Ne vidite vseh vsebin?
Preberite novice v brskalniku.

E-novice MDOS

Pozdravljeni,
Kar nekaj novic in dogodkov se je nabralo od zadnje izdaje novičnika – tokrat izpostavljamo
predvsem dva dogodka: družbeno odgovorni zajtrk in mednarodno konferenco Trendi na področju
družbene odgovornosti. Poleg tega pa smo pripravili pregled ostalih novosti in aktivnosti, zato toplo
vabljeni k branju!
Lep pozdrav,
Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
4. družbeno odgovorni zajtrk Mreže za družbeno odgovornost
Slovenje: Angažiranje podjetij v družbi
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije vabi na četrtega v vrsti družbeno odgovornih zajtrkov,
namenjenih podjetjem, ki jih zanima strateško upravljanje s področjem družbene odgovornosti.
Na četrtem družbeno odgovornem zajtrku bomo govorili o tem, kako je v svetu in tudi pri nas
prisoten koncept aktivnega državljanstva na ravni podjetij. Se naj podjetja javno opredeljujejo
(tudi) do javnopolitičnih vprašanj? Kako podjetja v praksi predstavljajo svoje vrednote in ali to
povezujejo tudi z blagovno znamko podjetja?
Zajtrk bo potekal 11.4.2017 v Svetovni kavarni SPUTNIK (Tržaška c. 128, Ljubljana) med 8. In
9.30. uro. Udeležba je za člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije brezplačna, kotizacija za
ostale udeležence pa znaša 30,00 EUR (+DDV). Popust za imetnike certifikata Družini prijazno
podjetje: 50%.
Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca.

Mednarodna konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti Družbena odgovornost in izzivi digitalizacije
Vabimo vas, da se nam pridružite na tradicionalni konferenci o družbeni odgovornosti, ki jo že peto
leto zapored pripravljamo v sodelovanju z IEDC Poslovno šolo Bled. Letonji naslov konference je
Družbena odgovornost in izzivi digitalizacije, odvila pa se bo 30.5.2017.
Osnutek programa najdete na spletni strani MDOS, prijave pa sprejemamo preko spletnega
obrazca.
Udeležba na konferenci je za člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije in imetnike certifikata
Družini prijazno podjetje brezplačna (do 2 udeleženca na organizacijo), za vse ostale udeležence pa
znaša 100,00 EUR +DDV.

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.

Ne spreglejte!
V slovenski pravni red je prenesena direktiva EU o nefinančnem
poročanju
21.3.2017 je Državni zbor sprejel novelo zakona o gospodarskih družbah, ki v slovenski pravni red
prenaša določila evropskih direktiv glede priprave poročil velikih podjetij o nefinančnih informacijah.
Novela določa, da morajo velika podjetja javnega interesa, ki imajo več kot 500 zaposlenih, podati
izjavo o nefinančnem poslovanju. V njej bo moralo podjetje opisati izvajanje politik glede okoljskih,
socialnih in kadrovskih zadev, spoštovanja človekovih pravic ter boja proti korupciji in
podkupovanju.
Za podjetja, ki so zavezana k reviziji, je predvideno tudi, da morajo v izjavo o upravljanju družbe
vključiti opis politike raznolikosti v organih vodenja ali nadzora družbe glede vidikov, kot so na
primer spol, starost ali izobrazba in poklicne izkušnje, ter navesti cilje, način izvajanja in dosežene
rezultate te politike v obdobju poročanja.
Več informacij

Stereotipi so brez veze. Dan za punce.
V sredo, 19.4.2017, od 14.00 do 15.30, bo v Ljubljani (Kristalna palača BTC) potekal brezplačni
dogodek »STEREOTIPI SO BREZ VEZE. DAN ZA PUNCE«. Na dogodku, ki je namenjen
osnovnošolkam (7. - 9. razred) in srednješolkam, bodo na sproščen način predstavili raznovrstne
poklice s področja tehnike, naravoslovja in informacijske tehnologije.
Več informacij najdete tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po
mednarodnih standardih v letu 2017
SPIRIT Slovenija je objavil razpis za sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme
vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in
ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017.
Pridobivanje certifikatov za sisteme vodenja in skladnosti proizvodov po mednarodnih standardih je
certifikacijski postopek, ki se izvaja s pomočjo akreditiranih certifikacijskih organov. Namen javnega
razpisa je, da se s sofinanciranjem stroškov pridobivanja in certificiranja po mednarodnih
standardih, podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na
tujih trgih, dvigne kakovost poslovanja oz. izdelkov in poveča možnosti pri vstopu na nove tuje trge.
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko
dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v

Republiki Sloveniji.
Več informacij

Evropska nagrada za socialne inovacije 2017
Evropska komisija ima odprt natečaj za najboljše socialne inovacije za leto 2017. Tema letošnjega
natečaja so vključujoče tehnološke spremembe in digitalne transformacije. Tri najboljše ideje bodo
nagrajene s finančno podporo v višini 50.000 EUR.
Rok za prijave se izteče 7. aprila 2017. Več informacij najdete tukaj.

Delavnica Medgeneracijsko sodelovanje in upravljanje z raznolikostjo
Prejšnji teden je bila sprejeta novela k Zakonu o gospodarskih družbah, ki za podjetja, ki so
zavezana k reviziji, predvideva, da morajo v izjavo o upravljanju družbe vključiti opis politike
raznolikosti v organih vodenja ali nadzora družbe glede vidikov, kot so na primer spol, starost ali
izobrazba in poklicne izkušnje.
Vse, ki bi se radi pravočano pripravili, Ekvilib Inštitut vabi na delavnico Medgeneracijsko sodelovanje
in upravljanje z raznolikostjo, ki bo potekala 13. in 14. aprila 2017.
Delavnica je namenjena "ambasadorjem organizacijske kulture": ključnim vodjem, perspektivnim
kadrom, kadrovskim managerjem, sodelavcem za področje družbene odgovornosti, neformalnim
vodjem...
Več informacij najdete na spletni strani Ekvilib Inštituta.

Zanimivosti s področja družbene odgovornosti
Smernice za hotele in restavracije zero waste
Odpadki v turizmu so resen okoljski problem, še posebej na območjih z visoko koncentracijo
turističnih aktivnosti in privlačnimi naravnimi znamenitostmi. Dnevna potrošnja različnih izdelkov
porablja naravne vire in energijo za njihovo pridelavo ali izdelavo ter transport. Ko postanejo
odpadki, pa so povezani z onesnaževanjem voda, prsti in izgubo biotske pestrosti.
Vse strategije, ki se izvajajo med uvajanjem Zero Waste koncepta v prakso, temeljijo na
preučevanju in analizi konkretnih podatkov in na osnovi dejanskega stanja v hotelu ali restavraciji.
Le tako so lahko dovolj prožne, da poleg okoljskih, dosegajo tudi cilje glede učinkovitosti
mikrogospodarstva na ravni konkretnega podjetja.
Osnovni koraki in ukrepi za zero waste so strnjeni v Splošne smernice za hotele in restavracije na
poti do Zero Waste. Dokument najdete tukaj.

Za manj zavržene in več donirane hrane z oprostitvijo plačila DDV

Vlada je sprejela predlog sprememb zakona o kmetijstvu, ki med drugim ureja doniranje hrane in
ščiti potrošnike pred zavajanjem. Ena od ključnih novosti, ki bo zmanjšala količino zavržene hrane,
je ta, da bo lahko donator za podarjeno hrano oproščen davka na dodano vrednost.
Donatorji, kot tudi dobrodelne organizacije, bodo lahko neoporečno hrano, ki bi jo sicer zavrgli, lažje
ponudili tistim, ki jo potrebujejo, saj bodo oproščeni davka na dodano vrednost, kmetijsko
ministrstvo pa napoveduje tudi javni razpis, s katerim bi sofinancirali nakup pripomočkov za
vzdrževanje kakovosti hrane.

Statistični urad RS je leta 2016 predstavil podrobne podatke o hrani med odpadki. Kot navajajo, se
količina odpadne hrane povečuje. V letu 2015 je vsak prebivalec Slovenije v povprečju zavrgel 73
kilogramov hrane ali kar 13 odstotkov več kot leta 2013. Skoraj desetina vse odpadne hrane
nastane v trgovinah z živili, zato so ukrepi vlade, s katerim spodbujajo, da bo manj hrane končalo v
smeteh, še kako dobrodošli.
Vir...

Štiri dejstva o upravljanju družbene odgovornosti

Želite izboljšati upravljanje trajnostnega razvoja vašega podjetja? Naslednja štiri dejstva naslavljajo
pomembna vprašanja, ki vam pri tem pomagajo:
1. Določanje bistvenosti ni dovolj
2. Trajnostni razvoj je pot, in ko se vaše podjetje razvija, inovira in spreminja, se s tem spreminja
tudi vaš pristop k trajnosti
3. Ne škoduj: obvladujte tveganja in sprejmite priložnosti
4. Razbijte »silose« v podjetju: izven trajnostnega žargona
Celoten članek lahko preberete tukaj.

V letu 2016 v Evropi skoraj 90% nove energije iz obnovljivih virov

Obnovljivi viri energije so predstavljali skoraj devet desetin nove energije, ki je bila lani dodana
evropskim elektroenergetskim omrežjem, kar je znak, da se celina hitro odmika od fosilnih goriv.
Vetrna energija je prehitela premog kot druga največja oblika zmogljivosti elektrarn v EU, vendar še
vedno ostajajo zadržki politikov za obnovljive vire energije.
Vodilni v industriji pa so zaskrbljeni zaradi pomanjkanja politične podpore po letu 2020, ko se
zavezujoči cilji za obnovljivo energijo v EU iztečejo.
Vir...

Kako dobro največja svetovna podjetja varujejo človekove pravice?

Težko je oceniti, katere multinacionalke so vodilne in katere počasne, ko gre za človekove pravice.
Toda eno od novih poročil je poskusilo narediti pregled nad tem.
Študija, ki je nastala kot rezultat skupnih prizadevanj več organizacij in evropskih vlad, obravnava
nekatere od najbolj znanih in največjih podjetij, da bi dobila posnetek njihovega delovanja na
področju človekovih pravic.
Avtorji poročila pravijo, da želijo spodbuditi razpravo med temi podjetji in njihovimi delničarji.
Avtorji poročila sicer priznavajo, da razvoj močne politike človekovih pravic v podjetju traja nekaj
časa. Poleg tega kompleksnost dobavnih verig pomeni, da podjetja nimajo vedno nadzora nad tem,
kaj se lahko zgodi na poti, preden določen izdelek pride na trg.
"Jasno je, da ni popolnega podjetja ali industrije na področju človekovih pravic," pravi Steve
Waygood iz Aviva Investments. "Vendar pa je jasno, da se nekateri trudijo veliko bolj kot drugi."
Vir...

Evropski parlament sprejel zavezujočo zakonodajo o konfliktnih
mineralih

Po dveh letih in pol razprave je Evropski parlament dokončno sprejel nova pravila o mineralih,
uvoženih iz konfliktnih območij, ki bodo začela veljati leta 2021.
Uredba zahteva:
• da podjetja, ki se ukvarjajo z uvozom in predelavo rudnin, kot so zlato, volfram, kositer in tantal,
preverijo svojo oskrbovalno verigo in ukrepajo, če ugotovijo, da tam prihaja do kršitev človekovih
pravic in financiranja oboroženih konfliktov
• da naj država izvora mineralov ne bo edini kazalec tveganja; treba je preveriti oskrbovalno verigo,
tudi razmere v rudnikih in transportu
»Želimo zagotoviti, da je oskrbovalna veriga čista, vse do podjetij, ki prodajajo telefone, tablice in
drugo,« poudarja Maria Arena (S&D, Belgija), poročevalka v senci. Po mnenju poročevalca Winklerja
pa je široka podpora uredbi v Parlamentu »zelo pomemben signal za več preglednosti in
odgovornosti v oskrbovalnih verigah evropskih in globalnih podjetij na našem trgu.«
Več najdete tukaj in tukaj.
Vse pravice pridržane: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, 2011
Za odjavo iz e-novic sledite povezavi

