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Pregled učinkovitega izvajanja standardov ESG 

Robert Ćuzela Piljac, vodja razvoja poslovanja, IBM 

V predavanju bo predstavil, kaj je pomembno vedeti o ESG na splošno in o njegovi implementaciji v 
podjetje. Predstavljena bo tudi študija primera in referenc izvajanja ESG.  
 
 
 

 

 

Pravni okvirji in priprava podatkov za trajnostno poročanje 

Maja Šoba, svetovalka na področju trajnostnih rešitev v centru odličnosti  BE-terna in Robert Kovačič 

Batista, vodja oddelka centra poslovne odličnosti,  BE-terna 

V predavanju bosta predstavila aktualne EU zakonodajne okvirje, pomen trajnostnega poročanja in 

učinkovitega upravljanja z ESG podatki. Nato bodo preverili praktične vidike poročanja, vključno s 

postopkom zbiranja, preverjanja in sporočanja podatkov ESG. To bo vključevalo razpravo o najboljših 

praksah za upravljanje podatkov, kot je uvedba sistemov upravljanja podatkov in vključevanje 

trajnosti v poslovne operacije. Sledi pregled vloge tehnologije vključno z uporabo programske 

opreme za upravljanje trajnostnega razvoja in digitalnih orodij za vizualizacijo podatkov in 

komunikacijo. 

 

 

 



 
 
Trajno delovanje storitvenih podjetij v Sloveniji: motivi, praksa in rezultati 
Prof dr. Vesna Žabkar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
 
Skupina raziskovalcev z Ekonomske fakultete raziskujejo trajnostno delovanje velikih in srednje 
velikih podjetij v Sloveniji s pomočjo Trajnostnega poslovnega indeksa (TPI), ki vključuje celostno 
ovrednotenje okoljskih (ekoloških), družbenih in upravljavskih trajnostnih praks – t.i. ESG. Do sedaj 
zbrani podatki dajejo širši vpogled v stanje na področju trajnostnega delovanja podjetij pri nas in 
omogočajo primerjave med podjetji v različnih dejavnostih. Predstavili bodo motive in prakse 
trajnostnega delovanja storitvenih podjetij ter osvetlili rezultate trajnostnega delovanja, med drugom 
skozi večje konkurenčne prednosti podjetij. 
 
 
 

 
Pomen digitalizacije pri implementaciji okoljske zakonodaje prihodnosti 

Antonija Božič Cerar, direktorica Strokovne službe za varstvo okolja, GZS 

 

Vse več okoljskih predpisov proizvodov prehaja na enotna pravila, ki veljajo neposredno za celo 

območje EU. Okoljevarstvena pravila se preusmerjajo od konca življenjskega cikla proizvoda do 

preverjanje njihovega celotnega cikla, od zibelke do groba. Nova pravila za embalažo in odpadno 

embalažo, baterije in akumulatorje ter električno in elektronsko opremi, kjer se bodo celo 

postopoma uvedli digitalni potni listi bo možno uvesti le ob ustrezni podpori digitalnih tehnologij. 

Podobno velja glede novih pravil trajnostnega poročanja in preverjanja okoljskih in družbenih 

kriterijev dobaviteljskih verig pred vstopom surovin v proizvodnje enote. Seveda pa se tudi pri 

odpadnih tokovih, ki so bili že zdaj podvrženi zahtevam zagotavljanja sledljivosti pošiljk in poročanja 

pojavlja potreba po nadgradnji obstoječih sistemov sledenja in poročanja z možnostmi, ki jih 

ponujajo digitalne tehnologije. 

 

 



 

Primer dobre prakse: Trajnost v Iskraemeco 

Lara Šarabon Štojs, samostojna strokovnjakinja za trajnostni razvoj, Iskraemeco 

V Iskraemecu je trajnostni razvoj filozofija, ki jo je treba živeti in udejanjati ter ni samo niz postopkov 

in smernic, ki bi jim sledili brez razmisleka. Skrajni čas je, da ukrepamo, in Iskraemeco v svojem 

delovanju, v svoji oskrbovalni verigi in partnerskih odnosih prevzema odgovornost za napredek.  

 

 

 

 

 
 


