno 
izrabljeni prostori), ki so skoraj praviloma oblikova-
ni anonimno in nekvalitetno. Ti »prostori vmes« pa, 
pravilno oblikovani in zapolnjeni s smiselnim pro-
gramom, postanejo prostori, ki mlade učijo, navdi-
hujejo in povezujejo, šolski ustanovi pa doprinesejo 
edinstven karakter.

FINALIST
SVET VMES, arhitekturno projektiranje, d.o.o.

Majhna oz. srednje velika podjetja

Mnenje žirije:

Svet vmes je povsem komercialen projekt in dokazuje, da je družbena odgovornost lahko tudi konkurenčna 
prednost, ne da bi to kakorkoli zmanjšalo pozitivne učinke projekta. Izvajalci so opozorili, kako pomemben 
je vpliv okolja na počutje, uspešnost in psihično zdravje, na kar prepogosto pozabljamo, in da si lepo okolje 
še posebej zaslužijo javni prostori in njihovi obiskovalci, ki si jih ne morejo izbirati sami. 

Pohvalimo lahko iniciativo, da tudi slovenski šolarji obiskujejo pouk v lepem in prijetnem okolju. Zanimi-
vi bi bil podatki, kako je sprememba okolja vplivala ne samo na njihovo vedenje, ampak tudi učni uspeh. 
Izvajalci pa lahko nadgradijo tudi komuniciranje o projektu, tudi zato, ker je na tem področju prav gotovo 
potrebno še veliko osveščanja.
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Učinki
Projekt Vabilo k učenju in igri pušča glo-
bok družbeni odtis v slovenski družbi. Te-
melj slovenske družbe spreminja na bolje, 
ker so ciljna publika projekta mladi (otroci, 
šolarji, dijaki). S projektom se spreminja 
odnos do kulture grajenega okolja ter od-
nos do arhitekture izobraževalnih ustanov 
in izobraževanja na splošno. Izobraževalne 
ustanove se postopoma iz uradnih institu-
cij transformirajo v odprte strukture, ozi-
roma v mesta izobraževanja in druženja v 
malem. Pomemben je premik zavesti, do 
katerega prihaja tudi pri odraslih. Ti za-
čenjajo razumeti, da je otrokom potrebno 
zagotoviti prostore, ki so oblikovani njim 
po meri; ki vzpodbujajo domišljijo, ino-
vativno razmišljanje, samoiniciativnost in 
odločnost. Novo zastavljen prostorski kon-
cept šolskih ustanov omogoča nov pristop 
k vodenju pouka in oblikovanju kurikulu-
ma. Pouk postaja bolj razgiban, odprt in 
multidisciplinaren. Projekt spodbuja do-
datne človeške in finančne vire za partner-
je. Sodobno oblikovanji interierji po meri 
mladih zagotavljajo večji vpis učencev v 
šolo, ter večji doprinos financ iz šolskih, tr-
žnih dejavnosti. Dokazali so, da se z odgo-
vornim ravnanjem z obstoječimi gradbeni-
mi strukturami, z izkoriščanjem njihovega 
celotnega potenciala in z implementacija z 
novega, aktualnega programa vanje, lahko 
močno dvigne kvaliteta obstoječe arhitek-
ture. 

Partnerji pri projektu:  
Srednja gozdarska in lesarska šola, 
Gimnazija Ledina, Osnovna šola Milana 
Šuštaršiča

Več informacij: 
SVET VMES, arhitekturno projektiranje, 
d.o.o. 
Ana Kosi 
ana.kosi@svetvmes.si
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Projekt:  
Moje izkušnje

»Moje izkušnje« so digitalno orodje za beleženje neformalnih delovnih izkušenj mladih. Skupaj s sezna-
mom opravljenih študentskih del vsebujejo pridobljene kompetence, znanja in spretnosti. »Moje izku-
šnje« delodajalcem olajšajo kadrovske postopke pri iskanju mladih kadrov, mladim pa večajo zaposljivost 
in lajšajo vstop na trg dela. Poleg vzpostavitve digitalnega portfolia, projekt zajema organizacijo dogodkov, 
predavanj in kariernih svetovanj. »Moje izkušnje« so mednarodne priznane s strani najvišje inštitucije s 
področja zaposlovanja na svetu ILO ter belgijskega ministrstva za izobraževanje. Učinki se poznajo kvan-
titativno (uporablja jih že 135.000 mladih ter 40 % delodajalcev) ter kvalitativno (vpliv na zaposljivost, na 
izbiro študentskih del, kadrovanje itd).

Glavni namen partnerstva je bil razvoj spletnega orodja, ki bi mladim olajšalo izkazovanje pridobljenih de-
lovnih izkušenj in kompetenc s študentskim delom ter podjetjem olajšalo kadrovske postopke pri iskanju 
novih sodelavcev. Za to je bilo potrebno 
ogromno informacijske inovativnosti in 
tehnoloških inovacij, saj je bilo potreb-
no vzpostaviti zapleteno spletno plat-
formo povezano z mnogimi bazami. 

Partnerstvo z Zavodom Nefiks je bilo 
vzpostavljeno že v začetni fazi snova-
nja projekta »Moje izkušnje« v letu 
2010. Z rednimi sestanki se je osnova-
la ideja vzpostavitve elektronske plat-
forme beleženja neformalno pridoblje-
nega znanja. 

FINALIST
ŠS storitveno podjetje d.o.o.

Majhna oz. srednje velika podjetja

Mnenje žirije:

Navedenih je kar nekaj indikatorjev in argumentov o inovativnosti projekta na več nivojih, obstaja pa tudi 
možnost uporabe tovrstnega sistema širše, pri drugih podjetjih, nevladnih organizacijah in državnih insti-
tucijah.

Družbene koristi podjetja so relativno dobro podkrepljene z ustreznimi, predvsem kvalitativnimi podatki 
ter nekaterimi kvantitativnimi, (manjši, bolj neposreden obseg). Izpostavljeni so nekateri širši in dolgo-
ročni pozitivni učinki projekta, kot na primer poenostavljeni postopki za lažje zaposlovanje, okrepljeno 
sodelovanje s partnerji ipd. Projekt bi lahko imel precej večjo širšo družbeno vlogo, saj je ŠS dejansko točka 
ko mladi prvič vstopijo na trg delovne sile in se jih mora učiti poleg tega kako predstaviti sebe tudi kako 
raziskati, prepoznati dobre in slabe plati delodajalca. To bi lahko imelo veliko vlogo, tudi pri odkrivanju 
slabih praks podjetij. Projekt bi recimo lahko nadgradili z indeksom delodajalca. Npr. kakšna dela je nudil v 
preteklosti, kako pogosto je menjal zaposlene – študente, kakšno je plačevanje. Res je, da je dandanes težko 
priti do zaposlitve, res pa je tudi, da je število zlorab, prekernega dela, … preveliko.
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Učinki
Kratkoročni učinki vplivajo na trenutno izkazovanje 
delovnih izkušenj in kompetenc mladih pri podjetjih 
ter na trenutni proces pridobivanja kadrov v podjetjih, 
dolgoročni učinki pa so vidni v spremembah procesa 
kadrovanja v podjetjih, v spremembah delovanja in do-
jemanja neformalnih delovnih izkušenj s strani mladih, 
podjetij ter širše družbe. 

Učinke družbenih koristi za ciljne skupine, ki so mladi 
(dijaki, študenti, bivši študenti – mladi brezposelni in 
mlajši zaposleni) ter podjetja lahko merimo na kvantita-
tiven in kvalitativen način. Projekt je osvetlil izpostavlje-
no temo zaposljivosti mladih in zavedanja akterjev 
(mladih, podjetij, širše družbe) o pomenu neformalno 
pridobljenih znanj na merljive načine. Kvantitativni po-
datki kažejo (merjeni s statistično analizo podatkov in s 
spremljanjem statistik obiskanosti): 40 % delodajalcev, 
ki delajo z e-Študentskim Servisom zahteva »Moje izku-
šnje« od mladih kandidatov za študentsko delo pri pri-
javi za delo; 135.000 mladih, ki delajo ali so v preteklosti 
delali preko e-Študentskega Servisa ima izpis delovnih 
izkušenj in kompetenc »Moje izkušnje.

Učinki družbenih koristi za ciljne skupine in za širšo 
družbo, ki jih je projekt dosegel, so med drugim dvig 
zavedanja mladih o njihovih kompetencah in posledič-
no zvišanje zaposljivosti mladih; dvig zavedanja mla-
dih, da je za večjo zaposljivost ključno iskanje ustrezne-
ga dela že v času študija (takšnega, ki bo po zaključku 
študija omogočalo redno zaposlitev); dvig zavedanja 
mladih, da je potrebno za zvišanje svoje zaposljivosti 
pričeti z načrtovanjem svoje karierne poti čim prej in 
ne šele ob zaključku formalnega izobraževanja; dvig 
pomena neformalno pridobljenih delovnih izkušenj 
med mladimi, delodajalci in javnostjo; pomoč mladim 
pri vstopu na trg dela – pri začasnih in občasnih delih, 
rednih zaposlitvah in drugih oblikah zaposlitve ter olaj-
šanje, poenostavitev, pohitritev kadrovskih postopkov 
pri pridobivanju in selekciji mladih kadrov v podjetjih. 

Partnerji pri projektu:  
Zavod Nefiks

Več informacij:
ŠS storitveno podjetje d.o.o.
Vesna Miloševič
vesna.milosevic@studentski-servis.com 
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Projekt:  
Žur z razlogom – Služba me ne išče

Si.mobil z znamko ORTO skrbi za ozaveščanje mladih 
preko Žura z razlogom že od leta 2004. 2012 in 2013 
je ORTO objavil javni razpis s ciljem izbrati projekt 
nevladne organizacije, ki bo prejel zbrana sredstva 
Žura z razlogom.  Sredstva je že drugo sezono prejel 
projekt Služba me ne išče, ki je postal dobra praksa 
na področju problematike brezposelnosti mladih. 
Plodno partnerstvo med Si.mobilom in Nefiksom se 
nadaljuje z namenom informiranja mladih o tej temi 
in da udeležencem klubov pomaga do zaposlitve. Za-
poslitveni klubi Služba me ne išče so namenjeni raz-
vijanju zaposljivosti mladih. Klub sestavlja 10 do 15 
mladih iskalcev zaposlitve, ki izoblikujejo svoj zapo-
slitveni načrt, identificirajo in obiskujejo podjetja oz. 
bodoče delodajalce, pripravljajo različna srečanja za 
širjenje komptetenc. Vsak udeleženec intenzivno zas-
leduje svoje cilje tudi z mentorjem.  Ključna prednost 
projekta je pristop ena-na-ena, ki zagotavlja visoko 
kakovost in učinkovitost kariernega svetovanja. 

Vizija projekta, da postane primer dobre prakse na 

področju zaposlovanja mladih in tako doseže širši 
družbeni učinek, je tako v prvi kot v drugi sezoni 
projekta dosežena, kar dokazujejo tudi številne me-
dijske objave. Sodelovanje Si.mobila je vzpodbudilo 
tudi več kot 60 podjetij, da so se pridružila projektu. 
Tudi kadroviki različnih profilov so projekt navdu-
šeno podprli. Vizijo projekta so podprli tudi odloče-
valci na državni ravni, ki so prejeli s strani udeležen-
cev klubov maja 2013 pripravljen memorandum, na 
katerega so se pozitivno odzvali. 

Si.mobil skozi Žur z razlogom vzpostavlja dialog z 
mladimi, se jim približa skozi aktivnosti, ki so jim 
blizu (zabava), prepoznava in razume njihov ži-
vljenjski slog ter deluje v smeri, da bodo nekatere od 
teh potreb tudi zadovoljene. Spodbujanje zavedanja 
o pomenu skrbi za vrstnike in opozarjanje na teme, 
relevantne za mlade, dodatno pozitivno vplivata na 
podobo Si.mobila in znamke ORTO, na ohranjanje 
oz povečanje lojalnosti obstoječih uporabnikov ter 
tudi  na pridobivanje novih uporabnikov.

ZMAGOVALEC
Si.mobil d.d.

Velika podjetja

Mnenje žirije:

Projekt Žur z razlogom – služba me ne išče prispeva k reševanju enega najbolj perečih družbeno-ekonom-
skih problemov v Sloveniji – zaposlovanju mladih. Ekonomski vidik družbene odgovornosti, to je prispe-
vek podjetja k ekonomskemu razvoju družbe, pa je eden najzahtevnejših vidikov družbene odgovornosti in 
trajnostnega razvoja. 

Projekt Žur z razlogom je povezan s cilji blagovne znamke in poslovnimi cilji, zato je dolgoročen, njegova 
strateška naravnanost pa je omogočila, da ga podjetje skozi leta nadgrajuje. Pri konkretni prijavi so se vsi 
elementi povezali v učinkovito aktualizacijo. Iz jasno razdelane prijave je razvidno, da je projekt prijavilo 
podjetje, ki ima visok nivo vodenja projektov in udejanjanje družbene odgovornosti. 

Si.mobil se je s tem projektom prijavil že na lanskoletno, takrat Evropsko nagrado družbeno odgovornih 
podjetniških praks. Že takrat je bila zgodba prepričljiva, a letošnje nadaljevanje dokazuje, da so se v Si.mo-
bilu potrudili še v tistih elementih, ki so najtežji: dokazali so, da ima projekt široke družbene učinke in vpliv 
na poslovno uspešnost podjetja. 
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Učinki:
Ključne družbene koristi projekta so predvsem iz-
postavljanje družbenih tem, ki so mladim najbolj po-
membne; dvig zavesti o zbiranju sredstev v podporo 
programom ali projektom za mlade; in angažiranje 
mladih za aktivno sodelovanje pri zbiranju sredstev. 
Pozitivni dolgoročni učinki za mlade so opazni v nji-
hovi ozaveščenosti o problematikah, ki jih pestijo, in 
konkretnih rešitvah zanje ter prebujanje socialnega 
čuta za probleme vrstnikov in širše družbe. Ena po-
membnejših družbenih koristi je izpostavljanje proble-
matik ter podpora konkretnim rešitvam zanje, kar je 
bilo izvedeno z razpisom ter s sodelovanjem Si.mobila 
z nevladnimi organizacijami. Kratkoročni učinki so ve-
zani na nevladne organizacije, ki so se imele priložnost 
predstaviti javnosti, hkrati pa so dobile idejo/možnost 
za pridobivanje sredstev in sredstva ter podporno oko-
lje za izvedbo svojih projektov. Nekatere nevladne or-
ganizacije, ki se ukvarjajo s problematikami mladih, se 
že pripravljajo na naslednji Si.mobilov razpis. Pozitiv-
ni učinki niso vezani izključno na mlade in nevladne 
organizacije, ampak na širšo družbo, ki je spoznala 
problematike, ki pestijo mlade, in se o njih informirala 
skozi medije in priporočila sodelujočih ter ambasador-
jev projekta.

Konkretna družbena korist, ki izhaja iz projekta 
Služba me ne išče, pa je predvsem oblikovanje petih 
(2012-2013) oziroma šestih (2013-2014) zaposlit-
venih klubov, ki so 140 mladim ponudili konkretne 
rešitve in uporabna znanja za iskanje zaposlitve. Še 
natančneje je učinek projekta zaposlitev 28 mladih 
(do 21.3.2014)). Dodatno je Zavod Nefiks s prejetimi 
sredstvi in podpornim okoljem Si.mobila dobil mož-
nost, da projekt izvede na višjem nivoju, kot bi ga si-
cer. Si.mobil je nudi svoje strokovno znanje, preda-
vatelje, povezave s svojimi poslovnimi partnerji, pod-
porno komunikacijsko okolje, za mlade pa konkretno 
tudi delovne prakse. Zavod Nefiks se je tako dodatno 
opolnomočil, pridobil je pomembna znanja in izku-
šnje, ki so mu pomagale pri ponovni izvedbi projekta 
(dogovori potekajo za tretjo sezono). 

Partnerji pri projektu: 
Zavod Nefiks

Več informacij:
Si.mobil d.d.
Tatjana Kos
tatjana.kos@simobil.si
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Projekt:  
Računalniške simulacije potencialnih funkcionalnih prehranskih dodatkov – 
lovilcev kemijskih karcinogenov

Ljubljanske mlekarne in Kemijski inštitut so par-
tnerji v raziskavi, v okviru katere znanstveniki iščejo 
naravne spojine, imenovane lovilci kemijskih kar-
cinogenov. Cilj prvega dela raziskave je najti dober 
naravni lovilec kemijskih karcinogenov oz. naravno 
spojino, ki bi v človekovem telesu delovala tako, da 
bi preprečila kemijsko poškodbo DNK in s tem mo-
rebitni nastanek raka. Najučinkovitejši naravni lovi-
lec kemijskih karcinogenov bodo nato v nadaljeva-
nju optimizirali v funkcionalni prehranski dodatek. 
Ker se naravne spojine, ki jih iščejo, raztapljajo tako 
v vodi kot v maščobah, bi bili mlečni izdelki optimal-
no živilo za njihovo uporabo. Mlekarna bi funkcio-
nalni dodatek vpeljala v svoje mlečne izdelke in jih 
ponudila na trgu. 

Uspešnemu zaključku raziskovalnega projekta na Ke-
mijskem inštitutu bodo v drugem delu sledile ekspe-
rimentalne študije na najučinkovitejšem naravnem 
lovilcu kemijskih karcinogenov ter proces njegove 
optimizacije v funkcionalni prehranski dodatek. Znan-
stveniki so v dosedanjem raziskovanju že našli spojine, 
ki lahko onesposobijo tipične kemijske karcinogene iz 
okolja. Ker gre za zapleteno raziskavo, se bodo pravi 
rezultati dela sicer pokazali v nekaj letih: znanstveniki 
bodo svoja dognanja spremenili v družbeno uporabna, 
mlekarna bo na trgu ponudila inovativen izdelek z vi-
soko dodano vrednostjo, v družbi pa bi v prihodnosti 
lahko preventivno preprečevali rakava obolenja, za ka-
terimi samo v Sloveniji danes vsako leto zboli več kot 
12 000 ljudi, umre pa jih skoraj polovica.

Učinki:
Pojavnost raka v družbi se ves čas veča. Projekt si prizadeva za to, da bi vplivali na okoljske dejavnike, ki ga 
povzročajo. Eden je staranje prebivalstva. Dlje časa ko imajo škodljivi dejavniki iz okolja na razpolago, da 
poškodujejo naš dedni material, večja je verjetnost, da se bo bolezen razvila. Drugi del predstavlja vse bolj 
onesnaženo okolje. In prav ta drugi del naslavljajo z raziskavo – da bi preprečili škodljive učinke vsepriso-
tnih kemijskih karcinogenov. Poglavitna prednost pred zdravljenjem raka s kemoterapijo ali radioterapijo 
je enotna preventiva za skoraj vse vrste raka. Problem terapij je namreč, da je od mesta poškodbe na dednem 
materialu odvisno, kako se bo rak biološko izrazil, zato ni upanja za enotno zdravilo proti raku. Raziskovalci 

FINALIST
Ljubljanske mlekarne, d. d.

Velika podjetja

Mnenje žirije:

Projekt je pritegnil izjemno pozornost ocenjevalcev in vseh članov žirije. Ima resnično velik družbeni in 
poslovni potencial, žal pa je še v fazi izdelave in učinkov še ni mogoče v celoti in zadovoljivo prikazati. Ker je 
projekt vezan na uspešnost znanstvenih raziskav partnerja, Kemijskega inštituta, ki raziskave še izvaja, v tej 
fazi družbenih in poslovnih koristi ni mogoče v celoti prikazati. Žirija pozdravlja partnerstvo med Ljubljan-
skimi mlekarnami in Kemijskim inštitutom in skrb vodstva podjetja, da mleko in mlečni izdelki ostanejo 
zdrava hrana za vse uporabnike. V poslovni praksi podjetij prepogosto najdemo drugačne poglede, takšne, 
ki zaščitniško branijo svoje izdelke ne oziraje se na njihove morebitne škodljive ali potencialne (neuresniče-
ne) učinke. Ljubljanskim mlekarnam želimo veliko uspeha pri partnerstvu.
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pa naslavljajo kemijsko poškodbo dednega 
materiala, še preden bolezen izbruhne. 
Z inovativnimi mlečnimi izdelki bi tako 
lahko preprečevali raka še pred njegovim 
nastankom. Ob zaužitju mleka in mlečnih 
izdelkov, obogatenih s tovrstnim funkcio-
nalnim dodatkom, bi slednji preprečil ke-
mijsko poškodbo DNK in s tem morebitni 
nastanek raka. Gre torej za nov pristop v 
boju proti tej pereči družbeni problemati-
ki, in sicer za preventivno delovanje (raka 
preprečiti še pred njegovim nastankom) in 
ne za kurativo (raka zdraviti). 

Osredotočenje na molekularni nivo na-
stanka raka s preprečevanjem kemijskih 
poškodb dednega materiala je uspešna in 
cenejša alternativa od zdravljenja, ki uteg-
ne biti zaradi raznolike biološke osnove 
različnih tipov raka tudi bolj splošno upo-
rabna. 

Prepričani so, da bodo tovrstne raziskave 
znatno pripomogle k preprečevanju raka – 
v dosedanjem raziskovanju so že ugotovili, 
da določene spojine lahko učinkovito pre-
hitijo in s tem onesposobijo nekatere tipič-
ne kemijske karcinogene iz okolja, ki sicer 
potencialno ogrožajo človekovo zdravje. 

Partnerji pri projektu:  
Kemijski inštitut

Več informacij:
Ljubljanske mlekarne, d. d.
Sara Wagner
sara.wagner@l-m.si
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Projekt:  
Dolgoletno partnerstvo z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje

Dolgoletno sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine 
Ljubljana Moste Polje, tako v obliki donacij za pomoč 
pri izvedbi programov ZPM Lj MP (Nadomestne ba-
bice in dedki, Nikoli sam, Botrstvo), se dopolnjuje z 
aktivnim vključevanjem sodelavcev Banke (zbiranje 
šolskih potrebščin, oblačil, igrač, hrane), poslovnih 
partnerjev in širše javnosti. Banka je od vsakega 
sklenjenega depozita namenila sredstva za projekt 
Botrstvo in na ta način zbrala dodatna sredstva. So-
delavci so s prostovoljno delovno akcijo uredili dvo-
rišče in igrala počitniškega doma ZPM v Kranjski 
gori. V komuniciranju k dobrodelnosti spodbujajo 
svoje deležnike (stranke, sodelavce, širšo javnost) 
in otroke sodelavcev, da namesto kupovanja daril, 
sredstva namenijo humanitarnosti in dobrodel-
nosti. Kljub omejenim finančnim sredstvom želijo z 
inovativnimi pristopi in iznajdljivostjo prispevati k 
ozaveščanju in spodbujati dobre prakse.     

Namen partnerstva je vračati okolju del tistega, kar 
od njega prejmejo, ter širiti zavedanje o medseboj-
ni pomoči, hkrati pa pridobiti sredstva za projekte 
ZPM.

ZPM in UniCredit Bank veže dolgoletno sodelova-
nje, od leta 2010, v obliki novoletnih donacij Banke 
za projekte ZPM namesto nakupa poslovnih daril, 
donacij posameznikov, zaposlenih v Banki, za pro-

jekte ZPM-ja, donacij v okviru projekta Giftmatch (v 
okviru Funadacije UniCredit), ki enkrat letno pod-
voji osebne donacije sodelavcev, pomoč pri izvedbi 
projektov Nadomestne babice in dedki, Nikoli sam, 
Družinski center, Botrstvo: komunikacija, denarna 
pomoč, iskanje prostovoljcev, sodelovanje prosto-
voljcev ZPM-ja pri izvedbi programa banke Baby in 
the Branch, ko v Banko enkrat letno povabijo otroke 
sodelavcev, aktivnega vključevanja sodelavcev Ban-
ke in širše javnosti z zbiranjem  šolskih potrebščin, 
oblačil, igrač in hrane, povezovanja s poslovnimi 
partnerji pri izvedbi projektov zbiranja artiklov za 
družine oz. otroke v stiski ter obnove počitniških do-
mov, komuniciranja projektov, in še več. 

FINALIST
UniCredit Banka Slovenija d.d.

Velika podjetja

Mnenje žirije:

Ideja projekta sama po sebi ni inovativna, je pa inovativen pristop k »mreženju« deležnikov v projektu, ki 
ima multiplikacijski učinek. Učinek je očiten tudi na ravni sodelovanja drugih podjetij, pri velikem odzivu 
med zaposlenimi in pri možnosti replikacije projekta.

Družbene koristi projekta so v prvi vrsti posredne, saj je partnerstvo namenjeno le pomoči otrokom, vendar 
pa ima tovrstni angažma nato dolgoročne in tudi širše družbene posledice. Bolj neposredno ima projekt 
učinek na zaposlene, na spreminjanje (ali krepitev) njihovih pozitivnih vrednot; podobno velja za druga 
podjetja, ki so sodelovala v projektu kot zunanji partnerji. 
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Učinki:
S partnerstvom je ZPM pridobilo dona-
torja in podpornika na dolgi rok. Kjer in 
kadarkoli je možno se banka vključuje v 
njihove aktivnosti, z denarjem, zbiranjem, 
pomočjo pri komunikaciji in drugimi ak-
tivnostmi. Sodelavci Banke s sodelova-
njem krepijo občutek za pomoč družbi, 
v dobrodelnost uvajajo tudi svoje otroke 
(spodbuda, da otroci sodelavcev daruje-
jo del denarja, prejetega v obliki bonov 
ob novem letu, varovancem ZPM), imajo 
možnost osebnega stika s prejemniki nji-
hovih denarnih ali materialnih donacij, na 
internem dogodku pa krepijo medsebojne 
povezave s sodelavci iz drugih oddelkov 
Banke ter kolegi iz povezanih podjetij.

Deležniki, podjetja in posamezniki so jih 
že prepoznali kot podjetje, ki je družbeno 
odgovorno, ki stremi k dobrodelnosti in 
trajnostno naravnanem delovanju, ki je 
družbi, v kateri deluje, v korist. Dogodki 
so za banko obenem možnost povezova-
nja in gradnje trdnejših odnosov tako med 
zaposlenimi (povečevanje delovne motiva-
cije in spodbujanje timskega dela tudi na 
delovnem mestu), kot poglobitev odnosov 
s poslovnimi partnerji ter povezanimi pod-
jetji. Da je UniCredit Bank na pravi poti, 
kaže tudi  dejstvo, da je Banka prejela že 4 
zaporedne nagrade za družbeno odgovor-
nost Horus. 

Partnerji pri projektu:
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste 
Polje

Več informacij:
UniCredit Banka Slovenija d.d.
Mateja Čotar
Mateja.cotar@unicreditgroup.si   
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Podelitev 2. Nagrade družbeno odgovornih 
podjetniških praks
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