
 

 
 

 

Načela družbene in okoljske politike NLB 

 
Nova Ljubljanska banka (v nadaljevanju NLB) družbene in okoljske pobude odgovorno vključuje v 
svoje delovne procese. S tem se pridružujemo krogu domačih in mednarodnih javnih in zasebnih 
finančnih institucij in podjetij, ki se zavedajo svoje družbene vloge. Družbeno in okoljsko vlogo 
izvajamo v odnosu banka–zaposleni, banka–stranke, banka–članice skupine in banka–ostale javnosti. 
Naš namen je, da v vseh teh odnosih z načeli družbene in okoljske politike prispevamo k večji 
kakovosti življenja ljudi in k trajnostnemu razvoju. Formalni okvir za načela in zaveze predstavljata 
pravna reda Republike Slovenije in Evropske unije. Razumemo ju kot podlago za svoje usmeritve, pri 
realizaciji pa želimo doseči več kot zgolj izpolnjevanje zakonskih določil. Prav zato oblikujemo svojo 
družbeno in okoljsko politiko in jo sporočamo javnostim. 
 
 

I. Družbena politika NLB 

Družbeno politiko NLB razumemo kot naš prispevek k sklopu načel in praks za enakopravnost ljudi, 
enakopraven način urejanja stvari ter možnost napredka posameznika in socialnih skupin. Izvajamo jo 
na naslednje načine. 
 
Zagotavljamo razvoj in varnost zaposlenih v NLB 
 
Zaposlujemo po načelu sposobnosti za določena opravila. Verska in idejna prepričanja so zasebna 
stvar vsakega zaposlenega, prav tako spolna usmerjenost, življenjski slog in družinske prakse 
zaposlenih. Zagotavljamo delovno okolje, v katerem zaposleni niso izpostavljeni spolnemu in drugemu 
nadlegovanju ali trpinčenju s strani nadrejenih in drugih sodelavcev. 
 
Skrbimo za izobraževanje naših zaposlenih  
 
Zaposleni so deležni sistematičnega izobraževanja za pridobitev znanj in veščin, ki jih potrebujejo za 
opravljanje dela, lahko pa se tudi udeležujejo izobraževanj, ki niso neposredno povezana z njihovim 
delom. Spodbujamo jih k pridobitvi višje izobrazbe s sofinanciranjem študija in študijskim dopustom.  
 
Prizadevamo si finančno podpirati tiste, ki niso zaposleni v banki, v obliki štipendiranja. 
 
Krepimo občutek solidarnosti in spodbujamo solidarnost naših zaposlenih.  
 
Naše poslovne partnerje in stranke spodbujamo, da svoje zaposlene obravnavajo enakopravno, da 
izkazujejo medsebojno spoštovanje, poštenost in integriteto zaposlovanja ter na ta način svojim 
zaposlenim omogočajo kakovostno življenje.  
 
Na temelju tega pričakovanja oblikujemo svoj poslovni odnos s strankami. 
 
Prizadevamo si, da so naše storitve dostopne čim večjemu krogu ljudi, ki pri vsakdanjem delu 
potrebujejo dodatno pomoč.  
 
Če se stranka (občan ali poslovni subjekt) znajde v težavah, poiščemo ustrezno rešitev. 
 
Oblikujemo sponzoriranja in donacije za akcije osveščanja, predvsem v zvezi z ranljivejšimi in 
ogroženimi družbenimi skupinami.  
 
Sodelujemo v akcijah in oblikujemo akcije za boljše zdravje.  



 

 
 

 
 

II. Okoljska politika NLB 

Okoljsko politiko razumemo kot sklop načel in praks za varovanje okolja in strokovno poseganje v 
prostor, spoštovanje krajine, varovanje naravne in kulturne dediščine ter uveljavljanje trajnostnega 
razvoja. 
 
V NLB se zaposleni zavedamo svoje odgovornosti do vseh ljudi, do živalstva, rastlinstva in vseh 
naravnih dobrin na Zemlji. Ker bančna dejavnost sama po sebi ne predstavlja velike grožnje okolju, 
lahko institucija in njeni zaposleni s svojim zgledom posredujejo pozitivna sporočila svojim strankam in 
javnostim. V NLB svoje dnevno delovanje že več let prilagajamo zahtevam standarda ISO 14 001 z 
namenom, da ta standard dosežemo. Pri tem zagotavljamo, da okoljevarstveni ukrepi niso v nasprotju 
s poslovnimi interesi banke in da hkrati vplivajo na boljšo kakovost dela in bivanja zaposlenih. 
 
Naša stalna usmeritev je strankam nuditi storitve, ki omogočajo financiranje projektov za trajnostni 
razvoj. S tem stranke spodbujamo, da se takih projektov lotijo in jih tudi uspešno končajo. 
 
Vendar pa se s tem ne smemo zadovoljiti. 
 
Banka je in bo tudi v prihodnje, v sodelovanju z mednarodnimi finančnimi institucijami, zagotavljala 
kreditne linije za kreditiranje projektov s področja trajnostnega razvoja. Poleg tega bo še intenzivneje 
spremljala svoje stranke, ki razvijajo produkte in storitve za trajnostni razvoj. 
 
Na podlagi podatkov, pridobljenih v bančnih postopkih, in javno dostopnih informacij spremljamo, kako 
naše stranke skrbijo za varovanje okolja. Oblike ponavljajočih se delovanj, ki imajo za posledico 
ogrožanje okolja in ekološke nesreče, so lahko povod za to, da spremenimo naložbeno politiko do 
stranke. 
 
Pri nabavi katerihkoli materialov izbiramo tiste, ki so okolju prijazni, in od dobaviteljev, ki 
upoštevajo in spoštujejo okoljske standarde. 
 
Banka skrbi za to, da pri svojem delu zmanjšuje porabo papirja, energije in izpustov. Ločujemo 
odpadke in svoje zaposlene in stranke obveščamo o načinih za okoljsko osveščeno ravnanje.  
 
Banka svoje zaposlene preko orodij izobraževanja obvešča in dodatno izobražuje o vsebinah s 
področja varovanja okolja, trajnostnega razvoja in posegov v prostor. Vse novo zaposlene 
sodelavce seznanja z našo okoljsko politiko in okoljevarstvenim ravnanjem. 
 
Banka skrbi za svojo premično in nepremično kulturno dediščino in oblikuje svojo zbirko likovnih 
ustvarjalcev prejšnjega in tega stoletja. Prav tako sodelujemo v akcijah za obnovo kulturne dediščine 
Slovenije. 
 
Izpolnjevanje zavez družbene in okoljske politike NLB redno preverja za to politiko določen skrbnik. 
Izvajanje družbene in okoljske politike se vsako leto preverja, po potrebi dopolnjuje in realizira. 

 
 

V Ljubljani, 21. 12. 2010 
 
 
 
 
 


