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Sporočilo evropske komisije

Oktobra 2011 je Evropska komisija izdala novo definicijo korporativne družbene odgovornosti (CSR). Opredeljuje jo kot »odgovor-
nost podjetij za njihove učinke na družbo«. Skladen strateški pristop k družbeni odgovornosti, kot ga vidi Evropska komisija, je vse 
bolj     pomemben za konkurenčnost podjetij, zato mora biti razvoj družbene odgovornosti voden s strani podjetij samih. Da bi podjetja                    
izpopolnila svoje družbeno odgovorne aktivnosti, jih ima veliko že vzpostavljen proces za integracijo socialnih, okoljskih, etičnih vprašanj, 
do vprašanj varovanja človekovih pravic in potrošnikov, v svoje poslovanje in strategijo, v tesnem sodelovanju s svojimi deležniki. Cilj 
je maksimizirati skupno vrednost za lastnike, zaposlene in vse ostale deležnike. Tako podjetja dosežejo pozitiven učinek na družbo kot       
celoto, hkrati pa zmanjšajo oziroma se izognejo možnim negativnim posledicam.

Za povečanje prepoznavnosti in izpostavitev uspešnih družbeno odgovornih aktivnosti podjetij in širjenju dobrih praks, je Evropska 
komisija, v sodelovanju s CSR Europe in Business in the Community, razvila Evropsko nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks 
za partnerstva med podjetji in njihovimi deležniki.

Splošni cilj nagrade je izpostaviti odlične prakse na področju družbene odgovornosti in deliti to prakso širom Evrope. S tem želimo vz-
podbuditi še več podjetij, da sledijo uspešnim primerom in sodelujejo s svojimi deležniki, da bi izpopolnile svoje družbeno odgovorne 
aktivnosti.

Nagrada torej temelji na vrsti nacionalnih nagrad v državah članicah Evropske unije in ostalih evropskih državah. Kot je usklajeno v     
skupnem evropskem okviru, je ta nagrada prispevala k vzpostavitvi novih nagrad v državah, kjer doslej še niso obstajale oziroma so hkrati 
prinesle novo dimenzijo k posameznim obstoječim nacionalnim nagradam. 

Zelo sem navdušen nad veliko raznolikostjo nacionalnih projektov, ki so kandidirali za Evropsko nagrado družbeno odgovornih 
podjetniških praks in nad njihovimi dosežki. Upam, da vam bo ta zbornik, kot tudi evropski Golden Book, služil kot bogat vir dobre prakse 
ter hkrati vzpodbudil še več partnerstev na področju družbene odgovornosti med podjetji in deležniki.

Antonio Tajani 
Podpredsednik Evropske komisije ter Evropski komisar za industrijo in podjetništvo
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Prihodnost je v družbenih inovacijah!
Spoštovana bralka, spoštovani bralec slovenskega zbornika dobrih praks, prve Evropske nagrade 
družbeno odgovornih podjetniških praks!

Pred vami je deset finalistov slovenskega izbora družbeno odgovornih praks, ki je potekal v okviru prve Evropske nagrade družbeno 
odgovornih podjetniški praks, s posebnim poudarkom na inovativnosti in partnerstvu. Kot predstavnika organizatorjev, Ekvilib Inštituta 
in Mreže za družbeno odgovornost Slovenije me veseli, da je v evropskem kontekstu prišlo do takšne nagrade. Pa ne zato, da dobimo  
zmagovalca, kajti zmagovalci so vsi prijavitelji, ampak predvsem zato, da širši družbi predstavimo tiste prakse, za katere menimo, da                 
predstavljajo vizijo prihodnjih poslovnih modelov. Seveda se zavedam, da so ti in podobni pozitivni primeri le drobceni kamenčki v                     
mozaiku, ki se bo moral sestaviti v prihodnosti, če bomo želeli preživeti kot solidarna, vključujoča družba, ki bo bivala v sožitju z naravo.  
Ta izbor predstavlja le majhen korak na dolgi in zahtevi poti, ki nas čaka – tako vsakega izmed nas, kot človeštvo kot celoto.  Bolj kot 
konkretni učinki, ki stojijo za temi družbeno odgovornimi pobudami, je pomembno njihovo simbolno sporočilo – in to ne le v Sloveniji, 
temveč širom celotne Evrope, širom 29 evropskih držav, ki so sodelovale v tej pobudi. 

Kaj nam torej sporočajo vsi ti navdihujoči projekti, vsa ta čudovita partnerstva? Sporočajo nam, da je prihodnost v družbenih inovacijah, 
katerih temelj je spoštovanje, razumevanje, solidarnost in zaupanje. Obenem pa se moramo zavedati, da trenutni poslovni in politični 
modeli, tako globalno, kot na lokalnih ravneh, takšnim družbenim inovacijam niso naklonjeni. Aktualni modeli so namreč, vse prej kot             
solidarni,   vse prej kot vključujoči in  vse prej kot v sožitju z naravo. In prav zato, je še toliko bolj pomembno, da skozi posamezne 
navdihujoče prakse slikamo drugačne podobe, govorimo drugačne zgodbe, zgodbe ki v sebi nosijo upanje in zaupanje, zgodbe ki v sebi 
nosijo uspeh, ki ni namenjen samemu sebi, temveč je namenjen vsem nam. Nam, ki nam ni vseeno – ki nam ni vseeno za našega ostarelega 
soseda, ki nam ni vseeno za naše gozdove, ki nam ni vseeno za mlade brez perspektive, za bolnike brez dostopa do primerne zdravstvene 
oskrbe, ki nam ni vseeno kako bodo živeli naši vnuki in kako bodo starost preživljali naši starši.

Veliko ljudi na obeh poloblah izgublja upanje in zaupanje. S takšnimi in podobnimi pobudami kot je Evropska nagrada družbeno                        
odgovornih inovativnih partnerstev, jim ga skušamo povrniti – kanček za kančekom, korak za korakom, zrno za zrnom… pomembno je le, 
da ne odnehamo, da verjamemo, tudi za tiste, ki tega ne morejo več.

Aleš Kranjc Kušlan
vodja sekretariata Mreže za družbeno odgovornost Slovenije in direktor Ekvilib Inštituta
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O Evropski nagradi družbeno 
odgovornih podjetniških praks

CSR Europe, ki je vodilna evropska poslovna mreža za družbeno odgovornost podjetij in Business in Community (BITC) sta decem-
bra 2012 izdali razpis za podelitev prve Evropske nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks (European CSR Award Scheme).            
Unikaten konzorcij 29 nacionalnih organizacij je tako prvič izbiral odličnost v družbeni odgovornosti podjetij skozi vseevropsko                        
nagradno shemo.

Projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija, je namenjen širjenju in večji prepoznavnosti najboljših praks na področju družbene                  
odgovornosti v Evropi. Na razpis pa   so   se    lahko prijavila       podjetja v sodelovanju z najmanj     enim  nepodjetniškim   deležnikom 
(partnerjem), kar predstavlja inovativen koncept na področju družbeno odgovornih nagrad, ki se ponavadi   osredotočajo le na                            
posamezna podjetja kot samostojne akterje. Posebna pozornost je namenjena inovacijam z namenom spodbujanja podjetij pri ustvarjan-
ju inovativnih rešitev za naslavljanje trajnostnih vprašanj. 

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

Nacionalne nagrade prav tako vključujejo kriterije, povezane s pozitivnimi učinki partnerstva, tako na družbo kot na podjetje. To je 
skladno s sodobnim razumevanjem družbene odgovornosti, kot jo predlaga Evropska komisija v nedavnem dokumentu Strategija EU za 
družbeno odgovornost podjetij, ki hkrati odraža cilje pobude CSR Europe Enterprise 2020.  

Koordinatorja projekta v Sloveniji sta Mreža za družbeno odgovornost Slovenije in Ekvilib Inštitut, v sodelovanju s partnerskimi                  
organizacijami. Zmagovalec Evropske nagrade družbeno odgovornih praks v Sloveniji v posamezni kategoriji je hkrati prejemnik                   
evropske nagrade, ki jo je podelila Evropska komisija 25. junija 2013 v Bruslju.

Pokrovitelj nagrade v Sloveniji je Janez Potočnik, evropski komisar za okolje.

Namen nagrade
• povečati prepoznavnost najboljših praks na področju družbene odgovornosti in povečati zavedanje o pozitivnem vplivu, ki ga             
                 imajo lahko podjetja na družbo

• izpostaviti najboljše evropske večdeležniške projekte s področja družbene odgovornosti
• okrepiti izmenjavo najboljših praks v Evropi
• spodbuditi sodelovanje med podjetji in deležniki na področju družbene odgovornosti
• ustvariti inovativne rešitve za naslavljanje trajnostnih izzivov

Prijave je ocenjevala skupina neodvisnih strokovnjakov s področja družbene odgovornosti iz gospodarstva in nevladnih organizacij. 
Nacionalni zmagovalci vsake kategorije so bili izbrani na podlagi pozitivnega učinka, ki so jih imeli njihovi večdeležniški projekti na 
družbo in podjetje. Žirija je iskala inovativne in trajnostne pobude, ki se lahko učinkovito ponovijo.
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Organizatorji
Koordinatorja projekta v Sloveniji sta Mreža 
za družbeno odgovornost Slovenije in Ekvilib 
Inštitut

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.

O Ekvilib Inštitutu: 
Ekvilib Inštitut je neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področjih družbene odgovornosti, človekovih pravic in 
razvojnega sodelovanja. Na področju družbene odgovornosti si prizadevajo za družbeno odgovorno delovanje vseh akterjev 
družbe, s posebnim poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij.

CSR Europe je vodilna evropska poslovna mreža za družbeno odgovornost podjetij. S preko 4500 podjetji, ki jih združuje, 
predstavlja platformo za podporo podjetjem pri pozitivnem doprinosu k družbi.  CSR Europe naslavlja družbene izzive skozi 
pobudo Enterprise 2020, ki spodbuja sodelovanje, inovativne praktične aktivnosti in oblikuje poslovne prispevke k Evropi 
2020 - Strategiji EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast. www.csreurope.org

Ustanovljen leta 1982, Business in the Community (BITC) predstavlja dobrodelno organizacijo pod podjetniškim vodstvom s 
preko 830 podjetji – člani po vsem svetu, in mrežo 10700 podjetij. Osredotoča se na promoviranje odgovornih poslovnih praks, 
od članov pa pričakuje sodelovanje pri družbenih spremembah z naslavljanjem aktualnih izzivov. www.bitc.org.uk

Partnerji Evropske nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks v Sloveniji:

O Mreži za družbeno odgovornost Slovenije:

o csR europe:

O Business in the Community:
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deset izjemnih zgodb, 
ki nam naj bodo v navdih!
Slovenija je dobila novo nagrado za izjemne dosežke na področju družbene odgovornosti. Posebnost Evropske nagrade družbeno           
odgovornih podjetniških praks je v dveh poudarkih: na sodelovanju slovenskih podjetij z nepridobitnimi deležniki in na izraziti                             
inovativnosti partnerskih projektov. 

V svetu je vloga nepridobitnih partnerjev pri večanju družbene uspešnosti podjetij dobro razvita. Nepridobitni partnerji so zavezniki 
podjetij – imajo zaupanje javnosti, dobro poznajo ključne družbene probleme, uspešno vzpostavljajo komunikacijske poti, ponujajo 
različne možnosti za prostovoljno vključevanje zaposlenih, znajo se prepoznavno pozicionirati v družbi, predvsem pa imajo neke vrste 
zgodovino pozitivnih dosežkov v družbi. Za podjetje s strategijo, ki ima prvine družbene odgovornosti, je skrbna izbira nepridobitnega 
partnerja prava strateška odločitev, ki lahko bistveno poveča kredibilnost njegovih družbeno odgovornih aktivnosti in večjo uspešnost 
pri komuniciranju z različnimi deležniki. Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks nagrajuje ravno takšne strateške 
odločitve. 

Letošnja nagrada, prva po vrsti, je v finale zapeljala deset izjemnih zgodb: pet partnerstev z majhnimi in srednje velikimi podjetji ter 
pet partnerstev z velikimi podjetji, vsakič z vsaj enim nepridobitnim deležnikom. Te zgodbe naj nam bodo v navdih. Njihovi inovativni 
pristopi in včasih kar osupljivi družbeni učinki morajo biti osrednje vodilo slovenskih družbeno odgovornih podjetniških praks tudi v 
prihodnje. Za to pravzaprav gre: da smo izvirni, drugačni, odmevni in družbi v ponos. Pri izbiri najboljših smo sicer upoštevali kar sedem 
sodil: inovativnost partnerstva, vpetost vodstva podjetja v projekt, management projekta s posebnim poudarkom na skrbnem planiranju 
in kontroli, pregleden prikaz porabe finančnih sredstev in drugih resursov, inovativnost komuniciranja projekta in dosežkov, družbene 
koristi ter poslovne koristi za podjetje). Toda tisto bistveno je v dveh elementih: v presenečenju, ki ga doživimo, ko spoznamo edinstveno 
idejo partnerstva, in koristih, ki so jih deležni otroci, mladi, starejši ali kar vsi Slovenci skupaj. Če si pri tem malce oddahne tudi narava, 
je naše zadovoljstvo še večje. 

Berimo te zgodbe, kot bi bile vse zmagovalke.

dr. Adriana Rejc Buhovac
predsednica ocenjevalne komisije Evropske nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks 
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Zmagovalec
Podjetje: Informa Echo, d.o.o.
Projekt: Iniciativa Energija si

»Iniciativa Energija si« je rezultat Sinergijskega modela spodbujanja 
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki usklajuje in povezuje 
podjetniške, individualne in družbene interese. Omogoča uspešno 
sodelovanje in uresničevanje sinergijskih učinkov, ki predstavljajo širšo 
družbeno korist in s tem dodano vrednost interesom posameznih sku-
pin. Pri tem so podjetniški interesi razvijanje konkurenčnosti na podlagi 
učinkovite rabe energije, individualni so prihranek pri stroških za ener-
gijo, družbeni pa zmanjšanje negativnih vplivov na okolje zaradi proiz-
vodnje in rabe energije. 

Celotna mreža Sinergija, ki sodeluje v iniciativi, šteje več deset neprofit-
nih in profitnih organizacij,  zato so kot partnerji projekta izpostavljene 
le tri ključne neprofitne organizacije : Center za energetsko učinkovitost 
- Inštitut Jožef Stefan, Energetska zbornica Slovenije in Statistični urad 
RS.

Ključni namen partnerstva je skupni cilj, ki temelji na družbeno odgov-
ornem ravnanju - učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije. Agencija 
Informa Echo je kot povezovalni člen združila v mrežo relevantne vladne 
institucije, proizvajalce in distributerje energije, strokovne ustanove, 
trgovske sisteme, medije in druge s ciljem skupnih prizadevanj, ust-
varjanja sinergij in doseganja skupnih rezultatov v dobro celotne družbe. 

V agenciji Informa Echo svojo vlogo vidijo kot povezovalec in agent v 
doseganju teh ciljev. Za sodelovanje z neprofitnimi organizacijami takšen 
skupni cilj izžareva njihov naravni cilj obstoja, saj so neprofitne orga-
nizacije večinoma ustanovljene z namenom, da bi zagotavljale storitve, 
ki jih širša družba prepozna za dragocene in pomembne. Kot primer na-
vajajo tudi raziskavo REUS, ki temelji na strokovnem sodelovanju s CEU 
IJS, SURS-om in EZS, ki se med drugim vsako leto vključi kot soorganiza-
tor javne predstavitve rezultatov raziskave in spremljajočega strokovne-
ga dogodka. CEU IJS je s sodelovanjem pri številnih akcijah prispeval 
verodostojne strokovne podlage in izračune. Šokantna ugotovitev, ki jo 
je omogočila raziskava REUS 2012, mediji pa so jo prenesli širši javnosti, 
je dejstvo, da je 87 % gospodinjstev prepričanih, da učinkovito ravnajo z 
energijo. Dejanski rezultati raziskave pa kažejo, da je učinkovitih le 35%. 

Učinki
V kratkem lahko dosege ciljev opišejo takole: vseslovenska Iniciativa 
Energija si je z izpeljanimi akcijami doslej spodbudila 37 % Slovencev 
k uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v svojih domovih. Mreža 
Sinergija je k aktivnemu sodelovanju pritegnila že več kot 30 podjetij.         
Raziskava  REUS je v  Sloveniji  postala   prepoznaven  in ključen vir              
podatkov tudi za najvišje državne institucije in letos se bo prvič širila 
še na javni sektor. Njihova prizadevanja prepoznavajo zadnje čase tudi 
v tujini, tako celovitekontinuirane raziskave, ki bi se osredotočala na 
učinkovito rabo in obnovljive vire energije, pa naj ne bi izvajali v  nobeni 
drugi državi. Tudi to po, njihovi oceni, kaže na dejstvo, da je za takšen 
projekt potrebno povezovalno jedro, ki združi tako zasebni kot javni, 
tako profitni kot neprofitni sektor. To pa se seveda da, če je namen, kot v 
tem primeru, splošno družbeno koristen in trajnostno razvojno usmer-
jen ter zasnovan na energetskih ciljih slovenskih, evropskih in svetovnih 
politik. 

Če je cilj Slovenije doseči 25-odstotni delež obnovljivih virov                                  
energije v bruto rabi končne energije do leta 2020 ter 10-odstotni delež                      
obnovljivih virov energije v prometu, potem so na tem področju goto-
vo tudi poslovne priložnosti. V letu 2011 je bil delež obnovljivih virov                                        
energije v bruto končni rabi energije v Sloveniji 18,8-odstoten, do cilja 
v letu 2020 bo treba delež obnovljivih virov energije povečati še za 6,2 
odstotne točke. Napredek Slovenije pri doseganju cilja je sicer primerljiv 
s povprečjem v EU in z gibanji v razvitejših državah.

Projekt Iniciativa Energija si je edinstven v več pogledih. Ni le zmago-
valna zgodba letošnjega razpisa – projekt z največ skupnimi (ponderi-
ranimi) točkami – je tudi daleč najbolj povezovalen in v luči družbenih 
učinkov močan poziv, da se je treba na področju energetike, učinkovite 
rabe energije in pri drugih okoljskih vprašanjih obnašati družbeno od-
govorno. Žirijo je navdušil krog partnerjev in sila njihovega sodelovanja, 
ki je z vrsto organizacijskih rešitev (mreža Sinergija, kampanja Energija 
si, bodi učinkovit) vključno z raziskavo REUS že začela spreminjati ve-
denje Slovencev in nosilcev odločanja v energetski in povezanih pan-
ogah. Projekt je v skoraj vseh kriterijih ocenjen kot odličen. Partnerstvo 
je edinstveno, inovativno, a tudi zahtevno, zato ni presenetljivo, da vod-
stvo podjetja Informa Echo praktično ves čas posveča ravno temu.

Mnenje komisije

Partnerji pri projektu
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splet: www.pozitivnaenergija.si



finalist
Podjetje: ENJO, Alenka Kügerl s.p.
Projekt: Varno bivanje – varno okolje brez kemikalij je 

odločitev za spremembe v delovanju in prevzemanju odgovornosti

Osnovna naloga podjetja ENJO je prodaja izdelkov za čiščenje brez ke-
mikalij, za zdravo in varno okolje v prihodnosti. Izdelki ENJO so vlakna 
z dolgoročnim učinkom, ki na mehanski način odstranjujejo različno 
umazanijo s površin in jih pri tem tudi ohranjajo. Dokazano, v  90% 
zmanjšuje uporabo kemikalij, 50 % vode in 50 % energije, 50 % časa in 
99 % embalaže čistil in denar.  

Namen, poslanstvo in cilj podjetja ENJO SLOVENIJA je spodbuditi lju-
di k fleksibilnemu delovanju, s sprejemanjem osebne odgovornosti 
za kvaliteto življenja in okolje za varno prihodnost. Ljudi spodbujajo 
k     ustvarjanju sprememb  v lastnem okolju s  prevzemanjem osebne 
odgovornosti za zdravo in kvalitetno življenje in varno prihodnost tudi 
naslednjih rodov.

Zavedajo se, da samo dober izdelek in marketing še ne zagotavljata us-
peha. Prodajni rezultati so posledica predhodnih procesov, ki zajemajo 
nove, inovativne pristope delovanja in fleksibilnost. Vsak posameznik, 
zastopnik ali uporabnik, se namreč mora zavedati problemov, ki jih sam 
povzroča z svojim načinom delovanja - čiščenja, prevzeti odgovornost in 
ukrepati. Da se lahko to zgodi, je potrebno posamezniku na njegovi poti 
nuditi podporo brez obsojanja, ki mu zagotavlja osebne spremembe v 
delovanju iz lastne motivacije po trajnostnih rešitvah.  

S tem namenom so se povezali z neprofitno organizacijo, društvom 
Pupillam, ki izvaja številna predavanja, delavnice, treninge, s katerimi 
želijo med svojimi potencialnimi strankami doseči naslednje učinke: da 
začnejo razmišljati o svojih navadah in posledicah, da spremenijo način 
čiščenja – odstranijo kemikalije, ohranjajo površine in preprečijo pre-
hitro zamenjavo za nove in izkoriščanje virov, zmanjšajo porabo energi-
je, vode, časa in denarja, ustvarijo varno okolje zase in družino, ohranjajo 
naravo, spremenijo način delovanja in prevzamejo odgovornost tudi na 
drugih področjih svojega življenja in zaživijo polno kvalitetno življenje, 
kar je dolgoročno pomembno za celo človeštvo. 
Motiv delovanja izhaja iz notranje potrebe po spremembah, koristnemu 
prispevku družbi in moči za prevzem odgovornosti za svoja življenja in 
dobrodelnost. Solidarnost za višje cilje združuje in premika gore.  To pa 
se ne da meriti z denarjem in učinki so dolgoročni.

Z osveščanjem problema posledic uporabe kemije pri čiščenju in             
posledic  za zdravje in okolje več ni poti nazaj. Ljudje z njihovo pod-
poro najdejo pot, način in sredstva za ustvarjanje okolja brez kemika-
lij. S spremembo načina čiščenja dolgoročno obvarujejo svoje zdravje 
in okolje. Posledično, s spremembo načina čiščenja in prevzemanjem 
odgovornosti za svoja dejanja pri čiščenju, so se ljudje začeli osveščati 
in prevzemati odgovornost tudi na drugih področjih svojega življenja: 
prehrana, samooskrba s hrano, gibanje, izobraževanje, odgovornost do 
družbe, otrok, prihodnosti, sedanjosti, medsebojne solidarnosti, sožitje, 
sodelovanje, složnost, enotnost, zavedanje posameznikove moči – vsak 
lahko nekaj prispeva in spremeni.

Učinki
V enem letu je 150 gospodinjstev popolnoma zamenjalo način čiščenja s 
kemikalijami za način ENJO. Po analizah, slovensko gospodinjstvo letno 
obremeni okolje z 200 litri kemičnih čistil. Pri 90 % zmanjšanju to znaša 
27.000 litrov čistil manj v naše okolje v enem letu našega delovanja. V 
naslednjih 3 letih bi naj to metodo v celoti osvojilo 5.000 družin, kar 
znaša 900.000 litrov kemikalij manj v naše okolje. K temu je potreb-
no dodati še 10.000 tistih gospodinjstev, ki bodo to metodo osvojile         
postopoma in tako tudi zmanjšale obremenitev okolja s kemikalijami in       
plastenkami.

Gre za ambiciozno zastavljen, k varovanju okolja usmerjen projekt, 
pri katerem se zasledovanje trajnostnega razvoja, okoljsko osveščanje 
potrošnika in poslovni cilji podjetja srečajo v izdelku, ki ga podjetje 
trži. Podobno velja tudi za trženjsko strategijo, ki vsaj toliko pozornosti 
kot neposredni prodaji posveča tudi povezovanju z organizacijami, ki v           
lokalnem okolju promovirajo vzdržnejše ravnanje z naravnimi viri ter 
uporabo dolgoročno bolj sprejemljivih materialov. V primeru podjetja 
gre za čiščenje brez kemikalij. Podjetje si ne prizadeva samo za povečanje 
prodaje izdelka, ki je okoljsko sprejemljivejši, ampak tudi vedenjskih na-
vad, ki so edino jamstvo za doseganje dolgoročnega učinka. Za doseganje 
tako ambicioznega cilja, podjetje ob izdelku stavi predvsem na človeške 
vire. Pomembna vloga odigra tudi partnerju, društvu za razvoj poten-
cialov Pupillam, ki sodeluje predvsem pri izobraževanju in obveščanju. 

Mnenje komisije

Partnerji pri projektu
PUPILLAM
Društvo za razvoj potencialov
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splet: www.enjo.net 



finalist
Podjetje: Etika, d.o.o.
Projekt: Sklop humanitarnih prireditev »Vitafit.si...«

Etika d.o.o. je podjetje za etično oglaševanje. Promovira in trži trajnostno 
naravnane projekte, dejavnosti, izdelke in storitve, ki človeka kot posa-
meznika podpirajo v njegovem osebnostnem in duhovnem razvoju ter 
na ta način prispeva k nastajanju etične družbe, odgovorne do sočloveka 
in narave. V letih 2011-2012 so organizirali sklop osmih humanitarnih 
prireditev Vitafit.si. 

Projekt je zajemal prireditve s področja zdravega življenja in ekologije v 
trgovskih centrih v Mariboru in je omogočal: ozaveščanje javnosti o po-
menu zdrave prehrane in humanitarnosti, medgeneracijsko sodelovanje, 
socialno vključevanje varovancev Centra za socialno delo Maribor, po-
slovno priložnost za razstavljavce, sodelovanje podjetij, organizacij in 
posameznikov, združitev humanitarne in dobičkonosne dejavnosti za 
podjetje Etika kakor tudi druga podjetja. Razstavljavci, sponzorji in obis-
kovalci so prispevali izdelke, storitve, dobrine ali denarna sredstva, ki so 
jih na prireditvah javno podelili Varni hiši in Materinskemu domu Mari-
bor, invalidom ter pomoči potrebnim otrokom.

Glavni namen partnerstva je bil zbrati čim več materialne oz. finančne 
pomoči oskrbovancem Materinskega doma Maribor in Varne hiše Mari-
bor ter njihovo socialno vključevanje v družbo.

Poslanstvo projekta »humanitarne prireditve Vitafit« je usklajeno z vizi-
jo podjetja Etika d.o.o., ki je podjetje za promocijo zdravja, ekologije in 
trajnostnih projektov, izdelkov in storitev.

Učinki
Projekt je prinesel naslednje konkretne družbene učinke:
•   socialna vključitev varovancev Javnega zavoda Centra za socialno    
     delo 
     Maribor, predvsem Materinskega doma Maribor in Varne hiše             
     Maribor;  
      nekateri so začeli sodelovali s prodajo izdelkov, ki so jih sami naredili, 
     na stojnicah, drugi pa na eko delavnicah iz recikliranih materialov,
•   v sklopu 8 humanitarnih prireditev Vitafit.si so jim podelili vsaj 20  
     nakupovalnih vozičkov izdelkov in nekaj gotovine,
•   medgeneracijsko sodelovanje,
•   mnogi   so   ob   osebnem    darovanju   doživeli  nepozabno čustveno 
     izkušnjo,
•   večkratna obdaritev invalidov. Podjetje Etika je obvestilo svoje po 
     slovne partnerje o njihovih potrebah. Eno izmed sodelujočih podjetij 
     (pokrovitelj ene izmed prireditev) je Aleksandra Stubičarja oskrbelo  
      že s tremi posebnimi ortopedskimi čevlji,
•  obiskovalcem prireditev so preko igre Zadeni v koš (kjer vsak met       
     zadene) s pomočjo sponzorjev razdelili več kot 500 kosov zdravih 
     izdelkov in storitev,
•   po določenih prireditvah, kjer so zbirali rabljena oblačila in star papir, 
     skupaj z društvom Ekologi brez meja, so začeli ljudje le - to in druge 
     dobrine sami prinašati  v trgovske centre,
•   s sodelovanjem s skupino študentov 2. letnika Fakultete za elek
     trotehniko, računalništvo in  informatiko Univerze v Mariboru na pri
      reditvi »Vitafit.si – za zdravo okolje za vse ljudi« so razvili sodelovanje 
     na področju prirejanja EkoFlesh mobov po Sloveniji. Skupaj z drugimi 
     študenti multimedije so razvili novo blagovno znamko Ecomedia in v 
     drugi fazi snemali EkoFlash mobe v sodelovanju z društvom Ekologi 
     brez meja pri promociji največjega slovenskega ekološkega projekta 
     Očistimo Slovenijo v enem dnevu,
•   vse večja naklonjenost trgovskih centrov po organizaciji zdravih, tra
     jnostno naravnanih prireditev,
•   poslovni partnerji so pričeli razvijati nove izdelke in storitve v smer 
     trajnostnega razvoja,
•   za sodelovanje na prireditvah so nekateri razstavljavci prilagodili svoj 
     program v bolj trajnostno naravnanost.

Zadnjega pol leta organizatorji opažajo premik v zavesti ljudi. Zavedanje 
se viša, kar vidijo po spremembah sistemov, tako v gospodarstvu kot v 
politiki. Zavedanje o potrebi po bolj etičnih družbenih odnosih postaja 
vse bolj opazno. Upajo, da so tudi s tem projektom – Vitafit prireditvami 
in njihovimi širšimi učinki - malce prispevali k razvoju etične družbe pri 
nas.

Projekt Sklop humanitarnih prireditev ‘Vitafit.si’ je zelo lep primer 
uspešnega družbeno odgovornega poziva, ki ga je skrbno načrtovalo in s 
partnerji spretno izpeljalo malo podjetje, katerega osnovna dejavnost je 
etično oglaševanje. Domet projekta se je izkazal kot bistveno večji (izje-
men odziv trgovskih centrov in sodelujočih) in to daje zgodbi poseben 
pečat. Snovalcem ideje iskreno čestitamo k uvrstitvi v finale in podpi-
ramo vaša prizadevanja tudi v prihodnje. Družbene koristi so po vsebini 
raznovrstne in res številne, mogoče manjka malo več kvantifikacije. Ne 
glede na to smo ponosni, da se v Sloveniji odvijajo tako dobri projekti 
in prepričani smo, da bodo družbeni učinki humanitarnih prireditev            
‘Vitafit.si’ v prihodnje še večji. 

Mnenje komisije

Partnerji pri projektu
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finalist
Podjetje: Interseroh, d.o.o.
Projekt: Podari pokrovček – Majhen pokrovček za veliko pomoč

Interseroh je podjetje, ki zagotavlja celovite rešitve na področju ravnanja 
z odpadnimi produkti. Skrbijo za njihov učinkovit, optimiziran krogotok 
(zbiranje, prevzemanje, predelava, ponovna uporaba).

Podari pokrovček je humanitarna akcija v okviru katere so zbrali preko 
2.000.000 odpadnih plastičnih pokrovčkov in iz 500.000 barvno sorti-
ranih zgradili enega največjih tovrstnih mozaikov na svetu, v velikosti 
600m2. Cilj projekta je bil z zbranimi sredstvi pomagati trem pomoči 
potrebnim osebam: triletnemu Lovru z motnjami v razvoju, šestletni 
Maši z meningoencefalitisom, ter 35-letnemu Dušanu, ki je zaradi stika 
z visoko napetostjo postal 100-odstotni invalid. Poleg družbeno odgov-
orne note projekta, so velik pomen namenili tudi okoljskemu osveščanju 
in spodbujanju javnosti k ločenem zbiranju odpadkov, ter jim na 
kreativen in inovativen način dati nov pomen.

Projekt Podari pokrovček  je bil organiziran pod vodstvom podjetja        
Interseroh, v sodelovanju z neprofitno organizacijo, športno humanitar-
nim društvom Never Give Up, ki si z organizacijo športno-humanitarnih 
prireditev in aktivnim zbiranjem plastičnih pokrovčkov širom Slovenije, 
prizadeva prisluhniti in pomagati pomoči potrebnim osebam. Glede 
na  poslanstvo podjetja Interseroh in vrednote, ki jih zagovarjajo, so               
osnovali projekt Podari pokrovček, ki z drugačnim, novim, aktualnim 
pristopom širši družbeni množici sporoča, da je odpadke možno ponov-
no, koristno, kreativno uporabiti in hkrati z zbranimi sredstvi od pro-
daje odpadnih surovin, ki se predelajo in ponovno uporabijo, pomagati  
pomoči potrebnim deležnikom družbe.  K sodelovanju so povabili tudi 
dve večji slovenski podjetji, ki sta tesno povezani z distribucijo pijač v 
plastenkah s plastičnimi pokrovčki ter kupci, torej z družbo v njenem 
najširšem pomenu.  

Učinki
S pomočjo močne mreže zbirnih mest plastičnih pokrovčkov društva 
Never Give Up in mrežo kupcev obeh podjetij, so sporočilo projekta 
razširili na območje celotne Slovenije, kar je rezultiralo v veliki količini 
zbranih in barvno sortiranih pokrovčkov v zelo kratkem času, odzivu 
sodelujočih pri sestavljanje mozaika, zbranih sredstvih, ki smo jih na-
menili pomoči potrebnim osebam ter medijskem odzivu in mednar-
odnih reakcijah po zaključku akcije. Novica o dogodku je  samodejno 
odmevala tako v slovenskem kakor svetovnem medijskem prostoru. S 
projektom Podari pokrovček so izpolnili osnovni namen akcije  - zbrati 
čim več sredstev za pomoči potrebnim osebam. Hkrati so društvu Never 
Give Up pomagali okrepiti mrežo zbirnih mest, ki jo vzpostavljajo že več 
kot 2 leti. Odpadni plastični pokrovčki ter sredstva za pomoči potrebne 
se tudi s pomočjo projekta Podari pokrovček uspešno zbirajo še danes. 
Prav tako so omogočili udeležbo na zabavni zaključni prireditvi otrokom 
iz socialno šibkejših družin iz Veržeja ter zadnje organizirali prevoz v       
Ljubljano in nazaj domov. 

Z optimizacijo logističnih procesov zbiranja in sortiranja pokrovčkov 
ter minimiranjem porabljenih dobrin v okviru projekta so pazili na čim 
manjši ogljični odtis, na katerega pa pozitivno vpliva tudi ločeno zbiranje 
odpadnih surovin, ki se ponovno uporabijo, tudi plastičnih pokrovčkov. 
Poleg ogljičnega odtisa so na tak način prihranili tudi na porabljenih 
finančnih sredstvih, ki smo jih lahko namenili v humanitarne namene. 

Projekt je  zaradi pozitivne note, humanitarnosti,okoljske in družbene 
odgovornosti pozitivno vplival tudi na ugled vseh sodelujočih                     
partnerjev. Zaposleni v prodaji in poprodajni svetovalci podjetja Inter-
seroh, so na poslovnih sestankih in obiskih poslovnih partnerjev prejeli 
številne pozitivne odzive na projekt ter spodbud k njegovi ponovitvi.

Lep, odlično organiziran in komunikacijsko uspešen projekt sicer na prvi 
pogled daje slutiti, da bo le še ena reciklaža že večkrat v družbeno odgov-
orne namene uporabljenih plastičnih pokrovčkov. A podjetje Interseroh, 
v sodelovanju s slovenskim športno humanitarnim društvom Never Give 
Up – Vztrajaj, milijone zbranih pokrovčkov prime drugače – inovativno in 
sveže. Pogon, ki nastane v imenu pomoči trem invalidom, je impresiven. 
Skoraj tako, da se zdi razmerje med vloženo energijo, komunikacijski-
mi napori in končnim obsegom humanitarne pomoči nekoliko podrto. 
Dodaten zagon ji daje široka povezanost najširše palete deležnikov od 
‘proizvajalcev’ odpadkov oz. kupcev plastenk prek prostovoljcev do        
javnih osebnosti, ki jih je podjetju uspelo povezati v sinhron proces. 

Mnenje komisije

Partnerji pri projektu
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finalist
Podjetje: Microsoft, d.o.o.
Projekt: Simbioz@ e-pismena Slovenija

Simbioz@ e-pismena Slovenija je vseslovenski prostovoljski                              
projekt e-opismenjevanja starejših prebivalcev prek medgeneracijskega               
sodelovanja.  Brezplačne delavnice osnovnih računalniških znanj že dve 
leti en teden v oktobru potekajo po vsej Sloveniji. Mladi prostovoljci 
starejše učijo osnovnega dela z računalnikom, uporabe elektronske 
pošte in interneta, v letu 2012 pa so temu dodali še Facebook in mobilno 
telefonijo. Tako lahko starejši preživljajo čas z mlajšimi in     pridobijo       
osnovna računalniška znanja.

Microsoft d. o. o. je pri projektu Simbioz@ sodeloval kot tehnološki part-
ner. Podjetje je projektu zagotovilo finančno podporo, različne izdelke 
in rešitve ter bogate vire in znanja vodilnega ponudnika programske         
opreme. Udeleženci so tako pri spoznavanju dela z elektronsko pošto   
uporabljali brezplačne storitve Windows Live, se učili urejanja do-
kumentov 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. 

Mladi prostovoljci so v vlogi učiteljev zavzeli mentorsko vlogo, pridobili 
določene veščine javnega nastopanja in poslušanja ter tudi sami prejeli 
znanje od svojih starejših učencev. Poleg dviga računalniške pismenosti 
je bil glavni cilj projekta tudi zbližati mlajše in starejše generacije ter 
dokazati, da so zmožne sodelovanja.

Učinki
Cilj projekta Simbioz@ je že od začetka udeležencem omogočiti pozi-
tivno prvo izkušnjo z računalnikom in internetom ter jih motivirati za 
nadaljnje učenje. Z izvedbo brezplačnih delavnic je bil narejen velik                        
korak naprej pri izboljšanju računalniške pismenosti med prebivalstvom, 
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. 

V 300 učilnicah projekta Simbioz@ po vsej Sloveniji je sodelovalo 8283 
ljudi – 3250 prostovoljcev, ki je poučevalo 5033 udeležencev. Med 
udeleženci delavnic je bila opravljena tudi krajša anketa, ki je pokazala, 
da je bilo 72,5 % udeležencev z delavnicami popolnoma zadovoljnih, 
68,5 % pa bi udeležbo priporočalo tudi drugim. 

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 projektom smo želeli združiti vse generacije, da si medsebojno 
pomagajo ter tako premagajo ovire in stereotipe, ki veljajo za družbo v 
21. stoletju. 

Izjemna javna odmevnost projekta z ocenjeno vrednostjo oglasov in 
medijskega prostora po analizi objav do 19. 10. 2012, v višini 864.512 
evrov, predstavlja tako pomemben korak pri promociji medgeneraci-
jskega sodelovanja, prostovoljstva in širšega zavedanja     o       pomenu 
digitalne vključenosti starejših prebivalcev v Sloveniji.

Ideja partnerstva je zanimiva in relevantna z vidika starajoče se družbe 
in pomena socialne vključenosti starejših na eni strani in družbenega 
aktiviranja mlajših in njihovega opolnomočenja na drugi. Hkrati se 
dobro povezuje s poslanstvom podjetja in izkorišča njegova znanja in 
potencial. Ideja je relevantna tudi zato, ker si relativno malo podjetij v 
Sloveniji drzne ukvarjati s problematiko starajoče se družbe. Glede na 
množičnost, prepoznavnost, poslanstvo in veliko število partnerjev in 
sodelujočih, sodi med pomembne družbeno koristne projekte v Sloveniji 
s potencialno dolgoročnimi učinki. Projekt je mogoče prenesti tudi v 
druga okolja in tako širiti poznavanje sodobnih tehnologije, obenem pa 
krepiti medgeneracijsko sodelovanje in zbliževanje generacij. 

Mnenje komisije

Partnerji pri projektu

za skupno prihodnost
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Mala oz. srednje velika podjetja

VEČ INFORMACIJ:
Katra Šemrov, Monika Kovačič

e-pošta: a-kasemr@microsoft.com, a-mokov@microsoft.com 
splet: www.simbioza.eu 



Zmagovalec
Podjetje: BTC, d.d.
Projekt: BTC City in ženski smučarski skoki

Družba BTC je kot dolgoletni pokrovitelj in podpornik Smučarsko - ska-
kalnega kluba Ljubno BTC podprla organizacijo tekme prvega (2011/12) 
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske in prevzela gener-
alno pokroviteljstvo obeh tekem na Ljubnem ob Savinji. Z inovativnim 
pristopom k trženjskem komuniciranju v nakupovalnem središču BTC 
City in ostalih komunikacijskih kanalih, je uspela močno dvigniti pre-
poznavnost in atraktivnost smučarskih skokov za ženske, ki so bili dolga 
leta zapostavljena nordijska disciplina. Zaposleni so uspeli pridobiti ve-
liko pokroviteljev in so pomagali pri organizaciji in izvedbi uspešnega 
FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske v majhnem mestu 
Ljubno ob Savinji v letu 2012 in 2013. Svojo priložnost je družba BTC 
videla v spodbujanju skoraj nepoznanega športa, ki bo na Olimpijskih 
igrah prvič prisoten šele v Sočiju, leta 2014, v sezoni 2011/2012 pa je 
dočakal šele prvo sezono svetovnega pokala. Partnerjev pri projektu je 
veliko, med najpomembnejšimi pa so poleg družbe BTC še občina Ljub-
no, Smučarska zveza Slovenija, Smučarsko skakalni klub Ljubno BTC, 
Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija, Viessmann, Publicis, OMV, 
Triglav, KLS,…

Namen projekta je bil, skupaj z različnimi poslovnimi partnerji, ustvariti 
inovativen projekt BTC City in ženski smučarski skoki, ki bo dolgoročno 
povečeval ugled družbe BTC kot družbeno odgovornega podjetja, na 
način, da pripomore k večji prepoznavnosti ženskih skokov in večji pre-
poznavnosti majhnega kraja Ljubno ob Savinji. V prednovoletnem času 
je bila v BTC Cityju Ljubljana postavljena tudi markantna svetleča insta-
lacija, ki se je spuščala s Kristalne palače. Šlo je za simbolično skakalnico, 
postavljeno v podporo Ljubnemu, zibelki ženskih smučarskih skokov. 
110-metrska skakalnica, ki se je v ljubljanskem BTC Cityu spuščala z 89 
metrov visoke Kristalne palače, ni bila le mogočen simbol Ljubnega ozi-
roma ljubenske skakalnice. 

Učinki
Projekt je izkazal veliko družbenih koristi: poleg priložnosti prosto-
voljnega dela, tudi veliko možnosti dela za lokalne podizvajalce in do-
datnega prihodka lokalnem gospodarstvu, krepitev lokalnega turizma 
(število nočitev turistov se je v prvem kvartalu leta 2012 povečalo za  
10,7 % glede na isto obdobje v letu 2011), prihodek od nočitev v Sav-
injski regiji pa se je v istem primerjalnem obdobju povečal za 12,3. 
Smučarsko skakalni klub Ljubno je na podlagi uspešne organizacije tek-
me že podpisal pogodbo s FIS za leto 2013 in s tem zagotovil primerljive 
dohodke tudi v sledečem letu. Med pozitivne družbene koristi štejejo še 
krepitev prepoznavnosti savinjsko šaleške regije, zagotovljena je svetla 
prihodnost ženskim smučarskim skokom (nadaljevanje FIS svetovnega 
pokala v smučarskih skokih za ženske), krepitev prepoznavnosti in zani-
manja za ženske smučarske skoke, krepitev mednarodne prepoznavnos-
ti in vključitev malo poznanega športa prvič na Olimpijske igre v Sočiju, 
leta 2014, spodbujanje prostovoljstva in dela z mladimi ter krepitev za-
nimanja za šport med slovenskim prebivalstvom.

Projekt BTC City in smučarski skoki za ženske je presegel zastavljene 
cilje in prinesel vrednost vsem deležnikom v projektu. Sodelovanje zapo-
slenih pri uspešno izvedenem projektu se je pokazalo v večji motivaciji 
pri delu, projekt je akumuliral tudi določeno znanje in stkal poslovne in 
prijateljske vezi. Izboljšal je sodelovanje med poslovnimi partnerji in 
dosegel in tudi presegel vrsto poslovnih ciljev: povečanje ugleda družbe 
BTC in vrednosti blagovne znamke BTC City, povečanje števila obiskoval-
cev v BTC in na prednovoletnem dogodku Ljubno v Ljubljani, povečanje 
gledanosti tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na 
Ljubnem ob Savinji. Prenosi tekem na Ljubnem so dosegli 40,31 % delež 
vseh TV gledalcev. Prenosi tekem na Ljubnem so imeli 16,38 % doseg 
na celotni populaciji. Za primerjavo, prenosi tekem v Planici so dosegli 
15,86 % populacije.

Projekt BTC City in ženski smučarski skoki je zmagovalen v več ozirih. S 
prefinjenim in skrbno izpeljanim načrtom je sponzorstvo podjetja BTC 
preraslo v družbeno-odgovoren projekt, ki ima učinke na svetovni ravni. 
BTC si je s partnerji zadal izjemno težko nalogo – dvigniti prepoznavnost 
tako specifičnega športa, kot so ženski smučarski skoki, na raven gle-
danosti moških smučarskih skokov. V Sloveniji je to uspelo. Ne samo to, 
s serijo inovativnih trženjsko-komunikativnih pristopov in brezhibno 
organizacijo dogodkov so osupnili svetovno srenjo: zagotovljeno je nad-
aljevanje FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih in vključitev te dis-
cipline na Olimpijske igre v Sočiju leta 2014. Čestitke! 

Mnenje komisije

Partnerji pri projektu
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velika podjetja

VEČ INFORMACIJ:
Petra Novak

e-pošta: petra.novak@btc.si 
splet: www.ljubno-skoki.si 



finalist
Podjetje: Goodyear Dunlop Sava Tires, d.o.o.
Projekt: Pozor(!)ni za okolje

Goodyear Dunlop Sava Tires je eden vodilnih proizvajalcev pnevmatik 
v jugovzhodni Evropi, od leta 2004 v stoodstotni lasti družbe Goodyear 
Dunlop Tires Europe B. V. in s tem del enega največjih proizvajalcev 
pnevmatik na svetu Goodyear.

Kampanja Pozor(!)ni za okolje je nastala z namenom osveščanja ciljne 
skupine srednješolcev o odgovornem ravnanju z okoljem in jih na dolgi 
rok poučiti o pravilnem ravnanju z odpadki ter spodbuditi k razmisleku, 
kako lahko sami doprinesejo k varovanju okolja. Kampanja temelji na 
partnerstvu različnih institucij – srednjih šol in institucij iz vrst komu-
nalnih podjetij ter zdravstvenih, nevladnih in izobraževalnih organizacij, 
ki skupaj izvajajo aktivnosti v projektu. Pobuda za projekt je sicer nas-
tala med zaposlenimi, ki so v podjetju že zgledno ločevali odpadke, svoje 
izkušnje s področja odgovornega ravnanja z okoljem pa so želeli prenesti 
na lokalno skupnost in jo aktivno vključiti v kampanjo osveščanja. Kot 
osrednji fokus v kampanji so določili osveščanje o pravilnem ravnanju 
z odpadki. 

Temeljni kamen v kampanji predstavljajo njeni partnerji. Njihova ak-
tivna participacija in vključenost v sooblikovanje konkretnih aktivnosti 
v kampanji sta ključnega pomena za strokovno odličnost celotne akcije. 
Osrednjo aktivnost kampanje je v prvem letu kampanje predstavljalo tek-
movanje v ločenem zbiranju odpadkov, danes pa to aktivnost spremljajo 
še številne druge (tekmovanje v izvajanju načrta za zmanjšanje količine 
odpadkov na posamezni šoli, urejanje EKOkotičkov – kotičkov oprem-
ljenih s temami povezanimi z okoljevarstvom, predavanja in ekskurzije 
za dijake …), ki mlade na zanimiv in inovativen način opozarjajo na po-
men odgovornega ravnanja z odpadki, hkrati pa partnerskim organizaci-
jam dajejo možnost za izmenjavo mnenj in izkušenj na tem področju. 

Učinki
Kampanja je prvič potekala leta 2010 na območju gorenjske regije. V 
njej je že prvo leto sodelovalo skoraj 5.000 dijakov in 13 partnerjev, v 
šolskem letu 2011/2012 pa se je kampanji pridružilo še 1000 dijakov 
in 9 novih partnerjev. Zaradi izjemno pozitivnega odziva dijakov in part-
nerjev se je v šolskem letu 2012/2013 kampanja nadaljevala tudi na na-
cionalni ravni. K sodelovanju so povabili še  srednje šole iz ostalih slov-
enskih regij, h kampanji pa je pristopilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje RS. Danes je v kampanjo vključenih že 36 partnerskih organizacij 
in več kot 10.000 dijakov iz vse Slovenije. 

Z izvedenimi komunikacijskimi aktivnostmi je družba dosegla pre-
poznavnost projekta med ciljnimi skupinami, hkrati pa je utrdila tudi 
odnose z lokalno skupnostjo ter utrdila svoj ugled v njej, predvsem v luči 
družbeno odgovornega podjetja. Med lokalno skupnostjo je kampanja 
tako dosegla pomembne učinke, tako na področju reševanja problem-
atike ravnanja z odpadki kot tudi na področju povezovanja institucij k 
doseganju skupnega cilja. 

Kampanja je že v prvem letu izvajanja dosegla odlične rezultate. Z izve-
denimi komunikacijskimi aktivnostmi je družba dosegla prepoznavnost 
projekta med ciljnimi skupinami, hkrati pa je utrdila tudi odnose z lo-
kalno skupnostjo ter utrdila svoj ugled v njej, predvsem v luči družbeno 
odgovornega podjetja. 

Gre za zanimiv projekt, ki temelji na izkušnjah in dobrih praksah razvitih 
v podjetju, v tesnem sodelovanju z vsemi projektnimi partnerji v vseh 
fazah, z merljivimi učinki, ki so presegli načrte in pričakovanja. Podjetje 
je dokazalo, kako lahko začrta in izpelje družbeno odgovoren projekt in 
ga uspešno poveže s svojo strategijo in cilji. Za sodelujoče šole je imel 
projekt konkretne, merljive finančne učinke. Partnerstvo je inovativno 
in prenosljivo, saj se projektu priključuje vse več šol. 

Aktivnosti v projektu so bile opredeljene, postavljeni cilji in metode 
spremljanja njihovega doseganja. Partnerji so imeli točno porazdeljene 
vloge v projektu, ki so ga zasnovali skupaj, na podlagi rezultatov analiz. 
Uporabljeni so tako notranji kot zunanji človeški viri, znanje partnerskih 
institucij, aktivnosti so tudi ustrezno komunikacijsko podprte; zagotov-
ljen je finančni vložek s strani podjetja prijavitelja.

Mnenje komisije

Partnerji pri projektu

Gorenjske občine: Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Jesenice; podjetje Dinos;
gorenjska komunalna podjetja, Društvo Ekologi brez meja, Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj, Fakulteta za organizacijske vede, gorenjske
srednje šole, srednje šole ostalih slovenskih regij.
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velika podjetja

VEČ INFORMACIJ:
Anja Komatar

e-pošta: anja_komatar@goodyear.com  
splet: www.sava-tires.si 



finalist
Podjetje: Petrol, d.d.
Projekt: Daruj energijo za življenje

Akcija ‘Daruj energijo za življenje’ ter  njeno nadaljevanje ‘Podaj energijo 
za življenje’ sta zagotovo družbeno odgovorni akciji, ki sta v letih 2011 in 
2012 pritegnili največ pozornosti slovenske javnosti. Namen akcij je bil 
osvestiti širšo javnost o pomenu krvodajalstva ter predvsem navdušiti 
mlade, da postanejo redni krvodajalci. Z nepričakovano, a nujno potreb-
no javno kampanjo za spodbujanje krvodajalstva je družba Petrol tako 
preprečila pomanjkanje krvi v Sloveniji v poletnih mesecih leta 2011 in 
2012, trajno izboljšala dostopnost informacij o stanju zalog krvi in soor-
ganizirala najuspešnejšo krvodajalsko akcijo v državi v zadnjih desetih 
letih.

Glavni namen partnerstva (Rdeči križ Slovenije in Zavod za transfuzijsko 
medicino RS) je bilo s skupnimi močmi vseh partnerjev povečati zave-
danje o pomenu krvodajalstva ter za dolgoročno udejstvovanje na tem 
področju navdušiti mlade. Poslovni cilji v ozadju partnerstva so bili zago-
tovitev zalog krvi za poletne mesece, ko je običajno na cestah več nesreč 
ter povečati prepoznavnost družbe Petrol kot družbeno odgovornega 
podjetja ter povečati ugled same družbe v javnosti. S projektom smo 
želeli aktivno pripomoči vsem, ki potrebujejo kri za njihovo preživetje.

Učinki
S partnerstvom so dosegli nekaj pomembnih rezultatov: rekordna 
udeležba na krvodajalskih akcijah v vsakoletnem aktivnem trajanju ak-
cije, povečanje ugleda družbe Petrol v javnosti ter poleg tega še več kot 
100 novih krvodajalcev med zaposlenimi v Petrolu. Zabeleženih je bilo 
več kot 100 člankov in prispevkov v medijih v prvem ter okoli 40 člankov 
v medijih v drugem letu trajanja akcije. Kar pa je najpomembneje, krvi 
za vse, ki jo potrebujejo, je bilo v poletnih mesecih dovolj, informacije o 
potrebah po krvi pa so sedaj javno dostopne vsem v Sloveniji na spletni 
strani www.daruj-kri.si. 

Danes imajo v bazi vpisanih preko več kot 2.000 novih krvodajalcev, 
številke se namreč iz dneva v dan spreminjajo, saj spletno mesto živi še 
naprej. V mesecu maju 2011, ko je tekla akcija Daruj energijo za življenje, 
je na krvodajalske akcije po Sloveniji prišlo rekordnih 9.154 krvodajal-
cev. To je najboljši mesec v zadnjih 10 letih. Še bolj vzpodbuden podatek 
pa je, da je v mesecu maju, ko se je akcija šele dobro začela, kri podarilo 
rekordnih 922 novih krvodajalcev. Mesec junij je bil z 10.644 prijav-
ljenimi krvodajalci izjemno dobro obiskan, kar je največ od leta 2003 
dalje, v primerjavi z lanskim letom pa  to predstavlja 9,6 % krvodajalcev 
več. Novih krvodajalcev v juniju je bilo 1.069 kar je 10 % od vseh krvo-
dajalcev v tem mesecu. Število krvodajalcev je od 1.1.2011 do 1.7.2011 
doseglo število 57.972, kar je v primerjavi z lanskim letom bolje za 2.947 
krvodajalcev. Na RKS to ocenjujejo kot izjemno velik porast. Število novih 
krvodajalcev, ki so se prvič vpisali med krvodajalce, je bilo v prvih šestih 
mesecih letos 6.751, kar je 11.6 % od vseh krvodajalcev. 

Z veliko angažiranostjo oddelka za komuniciranje, s podporo vodstva 
družbe in zaposlenih, jim je kljub omejenemu proračunu, uspelo izpol-
niti in preseči vse cilje. Rezultati so presenetili vse, predvsem pa Zavod 
za transfuzijsko medicino in Rdeči križ Slovenije.

Ideja o krvodajalstvu sicer v slovenskem prostoru ni nova, je pa ideja 
za partnerstvo in celoten projekt inovativna v smislu, da se zelo dobro 
povezuje s poslanstvom podjetja. Ta povezava s poslanstvom, sicer tudi 
jasno komunicirana, ima dober potencial za to, da se taka akcija sprejme 
in da se pokažejo družbeni in ekonomski učinki (»high company-cause 
fit«). Akcija je imela pozitivne družbene učinke – presežena pričakovanja 
glede števila novih krvodajalcev, dovolj krvi na voljo tudi v najbolj 
problematičnih mesecih, ko je največ prometnih nesreč. 

Mnenje komisije

Partnerji pri projektu
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velika podjetja

VEČ INFORMACIJ:
Žiga Fišer

e-pošta: ziga.fiser@petrol.si
splet: www.daruj-kri.si 



finalist
Podjetje: Siemens, d.o.o.
Projekt: Ljubljana, pametno mesto

Projekt Ljubljana, pametno mesto, je ozaveščevalna kampanja, v kateri 
projektni partnerji pod eno znamko predstavlja okoljske pobude in pro-
jekt mesta Ljubljana, seznanjajo meščane z okoljskimi tehnologijami, 
razvojnimi projekti, študijami, analizami Siemensa in raziskovalnih or-
ganizacij, ponujajo platforme za medvrstniško (peer-to-peer) izmenjavo 
dobrih okoljskih praks, omogočajo aktivno vključevanje meščanov v 
procese srednjeročnega načrtovanja na področju varstva okolja, v ok-
viru pilotnih analitičnih projektov preučujejo kratkoročne in dolgoročne 
učinke implementacije okoljskih tehnologij. 

Glavni namen partnerstva z Mestno občino Ljubljana (MOL) je bil vz-
postaviti platformo za interakcijo z in med prebivalci Ljubljane, saj 
je njihovo sodelovanje ključno pri doseganju ambicioznih okoljskih 
ciljev prestolnice. Z zgledi in s konkretnimi primeri so jim želeli po-
kazati, kako mesto deluje v smeri večje okoljske učinkovitosti, kakšne 
tehnologije danes obstajajo za zmanjševanje okoljskih vplivov in kaj 
lahko sami naredijo ne le za boljšo kakovost bivanja v mestu, ampak 
tudi za zmanjševanje svojih stroškov. Želeli so pridobiti njihova mnenja 
o ključnih spremembah in politikah ter njihove neodvisne, nepristran-
ske ideje za boljšo infrastrukturo, ki mestu lahko služijo kot dragoceno 
izhodišče za srednjeročno načrtovanje na področju varovanja okolja. 

Ključne družbene koristi projekta so senzibilizacija meščanov za 
okoljske teme, boljše poznavanje tehnologij, ki prispevajo k zniževanju 
rabe energije in emisij, možnost načrtovanja in oblikovanje politik na 
podlagi mnenj meščanov.

Projekt so zasnovali kot platformo za komunikacijo z in predvsem med 
meščani. Trdno verjamejo, da so nasveti, priporočila in usmeritve bolj 
učinkovite, če jih dobimo od prijateljev, znancev, vrstnikov kot pa od in-
stitucij. Na zgledih MOL in Siemensa so pokazali, kako lahko z novimi 
tehnologijami prihranimo. Preko oglaševanja in v okoljski izkaznici na 
spletu govorijo o zelo konkretnih učinkih, ki jih je Mestna občina Lju-
bljana dosegla z uporabo tehnologij in s svojimi ukrepi. Namesto, da bi 
priporočali uporabo energetsko učinkovitih žarnic, raje povedo, koliko je 
MOL prihranila z njimi. Tovrstna sporočila posredujejo tudi preko ogla-
sov na inovativno izbranih komunikacijskih kanalih. 

Učinki
S tem je projekt dosegel naslednje družbene koristi:

• posameznikom so omogočili platformo za izmenjavo njihovih
           dobrih okoljskih praks,
• v letu 2012 so prebivalce neposredno vključili tudi v   
           srednjeročno načrtovanje politik mesta,
• posameznikom so omogočili vpogled v trenutne okoljske 
           projekte Ljubljane,
• s študijo Trajnostna mestna infrastruktura – Ljubljana – 

                  pogled do leta 2050 je MOL pridobila zelo pomembne 
                  podatke, ki omogočajo načrtovanje investicij na področju   
                  okoljske učinkovitosti

Učinki projekta: obsežna baza sledilcev projekta in sodelujočih v posa-
meznih pobudah, visoka kakovost ter kultura dialoga predlogov, pobud 
in mnenj sledilcev projekta, pozitivne ocene sledilcev projekta. Zaradi 
partnerstva so v Siemensu prejeli nekaj povpraševanj za tehnologije, 
postali so prepoznavni po okoljskih tehnologijah in prejeli povabila za 
javno nastopanje na javnih dogodkih s področja energetike, okoljskih 
tehnologij in trajnostne infrastrukture. 

Projekt Siemens – Ljubljana, pametno mesto je projekt, ki je navdušil 
Ljubljančane in ki daje tudi drugim meščanom po Sloveniji upanje, da 
se da prihodnost mest načrtovati tudi drugače. Projekt je le eden v seriji 
evropskih projektov (prvi je bil Trondheim – SmartCity), ki jih Siemens 
uspešno pelje z željo, pomagati velikim evropskim mestom izboljšati 
energetsko učinkovitost in zmanjšati okoljski odtis. Kljub temu, da 
to ni prvi tovrstni projekt, je Ljubljana, pametno mesto inovativen in 
sodoben projekt. Ljubljančani so dobili platformo za izmenjavo dobrih 
okoljskih praks, vključeni so bili v srednjeročno načrtovanje politik 
mesta, dobili so vpogled v trenutne okoljske projekte Ljubljane, MOL 
ima sedaj na voljo študijo Trajnostna mestna infrastruktura — sami 
biseri..

Mnenje komisije

Partnerji pri projektu
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velika podjetja

VEČ INFORMACIJ:
Martina Merslavič

e-pošta: martina.merslavic@siemens.com
splet: www.ljubljanapametnomesto.si 



finalist
Podjetje: Si.mobil, d.d. (blagovna znamka ORTO)
Projekt: 11. Žur z razlogom: Mladi za mlade

Si.mobil d.d. je v okviru organizacije 11. Žura z razlogom objavil raz-
pis Mladi za mlade, s ciljem izbrati program ali projekt nevladne orga-
nizacije, ki bo prejel vsa zbrana sredstva 11. Žura z razlogom. Projekt se 
je lahko nanašal na katerokoli področje (izobraževanje, kultura, šport, 
humanitarne, okoljske, socialne dejavnosti idr.) pomembno za mlade 
med 15. in 30. letom starosti. Projekti  so se potegovali za sredstva v 
višini najmanj 20.000,00 EUR. Med skupno 79 prijavljenimi projekti so 
bili s pomočjo strokovne komisije izbrani trije, o zmagovalcu pa so gla-
sovanjem odločali mladi. Tudi sredstva zbrana z vstopnino (1 evro) na 
dogodek  Žur z razlogom so bila podeljena zmagovalnemu projektu, ki je 
bil razglašen na dogodku.

Znotraj Žura z razlogom zbrana sredstva so bila namenjena zmagovalne-
mu projektu Služba me ne išče, ki ga je prijavil Zavod Nefiks, nevladna 
neprofitna mladinska organizacija, ki spodbuja beleženje neformalno 
pridobljenega znanja, vendar pa se tukaj njihovo sodelovanje ni končalo, 
saj Si.mobil še vedno sodeluje pri projektu Služba me ne išče z nudenjem 
svojega strokovnega znanja, svetovanjem in podporo.

Žur z razlogom je zelo prepoznaven in priljubljen glasbeni dogodek za 
mlade, katerega poslanstvo je dvig zavesti o zbiranju sredstev v podpo-
ro programom ali projektom za mlade in spodbujanje ter ozaveščanje 
mladih, da storijo sami nekaj zase in za svoje vrstnike. Projekt igra 
pomembno vlogo pri izpostavljanju problematik/tem, ki se mladim zdijo 
pomembne, hkrati pa spodbuja nevladne organizacije k sodelovanju z 
mladimi. 

Učinki
Zavod Nefiks je po pridobitvi sredstev v višini 26.685,95 € začel izva-
jati projekt Služba me ne išče v petih zaposlitvenih klubih po Sloveniji, 
in sicer v Ljubljani, Mariboru, Zagorju, Kopru in Novi Gorici. V teh za-
poslitvenih klubih mladi zasledujejo cilj izoblikovanja lastnega zaposlit-
venega načrta in se udeležujejo različnih koristnih aktivnosti pri iskanju 
zaposlitve, kot so obiski podjetij, možnost sodelovanja s kadroviki, 
srečevanje s Si.mobilom in njegovimi agencijami, individualno sode-
lovanje. 

Cilji projekta so se nanašali na to, da zaposlitveni klubi postanejo primer 
dobre prakse na področju dodatnega izobraževanja in kariernega sve-
tovanja glede zaposlovanja ter zadovoljstvo udeležencev klubov – izpol-
njena pričakovanja in zaposlitev (minimalno 10 % udeležencev zaposlit-
venih klubov tj. 5 oseb). Rezultati in učinki projekta Služba me ne išče so 
sledeči:  Z vzpostavitvijo petih Zaposlitvenih klubov so pomagali mladim 
pri iskanju zaposlitve in kar 12 udeležencem projekta je že uspelo.  

Projekt Žur z razlogom in sodelovanje pri projektu Služba me ne išče sta 
za Si.mobil pomembna tudi iz poslovnega vidika, saj utrjujeta Si.mobil 
kot družbeno odgovorno podjetje in pozitivno vplivata na njegovo podo-
bo ter ugled v javnosti - predvsem med mladimi, ki so primarna ciljna 
skupina blagovne znamke ORTO. 

Ključne družbene koristi projekta Žur z razlogom so predvsem izpostav-
ljanje družbenih problematik/tem, ki se mladim zdijo pomembne; dvig 
zavesti o zbiranju sredstev v podporo programom ali projektom za 
mlade; angažiranje mladih za aktivno sodelovanje pri zbiranju sredstev. 
Gre predvsem za pozitivne dolgoročne učinke na ciljno skupino mladih 
v oziru do njihove ozaveščenosti o problematikah/temah, ki jih pestijo, 
in konkretnih rešitvah zanje ter prebujanje njihovega socialnega čuta za 
probleme vrstnikov in širše družbe. 

Projekt 11. Žur z razlogom: Mladi za mlade je odlično in inovativno 
partnerstvo, ki je le eno v seriji družbeno odgovornih projektov, ki jih 
že vrsto let zagnano in s pristno predanostjo vodi Si.mobil. Si.mobilu 
čestitamo za tako zgleden projekt, sploh, ker so dovolili, da ga izberejo 
mladi sami (in ni čudno, da je bil s projektom naslovljen ravno problem 
brezposelnosti med mladimi). V celoti je projekt ocenjen z visokimi 
ocenami v večini kategorij (inovativno partnerstvo, vodenje, manage-
ment procesov, sredstva in komuniciranje), ker je bil resnično dobro 
načrtovan in izpeljan.

Mnenje komisije

Partnerji pri projektu
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velika podjetja

VEČ INFORMACIJ:
Tatjana Kos
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Podelitev evropske nagrade družbeno
odgovornih podjetniških praks v sloveniji
Ljubljana, ekonomska fakulteta, 18 april 2013

Podelitev evropske nagrade družbeno
odgovornih podjetniških praks v bruslju
bruselj, 18 junij 2013


