
 
 

 
 

 
 
 
 
Natečaj Zelenega omrežja Slovenije 
 

»Uspešne trajnostne prakse upravljanja zaposlenih« 
 
 
Trajnostnega upravljanja in razvoja ni brez zaposlenih. Zaposleni s svojimi znanji, kompetencami, 
idejami, izkušnjami in medsebojnimi odnosi lahko ustvarjajo trajnostno vrednost podjetja. Zato je 
trajnostno upravljanje zaposlenih ključ za uspešnost podjetja ter pridobivanje in ohranjanje 
talentov.  
 
Kakšni so vaši programi in projekti trajnostnega upravljanja zaposlenih? Kako zaposlene vključujete v 
trajnostne aktivnosti? Na kakšne načine skrbite za njihov osebnostni razvoj in razvoj njihovih 
kompetenc? 
Delite svojo dobro prakso s področja trajnostnega upravljanja zaposlenih in se pozicionirajte kot 
organizacija/podjetje, ki se zaveda svoje odgovornosti do zaposlenih. 
 
 

Kratek opis natečaja 
V natečaju »Uspešne trajnostne prakse upravljanja zaposlenih« lahko sodeluje vsak član Zelenega 
omrežja Slovenije, ki izpolni priložen obrazec, ki vključuje: 

 osnovne podatke o podjetju/organizaciji, 

 navedbo in kratek opis programa in projektov za trajnostno upravljanje zaposlenih, 

 naslovno fotografijo, ki ponazarja opisano (fotografija naj bo v visoki ločljivosti), 

 kratko video predstavitev vaše dobre prakse, aktivnosti za trajnostno upravljanje zaposlenih 
(dolžine do 3 min, lahko je posneto s katero od spletnih platform Teams, Zoom idr., ali 
mobilnim telefonom). 

 
K sodelovanju na natečaj se lahko prijavite do vključno ponedeljka, 3. 10. 2022, na tej povezavi. 
Sodelovanje na natečaju je brezplačno. 
 
Obrazec, kjer navedete vašo dobro prakso, lahko izpolnite do vključno ponedeljka, 10. 10. 2022. 
Obrazec je na voljo na tej povezavi. 
 
Vse prejete dobre prakse bodo pregledane s strani organizatorja in hkrati objavljene na spletnem 
portalu za trajnostni razvoj www.zelenaslovenija.si. Vrstni red objave bo enak vrstnemu redu 
prispetja izpolnjenega obrazca. 
 

Glasovanje 
Spletno glasovanje za uspešno trajnostno prakso upravljanja zaposlenih s strani občinstva bo 
potekalo v oktobru 2022. Vsak lahko odda en e-glas oziroma lahko e-glasuje za dobro prakso ene 
organizacije. Dobra trajnostna praksa z največ spletnimi glasovi postane najbolj prepričljiva 
trajnostna praksa upravljanja zaposlenih Zelenega omrežja leta 2022. 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbJUBLD0X0fqYQKCTL8_wtgmtEA3BZumFFQg5OHA8X3VYvpQ/viewform
https://www.1ka.si/a/28e9d239
http://www.zelenaslovenija.si/


 
 

 
 

Odlična priložnost! 
Sodelovanje na natečaju in spletno glasovanje je odlična priložnost, da svoje trajnostne prakse 
upravljanja zaposlenih komunicirate širši poslovni, strokovni in splošni javnosti ter se tako 
pozicionirate kot organizacija/podjetje, ki odgovorno upravlja z zaposlenimi in se zaveda njihove 
dodane vrednosti. 

 
 

Nagrada 
Član Zelenega omrežja Slovenije, ki je nosilec zmagovalne trajnostne prakse za zaposlene s strani 
spletnega občinstva, prejme: 

 priznanje za zmagovalno trajnostno prakso za zaposlene leta 2022, 

 predstavitev na spletnem srečanju članov Zelenega omrežja Slovenije, 

 intervju s predstavnikom organizacije/podjetja v reviji za trajnostni razvoj ESG in na spletnem 
portalu www.zelenaslovenija.si, 

 delitev zmagovalne dobre prakse na družbenih omrežjih Zelena Slovenija (LinkedIn, 
Facebook, Twitter) in med e-novicami Zelena Slovenija. 

 
 
V Zelenem omrežju Slovenije je več kot 430 članov. Z natečajem odpiramo možnosti za dodatno 
prepoznavnost vaših dobrih praks na področju trajnostnega upravljanja zaposlenih, z vašimi 
prizadevanji pa želimo seznaniti in navdušiti tudi splošno javnost ter na ta način vplivati na trajnostno 
preobrazbo v družbi. 
 
Pozicionirajte se kot organizacija/podjetje, ki prepoznava vrednost svojih zaposlenih za trajnostno 
preobrazbo! 
 
 
Kontakt za več informacij: 
Tanja Pangerl 
t: 03 42 66 716 
e: zeleno-omrezje@zelenaslovenija.si 
 
 
Celje, 13. 9. 2022 

http://www.zelenaslovenija.si/
mailto:zeleno-omrezje@zelenaslovenija.si

