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Pozdravljeni,

pred vami so še zadnje letošnje e-novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije. Upamo, da ste v
letu, ki se izteka, v njih našli koristne informacije, zanimive dogodke in navdih za lastne družbeno
odgovorne zgodbe.

Tudi v prihajajočem letu se bomo trudili, da vam posredujemo aktualne in uporabne novičke, veseli
pa bomo tudi vseh vaših predlogov, kako se lahko še izboljšamo. Če nam želite karkoli sporočiti,
nam lahko pišete na info@mdos.si.

V prihajajočem letu vam želimo uspešno hojo po družbeno odgovorni poti!

Lep pozdrav,

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 
Odvil se je 1. družbeno odgovorni zajtrk: Strateško upravljanje z
družbeno odgovornostjo in vloga najvišjega vodstva
 

 

16. decembra smo na prvem družbeno odgovornem zajtrku v okviru Mreže za družbeno odgovornost
Slovenije razpravljali o vlogi vodstva pri izvajanju družbeno odgovornih aktivnosti v podjetju.

Z nami so bili Drago Dervarič (direktor, Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.), Anja
Šalehar (direktorica, Novo Nordisk d.o.o.), dr. Jožica Rejec (predsednica uprave, Domel Holding,
d.d.) in Aleš Kranjc Kušlan (direktor, Ekvilib Inštitut), dogodek pa je moderirala izr. prof. dr. Adriana
Rejc Buhovac (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta).

V zanimivi razpravi smo med drugim govorili o tem, kako se povezujeta poslovno jedro in družbena
odgovornost podjetja; ali družbena odgovornost prinese nevarnost zmanjševanja obsega lastnega
poslovanja; ali naj podjetja nagrajujejo zaposlene, ki aktivno delujejo na področju družbene
odgovornosti ter ali je družbena odgovornost mogoča brez zakonske podlage in spodbude.

Nekaj utrinkov z dogodka si lahko ogledate tukaj, informacije o prihodnjih zajtrkih pa lahko
pričakujete kmalu!

 

 Ne spreglejte!

 1. delavnica o davčni pravičnosti
 

 
SLOGA in Ekvilib Inštitut v petek, 15.1.2015 ob 9.00 v Ljubljani, organizirata poldnevno delavnico o
izogibanju davkov in davčni pravičnosti. Osrednji del programa bo vodil dr. Tomaš Balco, svetovalec
za davčne politike na Ministrstvu za finance Slovaške republike in nekdanji uslužbenec revizorskega
podjetja PricewaterhouseCoopers ter svetovalnega podjetja Deloitte, ki bo z večletnimi izkušnjami,
ki jih je pridobival kot raziskovalec, predavatelj in svetovalec med drugim v državah kot so Čile,
Nizozemska in Kazahstan, predstavil tehnične plati izogibanja davkov – kje je meja med agresivnim
planiranjem davkov in izogibanjem davkom, s čim je slednje omogočeno in katere so njegove

http://mdos.si/predogled.php?email_id=97
https://www.facebook.com/DruzbenaOdgovornost/?ref=hl


posledice za domače gospodarstvo – na za javnost prijazen način. Delavnica bo potekala v
angleškem jeziku.

Delavnica je prva v nizu skupnih aktivnosti stičišča/mreže za davčno pravičnost, ki jo koordinira
Ekvilib Inštitut, s podporo projekta "Gibanje za davčno pravičnost", v sklopu SLOGE in s podporo
projekta "Svetovljanska Evropa" platforme SLOGA za večjo skladnost politik za razvoj. Število prijav
je omejeno, zato vas vabimo, da si mesto zagotovite s prijavo na marusa@ekvilib.org. Točna
lokacija dogodka bo sporočena naknadno. Za nadaljnje informacije nas spremljajte na
http://ekvilib.org/sl/novice.

  
 

 Zanimivosti s področja družbene odgovornosti

 
Izjemni rezultati na področju trajnosti lahko predstavljajo 11%
vrednosti podjetja
 

 

Nedavna raziskava, ki temelji na rezultatih 300 študij in poročil, razkriva, da lahko visok ugled
podjetja na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja predstavlja 11% vrednosti
podjetja.

"Večina akademskih raziskav ugotavlja, da je mogoče v povprečju 33% vrednosti družbe pripisati
njenemu imenu," pravi Steve Rochlin, direktor svetovalnega podjetja IO Sustainability in eden od
soavtorjev študije. "Do ene tretjine te vrednosti lahko prihaja iz dobrega korporativnega
državljanstva."

Študija navaja, da je učinek močnega ugleda pri družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju
morda najbolj opazen na trgu. V povprečju lahko podjetje, ki ima ugled kot vodilno na trajnostnem
področju, pričakuje do 20% povečanje prihodkov.

Celoten članek je dostopen tukaj.

 Evropska komisija potrdila nov paket krožnega gospodarstva
 

 

Evropska komisija je sprejela nov paket za krožno gospodarstvo, ki bo pomagal evropskim
podjetjem in potrošnikom pri prehodu v močnejše in bolj krožno gospodarstvo, kjer se vire uporablja
na bolj trajnosten način.

Predlagani ukrepi bodo prispevali k "zaprtju zanke" življenjskih ciklov proizvodov z večjim
recikliranjem in ponovno uporabo, in prinesli koristi tako za okolje kot gospodarstvo.

Predlogi zajemajo celotni življenjski cikel produkta: od proizvodnje in potrošnje do ravnanja z
odpadki in trga sekundarnih surovin.

Vir…

 Urugvaj s skoraj 95% elektrike iz čiste energije
 

 

V manj kot desetih letih je Urugvaj zmanjšal svoj ogljični odtis, in to brez državnih subvencij ali
višjih stroškov za potrošnike, je povedal Ramón Méndez, vodja državne politike za podnebne
spremembe.

Pravzaprav so cene zdaj, ko obnovljivi viri energije zagotavljajo 94,5% državne elektrike, nižje kot v
preteklosti, upoštevajoč inflacijo. Prav tako imajo manj izpadov elektrike, ker raznoliki energetski
viri pomenijo večjo odpornost na sušo.

Celoten članek je dostopen tukaj.

Vse pravice pridržane: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, 2011
 Za odjavo iz e-novic sledite povezavi
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