MODUL 1: Uvod v ekološko, družbeno in korporativno upravljanje (ESG)
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Zgodovina in ozadje
Osnova, strategije in glavni akterji
Mednarodni kontekst ESG
Trajnost in ekološka tranzicija z vidika poslovanja
Učinki podnebnih sprememb na obveznosti, ocenjevanje, vrednotenje trgovske družbe
Standardi, norme in priporočila za transparentnost in obveščanje
Energetska učinkovitost in njen pomen. ESCO modeli in finančni trendi
Krožno gospodarstvo in vplivi ESG
Vloga tehnologije v zeleni tranziciji

MODUL 2: Varovanje okolja, podnebne spremembe, zelena tranzicija in trajnostno financiranje
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Uvod, zgodovina in ozadje
Finančni sektor, ki se razvija v novo zeleno gospodarstvo
Trojna dimenzija podnebnih sprememb v bančnem sistemu
Zelena taksonomija
Priložnosti, strategije in tveganja za finančni sektor
Uporaba kriterijev ESG pri odločitvah o vlaganju
Sistemske lastnosti finančnih tveganj povezanih s podnebjem
Strategije sofinanciranja in orodja za spodbujanje trajnosti
Dekarbonizacija trga kapitala
Ocena ESG, kako se izvaja? Kateri so glavni deležniki?
Določanje cene ogljika. Politika, trgi in strategije za določanje cene CO2
Temelji trga ogljika v mednarodnem kontekstu

MODUL 3: Družbena vključenost in skupnostna enakopravnost
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Uvod, zgodovina in ozadje
Stebri družbe
Izvedba socialnih in skupnostnih kriterijev
Izzivi in bodoči trendi pri enakopravnosti na področju
Najboljše prakse: enakost članov upravnih odborov in najvišjega menedžmenta
Ustvarjanje ESG kulture znotraj organizacije
Vključevanje zaposlenih v organizaciji v politiko ESG
Pomembnost družbene vključenosti na več ravneh: pomembnost ranljivih skupnosti

MODUL 4: Upravljanje
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Uvod, zgodovina in ozadje
Kriteriji trajnosti in ESG kot ključnih modelov korporativnega upravljanja
ESG predpisi in učinek
Trajnost in reputacijska tveganja trgovske družbe
Upravljanje v trgovski družbi in upravljanje s tveganji
Bodočnost upravljanja: izzivi in priložnosti
Uvajanje okoljskih, družbenih dejavnikov in dejavnikov upravljanja v trgovsko družbo
Zagotavljanje vdanosti delničarjev korporativni strategiji trgovske družbe
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