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� Poslanstvo in cilji: primerljivi z AGENDO 2030.

� Normativni okvir: temeljna načela pravnega sistema, mednarodne 

obveznosti, predpisi in etična pravila – pravna država in javna etika 

(uravnoteženje liberalnega in komunitarnega koncepta).

� Celosten pristop: vrednote (normativna etika), spoznavne (intelektualne, 

kognitivne) in moralne vrline (uporabna etika delovanja), kontekst (družbena 

odgovornost), obvladovanje negotovosti in odklonskih dejanj (vključujoča in 

varna družba, kakovost in dodana vrednost), tako da poleg 16. prispevamo še varna družba, kakovost in dodana vrednost), tako da poleg 16. prispevamo še 

k drugim ciljem AGENDE, npr.: 

o s spodbujanjem kulture zavračanja diskriminacije in izključevanja krepimo skupni 

potencial raznolikosti, enakost in vključujočo participacijo - 5. in 10. cilj;

o z razvojem poslovnega modela vključujočega (delovnega) okolja prispevamo k 8. 

cilju – dostojno delo in gospodarska rast.

� Etična infrastruktura vključujočega poslovanja: v usklajeno celoto povezane 

funkcije in sestavine, ki podpirajo uresničevanje ciljev.

o Primeroma: za uresničevanje SJU 2020 izhajamo iz Politike Vlade RS o napredku in 

kakovosti sodobne javne uprave (politika kakovosti in etičnega poslovanja SJU), 

mednarodnih smernic (OECD) in poslovnega modela vključujoče delovno okolje.
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Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD (http://www.irvd.si/) je nepridobitna nevladna ustanova, 

članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. 

Pri dogodkih, ki smo jih organizirali z namenom in cilji našega delovanja, nismo prejemniki javnih sredstev. 

Z razpravami in dobro prakso vključevanja so z nami sodelovali številni avtorji in avtorice: od akademikov, 

doktorjev in doktoric znanosti do izkušenih praktikov in gospodarstvenikov_gospodarstvenic. Njihovi 

avtorski prispevki so dostopnih na naslednjih povezavah:  

• Posvet o etiki in vključujočem delovnem okolju, 4. december 2014, Ekonomska fakulteta v Ljubljani,  

http://www.irvd.si/ucilnica/

• Posvet “Vključujoča družba: vrednote in izzivi”, 27. marec 2015, Državni svet RS, 

http://www.irvd.si/posvet-vkljucujoca-druzba-vrednote-izzivi/http://www.irvd.si/posvet-vkljucujoca-druzba-vrednote-izzivi/

• Posvet o vključujoči rasti in podpori gospodarskemu preboju v svetovno poslovno okolje, 10. 

december 2015, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, http://efnet.si/2015/12/posvet-o-vkljucujoci-rasti-in-

podpori-gospodarskemu-preboju-v-svetovno-poslovno-okolje/

• Zagotavljanje varne in vključujoče  družbe na državni in lokalni ravni, Dnevi varstvoslovja, 9. junij 2016, 

Kranjska Gora: http://www.irvd.si/wp-content/uploads/2014/07/Zagotavljanje-varne-in-

vklju%C4%8Dujo%C4%8De-dru%C5%BEbe-na-dr%C5%BEavni-in-lokalni-ravni.pdf

Na prošnjo za sodelovanje so se vsi odzvali, ne da bi za to pričakovali kakršno koli korist ali nadomestilo. To 

pa je zgled ravnanja iz plemenitih nagibov, ki dejansko zmore povezati in spodbuditi različne ljudi, da se 

tako ali drugače vključijo v prizadevanja za skupne vrednote in smisel življenja v skupnosti.  


