
 

Ne vidite vseh vsebin?
 Preberite novice v brskalniku.

 

  

 E-novice MDOS

 
 

 

Pozdravljeni,

V Mreži za družbeno odgovornost Slovenije že načrtujemo aktivnosti za letošnje leto, obenem pa
smo za vas ponovno naredili pregled družbeno odgovornih zgodb iz Slovenije in sveta.

 

Lep pozdrav,

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Spletni seminar Novosti na področju družbene odgovornosti
 

 

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije vabi na spletni seminar o novostih s področja družbene
odgovornosti, ki bo potekal 28. marca 2017 ob 10. uri. V zadnjem letu je bilo na področju družbene
odgovornosti kar nekaj novih aktivnosti – od direktive o nefinančnem poročanju, ki so jo morale do
začetka letošnjega leta implementirati vse članice EU, do novih standardov na področju poročanja.
Webinar bo vodil Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta in član upravnega odbora MDOS.

Ob prijavi boste dobili nadaljnje napotke za vključitev v spletni seminar, da bo delo karseda gladko
potekalo.

Udeležba je za člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije brezplačna. Za več informacij in
prijavo nam pišite na petra@ekvilib.org.

 
Razpis za člane MDOS: Strateška delavnica za top management na
področju družbene odgovornosti
 

 

MDOS ponovno objavlja razpis za člane Mreže za družbeno odgovornost, ki želijo sodelovati v
aktivnosti za izobraževanje za najvišje vodstvo s poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij.

Številne članice MDOS želijo družbeno odgovornost vključiti v vodstvene procese, pri tem pa lahko
naletijo na težave pri ovrednotenju področja DOP, saj se koristi družbeno odgovornega poslovanja
lahko pokažejo šele na dolgi rok. Iz tega razloga za 3 članice pripravljamo delavnico, na kateri bomo
vodstvu predstavili področje družbene odgovornosti s poudarkom na temah, ki zanimajo podjetje.
Namen je širjenje zavedanja o družbeni odgovornosti ter pomoč članom MDOS, da bodo svoje
trajnostno poslovanje še nadgradili in izboljšali.

Veseli bomo vaše prijave, za več informacij pa se lahko obrnete na petra@mdos.si ali pokličete na
01/430 37 51.

 
Shranite si datum: mednarodna konferenca Trendi na področju
družbene odgovornosti
 

http://mdos.si/predogled.php?email_id=112


 Vabimo vas, da si shranite datum 30. maj 2017, ko načrtujemo tradicionalno konferenco o družbeni
odgovornosti, ki jo že peto leto zapored pripravljamo v sodelovanju z IEDC Poslovno šolo Bled.

Letošnji naslov konference je Družbena odgovornost in izzivi digitalizacije, več informacij pa seveda
sledi v prihodnjih mesecih.

 Ne spreglejte!

 Informativni dan: certifikat Družini prijazno podjetje
 

 

Za vsa podjetja, ki jih zanima pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje, bo 17.3.2017 v
Ljubljani v prostorih GZS (Dimičeva 13, Dvorana G) ob 11. uri organiziran informativni dan, kjer
bomo predstavili certifikat in celoten postopek njegove pridobitve.

Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in
zasebnega življenja zaposlenih, ki se med drugim kažejo v povečanju motivacije in pripadnosti
zaposlenih, in imajo pozitivne ekonomske učinke ter večajo konkurenčnost podjetja ali organizacije.
Prijave sprejemamo na petra@ekvilib.org ali 01/430 37 51.

Več informacij: www.certifikatdpp.si

  

 
Okrogla miza: Trgovska veriga je tako močna, kot njen najšibkejši
člen
 

 

Focus, društvo za sonaraven razvoj vabi na okroglo mizo »Trgovska veriga je tako močna kot njen
najšibkejši člen – Kako doseči pravičnost v dobavnih verigah?«, ki bo 9. marca 2017 med 9. in 13.
uro v prostorih Narodnega Muzeja Metelkova, Maistrova ulica 1 (vhod iz muzejske četrti) v Ljubljani.

Na dogodku želijo ponuditi kreativni prostor sodelovanja za različne strokovnjake s področja verig
preskrbe s hrano – predstavnike trgovskih verig, odločevalce, nevladne organizacije – s ciljem
izmenjave informacij, znanja in dobrih praks, ter poiskati odgovore na vprašanja. Cilj okrogle mize
je spodbuditi skupne aktivnosti v smeri zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic in okolja vzdolž
verig preskrbe s hrano. Ugotovitve in priporočila, ki jih bodo skupaj oblikovali, bodo podlaga za
evropsko okroglo mizo, ki se bo odvijala junija v Bruslju in kjer bodo povzete ugotovitve vseh
okroglih miz iz večine držav EU, ki se odvijajo med januarjem in marcem 2017.

Več informacij, program dogodka in prijavnico najdete na spletni strani društva Focus.

 
Javno posvetovanje: Od tajnosti k transparentnosti: uvod v javno
poročanje po državah
 

 

Stičišče za davčno pravičnost platforme SLOGA v koordinaciji Ekvilib Inštituta vabi na javno
posvetovanje, katerega namen je odprtje širše razprave o priporočilih in predlogih za večjo
transparentnost mednarodnega poslovanja s poudarkom na javnem poročanju po državah (t.i.
country by country reporting), ukrepa za velika mednarodna podjetja, o katerem se razpravlja na
ravni Evropske unije.

Posvetovanje bo potekalo v Hiši EU, Dunajska 20, Ljubljana v ponedeljek, 27. februarja 2017 s
pričetkom ob 10. uri.

Osnutek programa je objavljen tukaj. Posvetovanje je namenjeno predstavnikom gospodarstva,
nevladnih organizacij, vlade in medijev. NA dogodek se lahko prijavite preko spletnega obrazca.

 
Shranite si datum: Akademija in spletni seminarji KO RADI IN
DOBRO DELAMO
 

http://www.certifikatdpp.si/
http://focus.si/trgovska-veriga-je-tako-mocna-kot-njen-najsibkejsi-clen-kako-doseci-pravicnost-v-dobavnih-verigah-okrogla-miza/
http://ekvilib.org/sl/lovekove-pravice-in-razvojno-sodelovanje/687-javno-posvetovanje-od-tajnosti-k-transparentnosti
https://www.1ka.si/a/116626


 V letošnjem letu se vrača akademija Ko radi in dobro delamo, ki jo sestavljajo izkustveno aplikativne
delavnice, ki na malo drugačen način naslavljajo obstoječe izzive sodobnega poslovnega okolja.
Namen delavnic je, da udeležencem pomagajo ustvariti delovno okolje, v katerem tako zaposleni kot
vodje radi in dobro delamo.

 

Razpisani termini modulov akademije KRIDD:

• 24. marec 2017: Ino-kinestetsko delovno mesto

• 6. in 7. april 2017: Preseganje blokad in reševanje konfliktov

• 13. in 14. april 2017: Medgeneracijsko sodelovanje

 

Delavnice so namenjene "ambasadorjem organizacijske kulture": ključnim vodjem, perspektivnim
kadrom, kadrovskim managerjem, sodelavcem za področje družbene odgovornosti, neformalnim
vodjem...

 

Obenem vabimo na brezplačna spletna seminarja, kjer bomo predstavljali tematike akademije Ko
radi in dobro delamo:

• 9. marec 2017, 9.00-10.00:Preseganje blokad in reševanje konfliktov ter Ino-kinestetično delovno
mesto (inokinstetično delo okolje daje možnost zaposlenim, da lahko vstopajo v različna (psiho-
fizična) stanja v in zadovoljujejo različne potrebe, ki nastajajo znotraj kreativnega procesa)

• 16. marec 2017, 9.00-10.00: Medgeneracijsko sodelovanje in upravljanje z raznolikostjo

 

Na spletni seminar se lahko prijavite tukaj.

Več informacij najdete na spletni strani Ekvilib Inštituta.

 Zanimivosti s področja družbene odgovornosti

 Na ljubljanski tržnici le razgradljive vrečke
 

 

Po novem vam branjevke na ljubljanski tržnici nakupljeno sadje in zelenjavo lahko zapakirajo le še v
biorazgradljive vrečke.

»Z zmanjševanjem uporabe plastičnih vrečk na tržnicah želimo poudariti odgovoren odnos vseh nas
do okolja, hkrati pa spodbujati kupce k uporabi lastnih torb ali košar za nakupe, s katerimi bi še
zmanjšali uporabo različnih vrst embalaže,« so zapisali na Mestni občini Ljubljana. Vsak Slovenec na
leto v povprečju porabi med 130 in 150 polietilenskih vrečk, ki po končani uporabi najpogosteje
končajo med mešanimi odpadki. Njihova razgradnja traja več stoletij.

Vir..

 
Zastonj tanke nakupovalne vrečke bodo v Sloveniji prepovedali še
letos
 

 
Nova zakonodaja o omejitvi porabe tankih plastičnih nakupovalnih vrečk bo po načrtih okoljskega
ministrstva sprejeta v prvi polovici letošnjega leta. Z njeno uveljavitvijo v trgovinah ne bo več
brezplačnih plastičnih vrečk. Slovenija bi morala tako kot druge države članice EU najkasneje do
novembra lani v svojo zakonodajo prenesti zahteve evropske odpadkovne direktive po zmanjšanju
porabe lahkih plastičnih vrečk, a si je vzela še nekaj dodatnega časa.

Na ministrstvu za okolje in prostor novo zakonodajo pripravljajo in načrtujejo, da bo sprejeta še
pred poletjem. Z njeno uveljavitvijo bodo morale brezplačne plastične nakupovalne vrečke, tanjše
od 0,05 milimetra, izginiti s »hitrih« samopostrežnih in drugih blagajn pri trgovcih. Novo ceno jim bo

https://www.1ka.si/a/117839
http://www.ekvilib.org/sl/izobraevanja/kridd
http://www.delo.si/novice/okolje/na-ljubljanski-trznici-le-razgradljive-vrecke.html


določil vsak trgovec sam, vrečke za zelenjavo in sadje pa bodo iz prepovedi najverjetneje izvzete in
bodo ostale brezplačne.

Vir..

 IKEA v Veliki Britaniji brez odpadkov na odlagališčih v letu 2016
 

 

IKEA iz svojih odpadkov ustvarja celo majhen dobiček, in sicer z uporabo recikliranih materialov, ki
tvorijo dele nekaterih najbolje prodajanih kosov pohištva. "Pred nekaj leti, ko smo imeli polovico
števila trgovin, kot jih imamo danes, so nas odpadki stali okoli 1 milijon funtov na leto", pove
Joanna Rman, vodja oddelka trajnosti.

"Zdaj imamo 20 trgovin in pet prevzemnih točk in dejansko ustvarjamo majhen dobiček iz
odpadkov. Odpadke smo spremenili iz stroška v surovine. Naslednji korak ne gre le v smeri
recikliranja, ampak v uporabo odpadkov v naših dejavnostih."

Več...

 
Švedski supermarketi nadomeščajo nalepke z laserskim
označevanjem
 

 

Trgovci s hrano želijo zmanjšati plastične nalepke za sadje in zelenjavo, namesto tega pa uvajajo
"naravno označevanje". Majhna nalepka na sadju in zelenjavi na prvi pogled ne povzroča veliko
okoljskih skrbi, vseeno pa bi njena zamenjava lahko ustvarila velike prihranke pri plastični embalaži,
energiji in emisijah CO2.

Kot odziv na povpraševanje potrošnikov po manj embalaže sta nizozemski dobavitelj sadja in
zelenjave Nature & More in švedski supermarket ICA združila moči v pilotski zamenjavi nalepk na
ekološkem avokadu in sladkemu krompirju z lasersko znamko. M&S na ta način označuje kokose v
Veliki Britaniji. Tehnika »naravnega označevanja« uporablja močno svetlobo, ki odstrani pigment iz
olupka pridelkov. Oznake se po odstranitvi olupka ne vidi, in ne vpliva na kakovost izdelka.

"Z uporabo naravnega označevanja na vseh organskih avokadih, ki bi jih prodali v enem letu, bomo
prihranili 200 km plastične nalepke, "pravi Peter Hagg, ICA vodja poslovne enote. Laserska
tehnologija ustvari manj kot 1% emisij ogljika, ki so potrebne za izdelavo nalepke podobne velikosti.

Cel članek najdete tukaj.

 Organizacija Corporate Knights izbrala najbolj trajnostne korporacije
 

 

Organizacija Corporate Knights je januarja 2017 izdala seznam 100 najbolj trajnostnih globalnih
korporacij. Na vrhu lestvice je nemški industrijski konglomerat Siemens z rastočo uporabo
obnovljivih virov energije in ambicioznim načrtom za doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2030.
Drugo na seznamu je norveško pokojninsko in zavarovalniško podjetje Storebrand, sledi pa mu
Cisco, ki ima sedež v ZDA, tehnologija podjetja pa se vse bolj osredotoča na zagotavljanje
informacijskih rešitev za pametna mesta in energetsko upravljanje.

Celoten seznam si lahko ogledate tukaj.

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

https://www.dnevnik.si/1042759627/slovenija/zastonj-tanke-nakupovalne-vrecke-bodo-prepovedali-se-letos-
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/38636272/ikea-sustainability-report-reveals-the-firm-sent-zero-waste-to-landfill-in-2016
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jan/16/ms-and-swedish-supermarkets-ditch-sticky-labels-for-natural-branding?CMP=ema-1706&CMP=
http://www.corporateknights.com/reports/2017-global-100/2017-global-100-results-14846083/

