
Osrednjeslovenska regija

Družbena odgovornost je več kot 
dobrodelnost
Vedno več vlagateljev vključuje elemente ESG (okoljsko, družbeno in upravljavsko) v 
postopek odločanja o naložbah, zaradi česar so smernice ESG z vidika zagotavljanja 
kapitala vse pomembnejše 
Darja Kocbek

Družbena odgovornost precejšnjemu 
številu podjetij pomeni veliko več kot 
dobrodelnost. Na GZS – Zbornici osre-
dnjeslovenske regije v tej povezavi 
izpostavljajo ozaveščanje o smernicah 
ESG (okoljsko, družbeno in upravljavsko), 
ki jih vse bolj zahtevajo vlagatelji. ESG je 
namreč eno izmed ključnih orodij za do-
sego trajnostnega razvoja.

Izdelati je potrebno jasno strategijo 
ESG
Jerca Zajc, direktorica marketinga v 
družbi PwC, nam je pojasnila, da se re-
gulativno okolje po celotni EU močno 
spreminja, k čemur je ključno pripo-
moglo sprejetje evropskega zelenega 
dogovora. Ta poleg okoljske in finančne 
trajnosti vključuje tudi družbeno trajnost. 
S prihajajočo zakonodajo, kot so direktiva 
o skrbnem pregledu v podjetjih, direktiva 
glede poročanja podjetij o trajnostnosti in 
socialna taksonomija, postajajo družbene 
regulativne zahteve, vključno z razkritji, 
vse bolj stroge in standardizirane. 

»Kot svetovalci svojim strankam po-
magamo predvideti, interpretirati in se 
pripraviti na takšne zahteve, pri čemer 
umeščamo družbene vidike v njihovo 
celotno preobrazbo na področju ESG. 
Strankam svetujemo o pomembnih druž-
benih tveganjih in priložnostih, značilnih 

za njihovo poslovanje in panogo ter skrbi-
mo za integracijo ključnih družbenih 
tem,« nam je razložila Zajčeva. 

Ugotavlja, da stranke PwC danes bolj 
kot kdaj koli prej potrebujejo pomoč pri 
preoblikovanju svojega dela in poslanstva 
v prizadevanjih za trajne ter okolju in 
družbi prijazne rezultate. Tako že v jeseni 
skupaj z GZS – Zbornico osrednjesloven-
ske regije načrtujejo dogodek, kjer bodo 
nagovorili podjetja iz vseh regij, vseh 

velikosti in dejavnosti, da se začnejo za-
vestno pripravljati na vse novitete, ki jih 
prinašajo direktive. 

Področje družbene odgovornosti pod-
jetij so v PwC razširili na bolj celosten 
trajnostni pristop. Okoljska merila pre-
sojajo, kako podjetje skrbi za naravo. 
Socialna merila preučujejo, kako ureja 
odnose z zaposlenimi, dobavitelji, stran-
kami in skupnostmi, v katerih deluje. 
Upravljanje obravnava vodstvo podjetja, 
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plače vodstvenih delavcev, revizije, notra-
nje kontrole in pravice delničarjev. 

»Naše stranke so na področju ESG na 
različnih stopnjah procesa preobrazbe 

– za nekatere poglavitno vodilo predsta-
vljajo potrebe zainteresiranih strani, za 
druge predpisi, za tretje nove priložnosti 
ustreznega financiranja, za nekatere pa 
razumevanje koristi, ki bi jih njihovemu 
podjetju prinesla preobrazba ESG, ali pa 
kombinacija vseh dejavnikov,« ugotavlja 
Jerca Zajc. V PwC v Sloveniji vsako leto 
izpeljejo tudi več družbeno odgovornih 
projektov. V juniju so na primer Čebelar-
ski zvezi Slovenije donirali sredstva za 
nadaljnji razvoj čebelarstva. Simbolično 
so posadili tudi 221 sončnic – po eno za 
vsako čebelarsko društvo oziroma zvezo, 
ki deluje na Slovenskem.

Glede pripravljenosti in zrelosti za 
sodelovanje na področju družbene odgo-
vornosti Jerca Zajc ugotavlja, da so razlike 
predvsem med podjetji, ne regijami. Opa-
ža pa, da so podjetja iz osrednjeslovenske 
regije bolj ozaveščena o ESG, saj je vpliv 
Zelene prestolnice Evrope pustil pečat 
tudi na podjetjih. »Zanimivo je, da so sek-
torji tisti, kjer čutimo razlike. Zdi se, na 
primer, da je finančni sektor naprednejši, 
predvsem zaradi regulativnih zahtev, pa 
tudi zato, ker se bolj zaveda kratkoročnih 
in dolgoročnih tveganj v primeru, da do 
preoblikovanja in skladnosti na področju 
ESG v njihovih portfeljih ne bi prišlo, to so 
recimo tveganja, povezana s podnebjem,« 
nam je razložila. 

»Izdelati je treba jasno strategijo ESG 
in s tem njen izvedbeni načrt. Ta načrt 
pa mora biti operacionaliziran tako, da 
ima določene jasne tako finančne kot ne-
finančne kazalce uspešnosti, odgovorne 
nosilce operacij in tudi časovnico,« pravi 
Jerca Zajc.

Družbeno odgovornost razumejo kot 
dolžnost
V podjetju Avant car družbeno odgovor-
nost razumejo kot dolžnost, da entiteta 
v okolju, v katerem deluje, prispeva in 
sodeluje po svojih močeh in s pristno 
skrbjo do razvoja tega okolja, nam je 
pojasnil Matej Grošelj, vodja razisko-
valno-razvojnega oddelka. S storitvijo 

Avant2Go car sharinga lokalnemu oko-
lju omogočajo infrastrukturo mobilnosti, 
ki je dostopna širšemu krogu ljudi in 
ki obenem 'promovira' električno mo-
bilnost brez lokalnih izpustov, s tem 
pa prevzema svoj kamenček v mozai-
ku odgovornosti do zelenega prehoda. 
»Obenem smo kot podjetje odprti do 
priložnosti sodelovanja in povezovanja 
z različnimi pobudami lokalnega oko-
lja, podpiramo pa tudi razvoj kadrov, ki 
prihajajo iz lokalnega okolja,« nam je raz-
ložil Grošelj.  

Slovenija ima po njegovih besedah 
z vidika družbene odgovornosti zaradi 
svoje pregovorne 'majhnosti' naravno 
prednost oziroma priložnost, saj bi mo-
ralo biti povezovanje v lokalnem in tudi 
nekoliko širšem okolju lažje. Pri tem igra 
pomembno vlogo tudi miselni preboj, kjer 
pa je še nekaj prostora za napredek.

Pripomogli so k sistemski ureditvi 
agencijskega dela
»Adeccu družbena odgovornost od nekdaj 
veliko pomeni. V Sloveniji smo se zavze-
mali in pomagali k sistemski ureditvi 
agencijskega dela in izenačenju položaja 

agencijskih delavcev z ostalimi zaposle-
nimi,« nam je pojasnila Nina Mihoci, 
specialistka za marketing v podjetju. 
Po njenih besedah sledijo strategiji »Ma-
king the future work for everyone« (naj 
prihodnost deluje za vsakogar, op. a.), ka-
tere cilj je vsako leto povezovati več kot 
3,5 milijona kandidatov z zaposlitvenimi 
priložnostmi pri klientih po vsem svetu. 
Pri tem poslovnim partnerjem in kandida-
tom zagotavljajo celovit sklop kadrovskih 
storitev. 

Ker se svet sooča s številnimi global-
nimi izzivi, kot so podnebne spremembe, 
prehod iz linearnega gospodarstva v kro-
žno, naraščajoča neenakost, usklajevanje 
gospodarskih in družbenih potreb, vla-
gatelji, regulatorji, pa tudi potrošniki in 
zaposleni vse pogosteje zahtevajo, da 
podjetja niso le dobri upravitelji kapita-
la, temveč tudi naravnega in družbenega 
kapitala, ter da imajo v podporo temu 
vzpostavljen potreben okvir upravljanja. 
Vedno več vlagateljev vključuje elemen-
te ESG v postopek odločanja o naložbah, 
zaradi česar so smernice ESG z vidika za-
gotavljanja kapitala vse pomembnejše, 
nam je pojasnila Nina Mihoci. n

Ekipa PwC v Sloveniji ob predaji donacije Čebelarski zvezi Slovenije.
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