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Program odgovornega ravnanja® (POR) 

• pobuda kemijske industrije – prostovoljna zaveza, 

• osnovana leta 1985 v Kanadi,

• skrb za uravnotežen razvoj panoge s poudarkom na 
zagotavljanju neprestanih izboljšav na področju

• varstva okolja

• varovanja zdravja in varnosti pri delu    ter 

• odkrit in korekten odnos do javnosti



ICCA – CEFIC – ResponsibleCare®  

Mednarodni 
svet kemijskih 

združenj

Svet evropske 
kemijske 
industrije



Skupina za Program 
odgovornega ravnanja

POR se pri nas izvaja že od leta 1998.



Člani SPOR - Standardne klasifikacije dejavnosti

• SKD 20

• Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov

• SKD 21

• Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov

• SKD 22

• Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas

Bazična industrija v vrednostnih verigah drugih panog



Člani Skupine za POR®

AquafilSLO d.o.o. 
Cinkarna Celje, d.d.
ECOLAB d.o.o. Maribor
Helios TBLUS d.o.o.
Henkel Maribor d.o.o.
JUB d.o.o.

KRKA, d.d., Novo mesto
Lek farmacevtska družba d.d.
MELAMIN d.d. Kočevje
MITOL d.o.o., Sežana
PETROL D.D., Ljubljana
Plama-pur d.o.o. 
Solchem d.o.o.
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.
Trelleborg Slovenija, d.o.o.

16 %  //  72 %



SPOR – članstvo; naloge in aktivnosti

S članstvom v Skupini za POR podjetje pridobi dodatna 
znanja, podporo pri uvajanju POR, možnost izmenjave dobrih 
praks in certificiran izkaz o zavezi k trajnostnemu razvoju in s 
tem konkurenčno prednost.

• redna srečanja ( ̴ 4 x letno) 

• letno poročilo

• ustno poročanje „Prenos dobrih praks!“

• obisk člana

spremljanje 22 + 4 kazalnikov 
- Procesno varnostni dogodki
spremljanje 22 + 4 kazalnikov 
- Procesno varnostni dogodki



Svetovna listina Programa odgovornega ravnanja 

Listina podpisnike zavezuje k izpolnjevanju načel: 

1. kulture korporativnega vodenja (16), 

2. varovanja ljudi in okolja (45), 

3. krepitve sistema ravnanja s kemikalijami (10),

4. vplivanja na poslovne partnerje (8), 

5. vključevanja deležnikov (5) in 

6. doprinosa k trajnostnosti (17). 

Listina obravnava trenutna pričakovanja 
deležnikov in najnovejše izzive
ter industriji daje enoten glas 
na področju globalnih zavez, ki jih je sklenila.



Spletno orodje za samooceno POR

• Glavne značilnosti spletnega orodja

• Temelji na 
vprašalniku s 101 
vprašanju v 
preprostem 
formatu z več 
možnimi odgovori

• Strukturiran 
po 6 
elementih 
Svetovne 
listine

• Vsako vprašanje ima 
4 odgovore, ki 
ustrezajo 4 različnim 
stopnjam zrelosti 
implementacije POR

• Poda informacije o 
stopnji zrelosti 
podjetja
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• Povezuje POR z mednarodnimi standardi in načeli 
trajnosti:

 Lažje ocenjevanje za podjetja, že certificirana po teh standardih

 Informacije o pozicioniranju podjetja, če bi se nekoč želeli certificirati
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• tudi v slovenskem jeziku

• predlogi za izboljšave

• spremljanje napredka

• možnost primerjanja med podjetji

14% 
malih

Leta 2021
450+ proizvodnih podjetij
23 držav



Primeri vprašanj

Kako v organizaciji dosegate usposobljenost zaposlenih na področju 
varnosti in zdravja ter izpolnjevanje zahtev v zvezi z njihovim delom?

Kako deležnike organizacije seznanjate o okoljskih vidikih in njihovih 
potencialnih vplivih? 

Kako v organizaciji ugotavljate usposobljenost zaposlenih glede 
okoljskih zahtev na njihovem delovnem mestu?

Ali imate v organizaciji vzpostavljen proces za načrtovanje in razvoj 
novih proizvodov in storitev? 

Kako v organizaciji opredelite pomembna vprašanja? 
Kako poleg spoštovanja veljavnih predpisov v organizaciji načrtujete 
svoj prispevek k trajnostnemu razvoju? 



…za konec

Hvala za pozornost!Romana.Bencina@gzs.si 

„Ko gre gospodarstvu 
dobro, 

gre vsem dobro”


