
 

Ne vidite vseh vsebin?
 Preberite novice v brskalniku.

 

  

 E-novice MDOS

 
 

 

Pozdravljeni,

Še zadnjič letos vam posredujemo novičke in zanimivosti iz sveta družbene odgovornosti. Hvala, da
nas berete, in naj bo prihodnje leto odgovorno, trajnostno in zabavno.

Lep pozdrav,

Ekipa Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Novice Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

 Odvil se je prvi družbeno odgovorni hackathon! 
 

 

13. decembra smo s sedmimi skupinami udeležencev izvedli prvi Družbeno odgovorni hackathon,
kjer smo reševali konkretne izzive na področju družbene odgovornosti oziroma trajnostnega razvoja.

Izzive so tokrat prispevali Dom starejših Petra Uzarja Tržič, ISKRAEMECO, d.d., Slovensko
zavarovalno združenje in Ministrstvo za okolje in prostor.

Prvo mesto je osvojila skupina, ki je reševala izziv podjetja Iskraemeco z rešitvijo Sodelovanje z
akademsko sfero in priprava raziskave Merjenje vpliva trajnostnega števca. 2. mesto je šlo skupini,
ki je reševala izziv Združenja zavarovalnic in sicer z rešitvijo Platforma zakladnica znanj v povezavi s
paketi zavarovalnin. 3. mesto pa je prejela skupina, ki je reševala izziv Zmanjševanje negativnih
učinkov električne energije in sicer z več rešitvami, kot so Električni avtomobili v avtošolah,
električni rešilci, skupnostne polnilnice, DAJ_DAM princip, Elektikra v vsako vas, in Sestavi svoj
električni avtomobil.

Poleg nagrad, ki so jih prejele prve tri skupine, so partnerji dogodka, Simbioza Genesis, socialno
podjetje, zmagovalcem podarili tudi bon za 4-urno delavnico po izbiri v Simbioza Digitalni Akademiji.

Nekaj utrinkov z dogodka najdete tukaj.

 Ne spreglejte!

 Ste že vpisali lastnike v register dejanskih lastnikov?
 

 
AJPES je 11. decembra 2017 odprl aplikacijo za vpis podatkov v register dejanskih lastnikov.
Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali
kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija. Pravne osebe, ki so
vpisane v Poslovni register Slovenije (razen enoosebnih družb z omejeno odgovornostjo,
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter gospodarskih družb na organiziranem trgu,
na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati
zahtevo po razkritju) ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki opravljajo
dejavnost ali so davčni zavezanci v Sloveniji imate čas za vnos podatkov do 19. januarja 2018. Od
takrat dalje bo register tudi javno dostopen.

Podatki o dejanskih lastnikih so javni z namenom zagotavljanja višje pravne varnosti pri sklepanju
poslovnih razmerij, varnosti pravnega prometa, integritete poslovnega okolja ter preglednosti

http://mdos.si/predogled.php?email_id=124
https://www.facebook.com/ekvilib.institut/posts/905304216294203


poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem
prometu. Vzpostavitev registra temelji na zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma, ki je začel veljati sredi lanskega novembra.

Več informacij je na voljo na spletni strani Registra dejanskih lastnikov na platformi AJPES.

  

 Očistimo Slovenijo in svet 2018: povabilo sponzorjem in donatorjem
 

 

15. septembra 2018 bo čistil ves svet! Tudi Ekologi brez meja bodo zraven, zato že potekajo
priprave na največjo čistilno akcijo v zgodovini planeta. Za izvedbo akcije v Sloveniji bodo iskali
glavne sponzorje, materialne podpornike in donatorje.

Ekologi brez meja vabijo, da se jim pridružite in izkažete svoj interes za sodelovanje! Pišite jim na
info@ocistimo.si, dogovorili se bodo za srečanje in dovolj zgodaj zastavili aktivnosti.

Vabljeni tudi k ogledu videa, v katerem je predstavljena akcija Očistimo svet 2018!

 Zanimivosti s področja družbene odgovornosti

 Projekt Road-CSR je predstavil dobre prakse s področja DOP
 

 

V začetku decembra je na Kreti, Grčija potekal tematski seminar projekta Road-CSR o dobrih
družbeno odgovornih praksah, ki so jih partnerji iz 6 držav (Ciper, Češka, Grčija, Italija, Norveška,
Slovenija, Španija) identificirali v sklopu projekta.

Namen projekta Road-CSR je podpreti države članice EU v uvajanju družbene odgovornosti podjetij
kot celostnega modela upravljanja v mala in srednje velika podjetja s ciljem povečanja njihove
konkurenčnosti. Med glavnimi rezultati projekta je prav izmenjava izkušenj in modelov dobrih praks,
kot tudi ustvarjanje podlage za vključevanje družbene odgovornosti podjetij v nacionalne in
regionalne zakonodajne, programske in akcijske dokumente.

Na seminarju, ki so se ga poleg sodelujočih organizacij, udeležili tudi predstavniki gospodarstva in
ministrstev iz Krete, kot tudi iz partnerskih držav, je bilo predstavljenih 48 primerov dobrih praks z
vidika implementacije zakonodaje s področja družbene odgovornosti podjetij in praks, ki so se v
gospodarstvu ter nevladnem sektorju razvile navkljub ali prav zaradi pomanjkanja nacionalnih
zakonodajnih, programskih in akcijskih okvirov na področju družbene odgovornosti podjetij.

Posnetki prispevkov s seminarja so dosegljivi na Facebook strani projekta Road-CSR. Več o
projektu si lahko preberete na predstavitveni strani projekta ali na strani slovenskega partnerja
E-zavod.

 
Evropska unija v luči davčnih škandalov dosegla dogovor o
transparentnosti lastništva podjetij
 

 
Medtem, ko v Sloveniji že poteka vpis podatkov o lastnikih podjetij, društev in skladov, delujočih v
Sloveniji, v register dejanskih lastnikov, ki ga gosti AJPES, se je v Evropi po letu in pol končalo
pogajanje o novih pravilih, ki naslavljajo problematiko skritih slamnatih podjetij in anonimnih
skladov.

15. decembra 2017, nekaj dni po razkritju t.i. Rajskih dokumentov, so se inštitucije Evropske unije v
odgovor na davčne škandale ter pritiske javnosti dogovorile o spremembah 4. Direktive EU o
preprečevanju pranja denarja, ki jih je Evropska komisija predlagala nedolgo po razkritju t.i.
Panamskih dokumentov v 2016. Nova pravila predvidevajo vzpostavitev javnosti dostopnih registrov
dejanskih lastnikov podjetij po vsej Evropi, žal pa ne vključujejo tudi pravil o javnem dostopu do
podatkov o lastništvu skladov (trusts) ter podobnih pravnih struktur. Dogovor sicer predvideva tudi
vzpostavitev registrov za sklade, a omogoča posameznikom, da pridobijo informacijo za določene
tipe skladov zgolj s pisno vlogo in dokazovanjem legitimnega interesa, kar je daleč od
transparentnosti, ki bi omogočala novinarjem in civilni družbi odkrivanje nezaželenih aktivnosti, kot

https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno#b618
https://www.youtube.com/watch?v=7pHW3KEP5HU
https://www.interregeurope.eu/road-csr/
https://www.facebook.com/roadcsr/
https://www.interregeurope.eu/road-csr/
https://www.ezavod.si/eu-projekti/tekoci-projekti/spodbujanje-inovativnosti-in-podjetnistva/road-csr


so med drugim sistemsko izmikanje davkom, pranje denarja, korupcija, skrivanje premoženja pred
upniki in financiranje terorizma.

V Sloveniji se za večjo transparentnost lastništva podjetij in skladov ter vzpostavitev odprto kodnih
javno dostopnih registrov aktivno zavzemata tudi Ekvilib Inštitut in Transparency International
Slovenia, članici Stičišča za davčno pravičnost. 

 Poročilo o implementaciji Direktive EU o nefinančnem poročanju
 

 

CSR Europe in organizacija GRI sta v sodelovanju s podjetjem Accountancy Europe objavila
publikacijo o izvajanju direktive EU o nefinančnem poročanju v državah članicah.

Objava je mejnik pri spremljanju prenosa direktive EU v državah članicah in začetek dialoga o
izvajanju evropske uredbe o nefinančnem poročanju. Poročilo je oblikovano za podporo podjetjem in
ostalim zainteresiranim stranem, da pregledajo nekatera merila prenesenih zakonov in enostavno
dostopajo do izvirnih dokumentov.

V publikaciji so zbrane zahteve posameznih nacionalnih zakonodaj v zvezi z Direktivo 2014/95/EU v
vsaki državi članici, podobnosti in razlike med prenesenimi zakoni, in pregled javnopolitičnega
konteksta EU, povezanega z nefinančnim poročanjem.

Poročilo najdete tukaj.

 Ekvilib Inštitut objavil novo poročilo: Davčne igre: tekma proti dnu
 

 

4. decembra 2017 je izšlo poročilo v koordinaciji mreže Eurodad, katere član je tudi Ekvilib Inštitut,
5. letno poročilo o vlogi Evropskih držav v spodbujanju globalnega davčnega sistema, ki omogoča
zlorabe, kot so bile razkrite v npr. t.i. Rajskih in Panamskih dokumentih, škandalih Ruske in
Azerbajdžanske pralnice in aferi LuxLeaks. Poročilo »Davčne igre: tekma proti dnu« ugotavlja, da
evropske vlade vodijo v tekmi, v kateri bo povprečna globalna stopnja stopnje davka od dohodkov
pravnih oseb enaka nič do leta 2052. Podrobna analiza stališč in davčnih sistemov 18 evropskih
držav razkriva, da je 12 vlad bodisi znižalo njihovo stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, ali pa
to načrtuje v bližnji prihodnosti. Obenem poročilo razkriva porast regresivnih davkov, kot je davek
na dodano vrednost. Ker so velika podjetja primorana plačati manj davka od dohodka pravnih oseb,
morajo potrošniki, da bi zapolnili nastalo vrzel, plačati več. Kot poudarja poročilo, to nesorazmerno
prizadene najrevnejše predstavnike skupnosti in prej predstavlja tveganje za povečanje neenakosti
v družbi, kot pa povod za njeno zmanjšanje.

Ugotovitve so objavljene v 5. letnem poročilu »Davčne igre – tekma proti dnu: Vloga Evrope
pri podpiranju nepravičnega globalnega davčnega sistema 2017«, ki preučuje davčne
politike in politike za transparentnost 17 držav članic EU in Norveške, Evropskega parlamenta in
Evropske komisije.

  

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

http://www.ekvilib.org/sl/
http://transparency.si/
http://www.ekvilib.org/sl/projects-archive/sticisce-za-davcno-pravicnost/
https://www.csreurope.org/sites/default/files/CSR%20Europe_GRI%20NFR%20publication_0.pdf
http://www.ekvilib.org/sl/kaj-delamo/publikacije/davcne-igre-tekma-proti-dnu/

