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• Ustanovljen l. 2003 

• Zasebna neprofitna 

organizacija 

Osnovni podatki  

• Certifikat Družini prijazno podjetje 

• Certifikat Družbeno odgovorno 
podjetje 

• Vodenje Mreže za družbeno 
odgovornost Slovenije  

• Ustanovitelj svetovalnega podjetja 

CSR Company Adria 

• V nastajanju: DRUŽBENO 
ODGOVOREN DELODAJALEC 

Glavni produkti in storitve  

V sklopu svojega delovanja spodbujamo 

in podpiramo politike in prakse, ki 

prispevajo k družbeni odgovornosti vseh 
akterjev v globalnem razvoju ter višji 
ravni uresničevanja človekovih pravic 
vseh ljudi.  

Poslanstvo  

• Delamo, kar govorimo.Govorimo, kar mislimo. 

• Pogovarjamo se tudi, ko je težko. 
• Skupaj lahko naredimo več kot vsak zase. 

• Smo radovedni, vedoželjni in ustvarjalni. 

• Zavedamo se, da imajo naša dejanja vpliv na 
nas in na druge, in sprejemamo odgovornost 

za svoje odločitve. 
• Veselimo se lastnih dosežkov in uspehov 

drugih. 

 

Naše vrednote 



Družbena odgovornost organizacije / 

podjetja 
Podjetja/organizacije s svojim delovanjem vplivajo na gospodarstvo, okolje in družbo. Ta  

vpliv je lahko negativen ali pozitiven.  

DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ je odgovornost organizacije za vplive svojih  

odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s preglednimi in etičnim ravnanjem:  
• prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in blaginjo države, 

• upošteva pričakovanja deležnikov,  

• je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami delovanja ter 

• je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v svojih odnosih*  

*Nabavna  

veriga  



Naravno, socialno in  

ekonomsko okolje 

Nabavna veriga 

Izvajanje družbene odgovornosti v odnosih  

organizacija  Zaposleni  

Zunanji  

sodelavci   

dobavitelji Poddobavitelji 

Ponudniki  

surovin  

kupci potrošniki 

mediji NVO 

Banke/zavarovanja 

država 
Lokalna  

skupnost 

partnerji delničarji Sektorska 

združenja 

Komunalne 

službe 

*Sphere of influence 

(ISO 26000) 



Zakaj trajnostno naročanje?  
 Nabavne odločitve organizacije ne vplivajo le nanjo, temveč tudi na  
gospodarstvo, okolje in družbo. Nabava igra veliko vlogo v vsaki organizaciji, ne 
glede na velikost. Od koga organizacija kupuje, ima tako velik vpliv na rezultate kot 
kaj kupuje (ISO 20400).  

 

 

Nabava navadno obsega zajeten del proračuna vsake organizacije.  
Samo v javnem sektorju zajema okoli 12% BDP in 29% državnih  
izdatkov v državah članicah OECD. V letu 2017 so javna naročila predstavljala 
51,96 % odhodkov proračuna Republike Slovenije.  

 

*okoljska in družbena  
tveganja ter vplivi 



ISO 20400 (2017) 

• Smernice za povezovanje trajnosti v strategije, politike in procese 

nabave v organizacijah. 

 

• Načela trajnostnega naročanja:  
• Odgovornost 

• Transparentnost 

• Spoštovanje človekovih pravic 

• Etično ravnanje 

 



Trajnostno naročanje (ISO 20400)  
 Takšno naročanje, ki ima kar najbolj pozitivni vpliv na okolje, družbo in 
ekonomijo skozi celotni življenjski cikel*.  
 

• Pomeni zagotavljanje, da se dobavitelji organizacije obnašajo etično, da so 
kupljene storitve in blago trajnostne in da tovrstne odločitve pomagajo naslavljati 
družbene, okoljske in ekonomske izzive. 

• Proces sprejemanja nabavnih odločitev, ki organizaciji izpolnjujejo njene potrebe 
po blagu in storitvah na način, ki koristi ne le organizaciji, temveč celotni družbi, in 
zmanjšujejo vpliv na okolje. 

• Zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev zaposlenih pri dobavitelju.  

• Naslovljeni so socio-ekonomski vidiki, kot so neenakost in revščina ipd  
 



*Prava cena produktov  

 
 



Vplivi podjetja/organizacije  

 • Kdaj imam vpliv na svoje dobavitelje?  

 

 

 

 

 

 

 

•    Primera dobre prakse: Fair phone, Iskraemeco  

 

 

*Velik delež koriščenja 
blaga/storitev 

*Vpliv preko javnih  

razpisov  



Vplivi organizacije  

 



Načini za vzpostavitev družbeno 
odgovorne nabavne verige 

 • Etični kodeks za dobavitelje (Supplyer code of conduct)  
• Pogodbena določila 

• Preverjanje dobaviteljev 

• Vključevanje socialnih in okoljskih meril v javna naročila 

 



Ključni koraki 
 

• Pregled „nabavne kulture“: kako in od koga naročamo 

• Strateško razmišljanje 

• Podpora vodstva 


