
 

 

 

 

SREČANJE EKOTIMA: 

 

DRUŽBENA IN OKOLJSKA 

ODGOVORNOST EKONOMSKE 

FAKULTETE V 2011 
 

16. november 2011 



Vsebina današnjega srečanja 

- pregled aktivnosti v 2011 

  

- pogovor o načrtu aktivnosti za 2012 

 

- ideje, predlogi 

 

- dogovor o sodelovanju pri posameznih nalogah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNANJE  INTEGRITETA INOVATIVNOST  

AKTIVNOSTI, PROJEKTI DRUŽBENE 

IN OKOLJSKE ODGOVORNOST EF 

ZADOVOLJSTVO 

DELEŽNIKOV  

(študenti, zaposleni, 

partnerji, širša javnosti) 

STRAT. 

CILJI EF 

STRATEGIJA: 

z znanjem, integriteto in inovativnostjo do učinkovitih in 

ustvarjalnih rešitev za družbeno in okoljsko odgovornost 

Ekonomske fakultete 

Načrt integritete EF (UL) po ZIntPK 

(2010), komunikacija, dvig 

osebnostnih in poklicnih vrlin, 

obvladovanje tveganj korupcije 

Ideje za bolj učinkovito rabo 

različnih naravnih virov ali drugih 

resursov ter za dvig osveščenosti 

o nujnosti prispevanja k 

trajnostnemu razvoju ter 

uresničevanje idej 

Razvoj in raba znanja s področja D/O 

odgovornosti v učnih načrtih 

predmetov, razvoj novih produktov 

(poslovne  akademije, skupni 

mednarodni programi, moduli)  



Pregled aktivnosti v 2011 

Znanje 
 

-Pregled vsebin dodiplomskih 
in podiplomskih predmetov z 
vidika vsebin D/O 
odgovornosti 

-Sustainability Leadership and 
Inspiration Academy (pomlad 

2011) 

-Paket dokumentov za 
mentorje kandidatom 
zaključnih del 

-Članstvo EF v PRME (Principles 

for Responsible Management 

Education) 

-Spletna stran EF z rubriko 
trajnostni razvoj 

-Portal EF NET 

 

 

Integriteta 
 

-EF sodeluje v delovni  skupini 
za razvoj načrta integritete na 

ravni UL (prof. dr. Adriana Rejc 

Buhovac, prof. dr. Sergeja 

Slapničar) 

-Študentsko raziskovalno delo 

(diplomsko delo): razvoj 

načrta integritete EF 
(mentorica: prof. dr. Adriana Rejc 

Buhovac) 

-Skrbno uresničevanje 
Pravilnika EF in etičnega 
kodeksa 

Inovativnost 
 

-Projekt Siemens: pregled 
strojne, elektro in IT 
infrastrukture za nadgradnjo v 
‘smart building‘  

-Mobilnostni načrt za EF 
(Urbanistični inštitut RS)  

-Vgradnja drsnih vhodnih vrat 
na EF  

-Skupni tiskalniki za zaposlene 
na hodnikih 

-Pravilno etiketiranje košev za 
embalažo 

-Vodomati za zaposlene 
(neposredno iz vodovodnega 
omrežja) 
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Analiza porabe vode, elektrike, odpadkov in drugih 

postavk, izračun ogljičnega odtisa za 2009, 2010

Vzpostavitev spletne strani 'Družbena in okoljska 

odgovornost EF'

Namestit i koše za ločeno zbiranje bioloških odpadkov 

ter pripadajoča opozorila

Spodbujanje zaposlenih k izklapljanju naprav 

Računalniški nadzor nad delovanjem klimatskih 

naprav na EF

Zelena okrogla miza: 'Eko podjetništvo' (gost i: uspešni 

podjetniki, ki vodijo eko podjet ja)

Zbiralna akcija: 'Star papir za novo upanje' (sodelujejo 

zaposleni in študenti EF)

Zbiralna akcija Si.mobil: 'Stari mobilni telefoni in 

baterije' (sodelujejo zaposleni in študenti EF)

Redno mesečno obveščanje študentov/zaposlenih 

(newsletter)

Vpeljava vsebin družbene in okoljske odgovornosti v 

učne načrte izbranih temeljnih predmetov 

(Management, International Business)

Izposoja koles BigFish za zaposlene EF

Uresničevanje načrta integritete EF (ZIntPK)

Spoznavni teden za bruce: osveščanje o družbeni 

odgovornost i

Izdelava načrta za leto 2012

2011

AKTIVNOSTI
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načrt 
2012 

JA
N

FE
B

M
A

R

A
P
R

M
A

J

JU
N

JU
L

A
V

G

S
E
P

O
K

T

N
O

V

D
E
C

Analiza porabe vode, elektrike, odpadkov in drugih 

postavk, izračun ogljičnega odtisa za 2011

Uresničevanje mobilnostnega načrta EF

Spodbujanje zaposlenih k inoviranju na področju D/O 

odgovornost i

Računalniški nadzor nad delovanjem klimatskih 

naprav na EF

Zelena okrogla miza

Sodelovanje v svetovni čistilni akciji 'Očistimo svet'

Redno mesečno obveščanje študentov/zaposlenih 

(newsletter)

Vpeljava vsebin družbene in okoljske odgovornosti v 

učne načrte (izbranih temeljnih) predmetov, drugi 

produkti

Izposoja koles BigFish za zaposlene EF

Uresničevanje načrta integritete EF (ZIntPK)

Spoznavni teden za bruce: osveščanje o družbeni 

odgovornost i

Izdelava načrta za leto 2013

2012

AKTIVNOSTI


