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hodita z roko v roki, tako kot verjamemo v 
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Ekvilib Inštitut deluje kot zasebna neprofitna organizacija in ni  
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Za organizacijo, ki se ukvarja s področjem družbene odgovornosti, je 
ključnega pomena, da tudi sama sledi tem načelom ter da zapisane 
vrednote ne ostajajo samo na papirju. To dokazujemo med drugim tudi s 
pripravo trajnostnega poročila, katerega smo letos že drugič pripravili za 
vas.  
 

»Namen trajnostno poročila, ki je pred vami, je dvojen.  Najprej kot 
informacija našim deležnikom, kako poslujemo, katere so naše usmeritve, 
katere so naše vrednote in nasploh kaj bi radi počeli v prihodnosti. V tem 
poročilu naši deležniki lahko najdejo priložnosti za sodelovanje z nami in 
sliko o nas kot potencialnem partnerju, tako z našimi prednostmi kot 
morda tudi slabostmi. Drug namen tega poročila pa je naš notranji proces, 
ki je pripeljal do njega. Ko smo se vsi morali ozreti v preteklo leto, v naše 
projekte, naše poslanstvo, naše sodelovanje, tako znotraj tima, kot tudi z 
našimi številnimi partnerji. Ta proces je izredno dragocen, ker nam daje 
možnost, da se posvetimo lastni organizaciji in pogledamo, kje smo na naši 
poti, ki sicer ima jasno smer, ima pa tudi številne ovinke, vzpone in spuste.« 
Aleš K. K. 
 

 »Veliko se govori o pomembnosti ponotranjenih ciljev in vrednot za uspeh 
organizacije. Vedno več organizacij se trudi umestiti sodelovanje z 
zaposlenimi med svoje vrednote. Velikokrat se zgodi, da vrednote ostanejo 
le na papirju. Vesela sem, da sem zaposlena v organizaciji, ki ne le svetuje 
na tem področju, ampak dejansko živi svoje nauke.« Maruša 
 

»Z delovanjem na področjih, kot so trajnostno poslovanje, varovanje 
človekovih pravic, integriteta poslovanja in družbena odgovornost vseh 
akterjev, naše delo tudi v prihodnosti ostaja relevantno, zato bomo še 
naprej po svojih močeh prispevali k boljšemu poslovnemu in družbenemu 
okolju, v katerem delujemo.« Petra 
 
»Upam, da boste v tem poročilu dobili kakovostne informacije o trajnosti 
poslovanja Ekvilib Inštituta. Vaš odziv bo zagotovo spodbuda in motivacija 
za naše nadaljnjo delo, prav tako upam, da morda najdete v poročilu kaj, 
kar bo za vas navdih, da boste tudi sami sledili poti trajnosti in prispevali k 
lepšemu svetu.« Lucija 
 
 
Vaši Ekvilibovci 
 
 
 
 

GRI 1.1 - Izjava 

direktorja organizacije 

Beseda 
Ekvilibovcev 

 Spoštovani,  
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Ekvilib Inštitut je bil ustanovljen leta 2003 kot zasebna neprofitna in 
neodvisna organizacija, ki deluje na področju družbene odgovornosti, 
razvojnega sodelovanja in človekovih pravic. S svojimi dejavnostmi želimo 
vplivati na vse akterje v družbi – tako na posameznike kot različne 
organizacije.  
 

popolno ime Ekvilib Inštitut, zavod 

skrajšano ime Ekvilib Inštitut 

sedež podjetja Šišenska cesta 89, 1000 Ljubljana 

projekta pisarna Medvedova cesta 28, 1000 Ljubljana 

telefon  01 430 3751 

telefaks 059 035 581 

elektronska pošta info@ekvilib.org 

matična številka 1839713 

davčna številka SI83108459 

transakcijski računi SI56 0201 0025 3975 842; SI56 0201 0025 9432 868   

leto ustanovitve 2003 

pravnoorganizacijska 
oblika 

zavod 

vrsta lastnine zasebna lastnina 

ustanovitelja Kranjc Kušlan Aleš, Učakar Kranjc Maja 

direktor Kranjc Kušlan Aleš 

glavna dejavnost 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na 
področju družboslovja in humanistike 

Kontaktno mesto  za 
vprašanja v zvezi s 
poročilom ali 
njegovo vsebino 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRI 2.1 - Ime 

organizacije 

GRI 2.4 - Sedež 

organizacije 

GRI 2.6 - 

Vrsta lastništva in  

pravna oblika  

organizacije 

GRI 3.4 -  kontaktno 

mesto za vprašanja v 

zvezi s poročilom in 

njegovo vsebino 
Kontaktna oseba za informacije o 

poročanju: Lucija Glavič 

lucija@ekvilib.org 

Zakoniti zastopnik 

Aleš Kranjc Kušlan 

akk@ekvilib.org 

Osnovni  podatki  Ekvilib Inštituta 

Opis 
organizacije 

mailto:info@ekvilib.org
mailto:lucija@ekvilib.org
mailto:akk@ekvilib.org
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V sklopu svojega delovanja spodbujamo in podpiramo politike in prakse, ki 
prispevajo k družbeni odgovornosti vseh akterjev v globalnem razvoju ter višji 
ravni uresničevanja človekovih pravic vseh ljudi. Pri svojem delu uporabljamo 
interdisciplinaren in strokoven pristop ter si prizadevamo za nenehno 
izpopolnjevanje in izobraževanje, tako nas samih kot širše javnosti. Naše 
poslovanje temelji na vrednotah, katere pojmujemo kot temelj vsake 
organizacije. Vrednote, ki jih spoštujemo zaposleni Ekvilib Inštituta in 
pričakujemo, da jih spoštujejo tudi naši deležniki, so naslednje:   
 

INTEGRITETA Integriteto razumemo kot skladnost, pristnost, poštenost in 
verodostojnost na vseh nivojih. Na osebnem nivoju je 
integriteta govoriti to, kar misliš, in delati to, kar govoriš, na 
ravni organizacije pa so zaposleni z osebno integriteto, ki 
delujejo skladno z etičnimi normami in vrednotami.*  

MEDSEBOJNO 
SPOŠTOVANJE IN 
DIALOG 

Raznolikost priznavamo kot ključno vrednoto ter si 
prizadevamo za medsebojno spoštovanje, ki temelji na 
odprtem dialogu. 

DOSTOJANSTVO IN 
POLNOMOČENJE 

Spoštujemo dostojanstvo ter si prizadevamo, da bi vsi ljudje 
imeli enake možnosti, da prispevajo k oblikovanju lastne 
prihodnosti. 

SODELOVANJE IN 
POVEZOVANJE 

Povezujemo ljudi, projekte in ideje, ki  težijo k strukturnim 
spremembam ter odpravi ključnih vzrokov za neenakost 
med ljudmi in regijami sveta.  

ODGOVORNOST Spodbujamo odgovornost vseh akterjev, da prispevajo k 
dolgotrajnemu in bolj uravnoteženemu razvoju in družbi; 
prizadevamo si za lastno odgovorno delovanje do naših 
deležnikov kot tudi okolja. 

ZNANJE IN 
INOVATIVNOST 

Na inovativen, fleksibilen in strokoven način nadgrajujemo 
obstoječe znanje in izkušnje ter si prizadevamo za širjenje 
dobrih praks med različnimi disciplinami in družbenimi 
akterji. 

 
 
Zakonske in druge (prostovoljne) podlage delovanja 
 

Ekvilib Inštitut pri svojem delovanju spoštuje zakonodajo Republike Slovenije  
ter vse podzakonske akte in veljavne predpise, ki veljajo za zavode in zasebni 
sektor ter interne in prostovoljne predpise. Interni akti in pravilniki Ekvilib 
Inštituta so naslednji: Interni akt o pravicah in obveznostih zaposlenih, 
Pravilnik obračunavanja potnih nalogov, Pravilnik obračunavanja prevoza na 
delovno mesto, Integriteta poslovanja Ekvilib Inštituta, Interni akt za 
preprečevanje tveganj iz Izjave o tveganjih na delovnem mestu povezanih z 
ugotovljenim tveganjem: »Nevarnost okvar mišično skeletnega sistema 
zgornjega trupa zaradi prisilne drže pri uporabi računalnika«, Izjava o varnosti 
z oceno tveganja in Načrt promocije zdravja na delovnem mestu. 
 

Ekvilib Inštitut je prvi 
podpisnik Deklaracije o 
poštenem poslovanju v 
Sloveniji. Deklaracija je 
predpis, katerega Ekvilib 
prostovoljno spoštuje. S 
podpisom Deklaracije smo 
se zavezali, da bomo 
poslovali pregledno in 
pošteno in da se bomo 
izogibali kakršnikoli obliki 
korupcije, vključno s 
podkupovanjem in 
izsiljevanjem.  
 

Opis 
organizacije 

*Ker je integriteta  ena od najpomembnejših vrednot, smo pripravili Načrt integritete, ki je objavljen na spletni strani. 

Poslanstvo in vrednote 

Vrednote Ekvilib Inštituta 
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Področje delovanja 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRI 2.2 – Primarne 

blagovne znamke, 

izdelki in/ali storitve 

 

 

Certifikat Družini prijazno podjetje (DPP) je v 

pomoč zaposlenim pri vzpostavljanju ravnovesja 

med poklicnim in zasebnim življenjem.  

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije (MDOS) 

je stičišče podjetij in drugih organizacij, katerih 

skupni namen je promocija družbene odgovornosti, 

tako znotraj svojih podjetij in organizacij, kot v 

širšem družbenem prostoru. 

Strokovni dogodki,  izobraževanja in svetovanja na 

temo družbene odgovornosti: konferenca Nove 

ekonomije za trajnostne horizonte,  izobraževanje 

za pripravo trajnostnega poročila po smernicah GRI, 

izobraževanje za pridobitev certifikata Ekspert ISO 

26000, ter drugi. 

 

 

Program umetnost za družbene spremembe Globalna 
SOFA je v letu 2014 spodbujala mlade umetnike, da 
gostujejo in predstavljajo svojo kulturo v Sloveniji. 
 
Beg kapitala je evropski projekt, katerega namen je 
dvigniti zavest o tem, kako beg kapitala iz držav v 
razvoju ogroža sposobnost teh držav za izkoreninjenje 
revščine. 
 
Pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni gori je 
projekt, katerega cilj je izboljšati pomen 
enakopravnost spolov v Črni gori.  
 
Ekvilib Inštitut je koordiniral koalicijo nevladnih 
organizacij, ki so pripravile Senčno poročilo na 
področju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. 
 
Strokovni dogodki in zagovorniške aktivnosti na 
področju človekovih pravic in razvojnega sodelovanja 
(okrogle mize, izobraževanja …) 
 

 

Ime Ekvilib izhaja iz besede ekvilibrium, kar pomeni stanje, ko sta dve 
nasprotujoči si sili v ravnovesju. Vse naše delovanje teži k ravnovesju, pa naj 
bo to v poslovnem svetu, v obliki ravnovesja med delom in družino,  ali pri 
spodbujanju aktivnosti, ki vodijo v pravičnejši in uravnotežen globalni razvoj. 

Prizadevamo si za družbeno 
odgovorno delovanje vseh akterjev 
družbe, s poudarkom na družbeni 

odgovornosti podjetij, saj le 
soodvisnost ter holistični pristop 
vodita v trajnostno prihodnost. 

 

Prizadevamo si za vključevanje 

človekovih pravic kot ključnega načela 

v razvojnem sodelovanju ter težimo k 

strukturnim spremembam, ki vodijo v 

pravičnejši in bolj uravnotežen globalni 

razvoj. 

 

DRUŽBENA 
ODGOVORNOST 

 

ČLOVEKOVE PRAVICE IN 
RAZVOJNO SODELOVANJE 

 

Ekvilib Inštitut  
je neprofitna in neodvisna organizacija, ki 

deluje na zgornjih dveh področjih.  
 

Opis 
organizacije 
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Uvajanje in podeljevanje certifikata Družini 
prijazno podjetje (DPP) predstavlja družbeno 

odgovoren princip upravljanja človeških virov. 
Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne 
pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in 
zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v 
zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, 
števila nezgod ipd. ter povečanju zadovoljstva, 
motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni 
jasne pozitivne ekonomske učinke. V letu 2014 je 
bilo podeljenih 33 osnovnih certifikatov in 7 polnih 
certifikatov. Svečani podelitvi sta bili organizirani 
maja v Mestnem muzeju ter decembra v 
Cankarjevem domu. Na zadnji podelitvi pa smo 
obenem praznovali  10 let od začetka razvojnega 
partnerstva „Mladim materam/družinam prijazno 
zaposlovanje" v okviru pobude EQUAL, iz katerega 
izhaja certifikat Družini prijazno podjetje.   
 
 

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije (MDOS) je 
stičišče podjetij in drugih organizacij, katerih skupni 
namen je promocija družbene odgovornosti, tako znotraj 
svojih podjetij in organizacij, kot v širšem družbenem 
prostoru. Ključne dejavnosti MDOS so izmenjava znanja, 
uvajanje novosti in dobrih praks s področja družbene 
odgovornosti, ter osveščanje o prednostih, ki jih ta način 
delovanja prinaša. V letu je mreža štela 27 članov. 
Aktivnosti, ki smo jih organizirali v okviru mreže so bile:  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Teden usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja in Dan DD sta bili akciji, 
lansirni v drugem tednu decembra 2014. Na Dan Delo Družina smo spodbujali 
podjetja in njihove zaposlene, da na ta dan odidejo pravočasno (po osmih 
urah dela) domov. S to akcijo smo želeli  spodbuditi razmislek o pomenu 
usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, razmislek o dolgih delovnikih, 
ki ne prinašajo želenih rezultatov v obliki večje produktivnosti, ter o 
organizacijskih kulturah, ki v središče postavljajo produktivno, spoštljivo 

10 let začetka razvojnega partnerstva »Mladim materam / 
družinam prijazno zaposlovanje« 

Študijski obisk članov na mednarodni 
konferenci - International 
Conference on Corporate 
Sustainability and Responsibility - 
Innovating for Sustainability   
 

Nagrada družbeno 
odgovornih podjetniških 

praks 2014 
 

 

Jesensko srečanje 
članov MDOS 

 Delavnica Trajnostno 
poročilo na treh straneh 

 

Konferenca Nove ekonomije 
za trajnostne horizonte 2014 
 

Opis 
organizacije 

  Foto: Janez Platiše 

 

Konferenca Nove ekonomije za trajnostne horizonte 2014 

Foto: Marko Vitas 
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sodelovanje z zaposlenimi. Akciji smo se pridružili 
tudi zaposleni Ekvilib Inštituta ter zaposleni različnih 
podjetij, med drugim Ydria Motors d.o.o. (na sliki);  
pobuda je vključevala podpis zaveze, da bomo na ta 
dan res pravočasno odšli domov.  
 

V letu 2014 smo organizirali tudi različne strokovne 
dogodke in izobraževanja, kot so izobraževanje za 
pripravo trajnostnega poročila  po smernicah GRI, 
izobraževanje za pridobitev certifikata Ekspert ISO 
26000, okroglo miza na temo raznolikosti, 
konferenco Nove ekonomije za trajnostne 
horizonte, ter nekaj dogodkov s področja človekovih 
pravic.  
 
 

Beg kapitala (izvirni naslov: Projekt Illicit Capital Flight) je 
projekt s področja človekovih pravic in razvojnega sodelovanja, ki 
se ukvarja z razkrinkanjem povezav med trgovinskimi in 
investicijskimi politikami Evropske unije in nezakonitim begom 
kapitala multinacionalk iz držav v razvoju v davčne oaze. Cilj je 
seznaniti javnost o učinkih nezakonitega bega kapitala za 
doseganje razvojnih ciljev tisočletja, z namenom pridobitve 
politične podpore na nacionalni in EU ravni za večjo usklajenost 
politik EU z razvojnimi cilji. V projektu sodeluje 13 evropskih 
nevladnih organizacij iz 12 evropskih držav, ki se ukvarjajo z 
razvojno pomočjo. Prizadevamo si za trgovinsko pravičnejših 
sporazum med državami članicami EU in državami v razvoju, k 
bolj odgovornemu finančnemu poslovanju multinacionalk v 
državah v razvoju ter k okrepitvi skladnosti politik za razvoj, ki bi 
učinkovito reševale ta problem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z namenom ozaveščanja javnosti o 

problematiki bega kapitala iz držav 

v razvoju je bil v okviru projekta 

narejen krajši dokumentarni film z 

naslovom "Beg kapitala - kam gre 

ves denar?" Prav tako so bili 

organizirani dogodki, namenjeni 

ozaveščanju, vsako leto pa članice 

pripravimo tudi poročilo o begu 

kapitala.  

 

Podpis zavez za DanDD v podjetju Ydria Motors 

  Foto: Ydria Motors 

 

  Foto: mreža Eurodad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Re48XY17LQE
https://www.youtube.com/watch?v=Re48XY17LQE
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V sklopu programa Globalna SOFA - umetnost za družbene spremembe se je v letu 2014 iztekel projekt 
Kreativna karavana (izvirni naslov: Strengthen Creative Cooperation), v okviru katerega so mladi 
umetniki iz globalnega juga gostovali v Sloveniji ter preko umetnosti spodbujali medkulturni dialog ter 
širili spoštovanje raznolikosti in globalno zavest med vrstniki v Sloveniji. Umetniške skupine  so izvajale 
predstave ter skozi srečanja z evropskimi vrstniki predstavljale svoje vsakodnevno življenje, vizijo za 
boljšo prihodnost, spodbujale medkulturno sodelovanje mladih, večje spoštovanje do soljudi, do 
lastnega mnenja in izbire vsakega posameznika. V letu 2014 smo v sodelovanju z Mladinskim centrom 
Podlaga in Občino Sežana gostili 2 skupini mladih umetnikov, in sicer pevsko-plesno skupino Big Mama 
Laboratorio iz Argentine ter plesno-gledališko-akrobatsko skupino iz Kigamboni Community Centra v 
Tanzaniji. Skupini sta obiskali 4 šole in izvedli skupno 5 delavnic ter 5 predstav. Vseh 16 umetnikov je v 
času gostovanja bivalo pri družinah v Ljubljani in okolici. 
 

V letu 2014 se je na področju človekovih pravic izvajal še projekt Pravice žensk in enakopravnost spolov 
v Črni gori, katerega cilj je zvišati raven prepoznavnosti pomena naslavljanja področja pravic žensk in 
neenakopravnosti spolov v javnosti in med političnimi akterji v Črni gori. V sodelovanju s črnogorsko 
organizacijo Inštitut za javno politiko Podgorica v Črni gori vzpostavljamo 
usposabljanje in svetovanje na področju pravic 
žensk in  enakopravnosti spolov, organiziramo 
javne dogodke, ki vključujejo vprašanja 
ne/enakopravnosti spolov v javni diskurz, se 
povezujemo z novinarji, za katere smo med 
drugim pripravili smernice o upoštevanju 
enakosti spolov pri medijskem poročanju, 
pripravljamo študije o implementaciji 
Resolucije ZN RS 1325 (ženske, mir in varnost) v 
Črni gori in drugih državah Zahodnega Balkana, 
ter izvajamo ostale zagovorniške in promocijske 
aktivnosti. 
 
V letu 2014 je Ekvilib Inštitut vodil koordinacijo koalicije 12 nevladnih organizacij, ki se je združila za 
pripravo Senčnega poročila na področju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Maja 2014 smo 
poročilo posredovali Odboru za ekonomske, socialne in kulturne (EKS) pravice v Ženevi, ki je podana 
stališča in priporočila koalicije upošteval v svojih decembra 2014 objavljenih Zaključnih priporočilih o 
stanju ESK pravic v Sloveniji. Koalicija nadaljuje svoje delo s spremljanjem uresničevanja priporočil 
Odbora s strani Republike Slovenije ter z rednimi zagovorniškimi aktivnostmi na tem področju. 

mrežo strokovnjakov za 

Delovno kosilo v sklopu projekta 
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Ekvilib Inštitut svoje aktivnosti izvaja predvsem na območju Slovenije, preko 
opisanih projektnih partnerjev pa tudi globalno.  
 

Število držav, kjer 
organizacija deluje 

Ekvilib posluje večinoma v Sloveniji, občasno  z 
različnimi projekti, pa delujemo tudi v Črni gori, 
Republiki Hrvaški ter v drugih državah EU. Preko 
partnerjev pa Ekvilib deluje globalno. 

Trgi, kjer organizacija 
prodaja 

Organizacija je svoje izdelke v letu 2014 prodajala v 
Sloveniji ter na Hrvaškem. 

 
 

Evidenco naših storitev po posameznih regijah v Sloveniji spremljamo le pri prejemnikih certifikata 
Družini prijazno podjetje ter pri članih MDOS. Največ prejemnikov certifikata DPP beležimo iz 
osrednjeslovenske (približno 56%) in podravske (približno 16%) regije. Od leta 2012 do leta 2014 je 
osnovni certifikat na novo pridobilo 78 novih podjetij, nekaj podjetij pa je iz postopka izstopilo. Po 
regijah se je iz leta 2012 povprečje za nekaj odstotkov bolj porazdelilo. Za okoli dva odstotka se je 
povečalo povprečje v zasavski, pomurski in jugovzhodni Sloveniji in za prav toliko odstotkov se je 
zmanjšalo povprečje v osrednji Sloveniji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podoben delež podjetij je pri članih MDOS, kjer je polovica članov iz osrednje 
Slovenije ter skoraj 30% iz podravske regije.  
 
Konec leta 2014 je Ekvilib Inštitut investiral kapitalsko naložbo v podjetje  
DOP, poslovno svetovanje d.o.o. (CSR Compny Adria), katero bo poslovalo tudi 
po državah bivše Jugoslavije ter severne Italije. Kapitalska naložba je edina 
večja sprememba v obdobju poročanja. Ekvilib Inštitut je sicer manjši zavod, ki 
o svoji operativni strukturi organizacije ne poroča.  

 

GRI 2.7 - Trgi, kjer 

organizacija prodaja 

GRI 2.5 - Število držav, 

kjer organizacija deluje 

GRI 2.3 – Operativna 

struktura organizacije 

GRI 2.9 – Pomembne 

spremembe v obdobju 

poročanja 

Število držav, kjer organizacija deluje 

Prejemniki certifikata DPP po regijah 

Opis 
organizacije 
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Merila organizacije 
 

Število zaposlenih: V letu 2014 je bilo za polni delovni čas zaposlenih 5 oseb, 
za polovični čas pa 2 osebi. Aktivno smo spodbujali zaposlovanje mladih z 
omogočanjem prvih delovnih izkušenj. Izvajali smo projekt Prvi delovni 
preizkus, Mentorstvo za mlade, italijanskemu študentu pa smo nudili 
strokovno prakso. Poleg teh se je v koledarskem letu 2014 izvajalo več 
različnih dejavnosti in projektov, od tega so se nekateri nadaljevali iz prejšnjih 
let, nekateri so se začeli izvajati v letu 2014. Trije sofinancirani projekti so bili s 
področja človekovih pravic in razvojnega sodelovanja in en s področja 
družbene odgovornosti. Na področju DO smo kot profitno dejavnost izvajali še 
svetovanja podjetjem, imeli različna izobraževanja ter  vodili nagrado 
družbeno odgovornih praks. 
 

Financiranje: Ekvilib Inštitut opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost. 
Finančna sredstva za izvajanje pridobimo iz različnih naslovov: sredstva iz 
javnih razpisov (skladi EU, različna ministrstva RS) in občinskih proračunov, 
tujih vladnih organizacij, donacij, različnih programov in partnerstev ter s 
trženjem storitev. Ekvilib Inštitut tako nima najetih posojil za svoje 
financiranje. V spodnji tabeli pa so prikazani celotni prihodki in odhodki ter 
čisti presežek teh prihodkov v EUR za leta 2012, 2013 in 2014.  
 

postavka iz IPI / leto 2012  2013  2014 

celotni prihodki 475.168  446.584  408.095 

celotni odhodki 469.046  420.204  377.438 

presežek prihodka nad odhodki 6.122  26.380  30.657 

čisti presežek prihodka nad odhodki 5.163  24.729  27.273 

 
 
V primerjavi z letom 2012 sta se precej povečala presežek ter čisti presežek prihodka nad odhodki. 
Razlog za povečanje je povezan s porastom podjetij, ki so se v teh letih vključila v pridobitev certifikata 
DPP. Kot neprofitna organizacija vsakoletni presežek prihodkov nad odhodki investiramo v nadaljnje 
procese in dejavnosti organizacije, ter ga ne izplačujemo lastnikom. V naslednjih letih bomo presežek 
namenili razvoju idej v Ekvilabu (več v strategiji Ekvilib Inštituta). 

 
 
postavka iz BS / leto 2012 2013 2014 

stroški dela 107.885 111.074 97.476* 

povprečno število zaposlenih 4,5          5,3 4,5 

povprečni stroški bruto plače 
zaposlene osebe na mesec 

1.959 1.721   1.805                                      

 
 

Za podrobnejši pregled poslovanja Ekvilib Inštituta obiščite našo spletno stran 
(http://www.ekvilib.org/sl/finanni-izkazi), kjer se nahaja Bilanca stanja 2014 in Izkaz poslovnega izida 
2014. 

GRI 2.8 – Merila 

organizacije 

*opomba: Stroški dela znašajo skupaj 129.151, od tega stroški plač in nadomestil 97.476, prevoz in prehrana 

9.522, regres 4.920, odpravnine 565, prispevki na plače v breme delodajalca 16.668 

 

  Prihodki in odhodki Ekvilib Inštituta 

 Stroški Ekvilib Inštituta 

Opis 
organizacije 

Mentoriranka in mentor 

GRI 2.8 – Merila 

organizacije 

http://www.ekvilib.org/sl/finanni-izkazi
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Obdobje poročanja se navezuje na koledarsko leto 2014 in sledi poročilu o 
trajnostnem poslovanju Ekvilib Inštituta za leto 2012. Čeprav smo napovedali 
poročanje enkrat letno, smo se zaradi majhnosti organizacije in ponavljanja 
podatkov odločili, da poročamo na vsaki dve leti. 
 

Ekvilib inštitut se ukvarja z različnimi področji, ki so vsa enako pomembna pri 
kreiranju trajnostnega in pravičnega sveta. Postopek določanja vsebine poročila 
je potekal preko anketnega vprašalnika, katerega smo ga razdelili med 
zaposlene in s pomočjo odgovorov določili vsebino in obliko poročila. Pri 
pisanju poročila smo se osredotočali na tiste dejavnosti, ki najpomembneje 
vplivajo na naše ekonomsko delovanje, družbo in okolje, in na vsebine, ki 
pomembno vplivajo na odločitve deležnikov. Poročanje se sicer navezuje na 
delovanje Ekvilib Inštituta na slovenskem trgu, saj v tujini nismo imeli drugih 
skupnih vlaganj, podružnic, najetih objektov. Po drugi strani pa imamo 
pomembne mednarodne partnerje, ki posredno vplivajo na naše družbeno 
odgovorno poslovanje. Ti so CSR Europe, CSR Company International in EGAM - 
European Grassroots Antiracist Movement. Slovenska partnerja pa sta Sloga in 
Koalicija za ESK pravice – kjer smo bili koordinatorji za pripravo senčnega 
poročila o stanju ESK pravic v Sloveniji. 
 

Pri oblikovanju poročila in pridobivanju podatkov smo uporabili deskriptivno 
raziskovalno metodo. Pri tem smo zbirali informacije iz sekundarnih kot tudi 
primarnih virov. Uporabljene so bile naslednje tehnike: 
- analiza dokumentacije, kjer smo pregledali posamezne vsebine projektov in  

analizirali objavljeno gradivo; 
- analiza statističnih podatkov; ki je bila uporabljena pri analizi podatkov o 

imetnikih certifikata DPP. V poročilu je prikazano le nekaj rezultatov sicer pa 

so rezultati celotne analize dostopni na spletni strani Certifikat Družini 

prijazno podjetje;  

- anketiranje smo uporabili pri ocenjevanju zadovoljstva udeležencev na 

različnih dogodkih, organiziranih s strani Ekvilib Inštituta. 

  

Pri zbiranju podatkov nismo imeli težav, saj se vsak projekt ob zaključku tudi 
ovrednoti: čas projekta, višina (dodeljenih) finančnih sredstev, poraba sredstev, 
število udeležencev, opis poteka aktivnosti, strokovnjaki, ki so sodelovali ipd. K 
takšni evalvaciji smo zavezani s strani institucij, ki nam dodelijo finančna 
sredstva, po drugi strani smo pri izračunih kazalnikov uporabili tudi 
računovodske podatke, ki predstavljajo verodostojne finančne podatke o 
delovanju Ekvilib Inštituta. Iz opisanega sledi, da se poslužujemo 
kvantitativnega (kvantitativni opis udeležencev: spol, starost, poklic, vrsta 
ranljive skupine oseb ipd.) in kvalitativnega (opis projektov: opis poteka, 
obsega, učinka, ipd.) načina zbiranja podatkov. Pri oblikovanju kazalnikov smo 
upoštevali navodila GRI Indicator Protocol. Vsi podatki, namenjeni pripravi 
kazalnikov in rezultatov, predstavljenih v trajnostnem poročilu, imajo 
verodostojno ozadje in se jih lahko kadarkoli dobi v pregled. 

GRI 3.1 – Obdobje 

poročanja podanih 

informacij 

GRI 3.2 – Datum 

zadnjega poročanja 

GRI 3.3 časovni okvir 

poročanja 

GRI 3.5 – Postopki 

določanja vsebine 

poročila 

GRI 3.6 – Meje poročila 

GRI 3.10 – Tehnike 

merjenja podatkov in 

osnove izračunov  

Metodologija 
in parametri 
poročanja 

Metodologija in parametri poročanja 
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V letu 2014 se je stanje v Slovenji na gospodarskem področju začelo 
izboljševati, kljub vsemu pa ostaja visoka stopnja brezposelnosti, negotova 
prihodnost ter nezaupanje v državne institucije. Prav tako se nam obetajo 
spremembe na globalnem področju, kar se tiče priseljevanja ter migracij. 
 
V Ekvilib Inštitutu smo prepričani, da družbeno odgovorna pot lahko prinaša dolgoročno uspešnost in 
obstoj na trgu. Dogajajo se premiki v tej smeri, saj je opaziti porast socialnih podjetij, trajnostno 
naravnanih združenj ter podjetij, ki odgovorno ravnanje z okoljem ter druge trajnostne inovativne 
rešitve strateško vključujejo v svoje poslovanje. Kljub vsemu pa nas čaka v prihodnosti še veliko dela, 
predvsem v ozaveščanju in opozarjanju organizacij ter državnih institucij, da sta celovitost in soodvisnost 
ključni komponenti za graditev stabilnega sveta za prihodnje generacije.  
 

PRILOŽNOSTI  NEVARNOSTI 

- potrebe po novih postopkih oziroma rešitvah 
za prilagajanje podjetij na spreminjajoče se 
poslovno okolje 

- Ekvilib Inštitut je prvi na slovenskem trgu, ki 
ponuja celostna orodja družbene odgovornosti 

- priložnosti za povezovanje in poslovanje s 
tujino 

- nova finančna perspektiva EU in s tem 
priložnost za razširitev delovanja na nekatera 
ključna področja  

- spodbuda s strani EU za oblikovanje 
nacionalne strategije na področju družbene 
odgovornosti 

- odmevne kritike medijev v primerih 
neodgovornega in neetičnega ravnanja 
organizacij 
 

- nizka stopnja gospodarske rasti, strukturne 
reforme, visoka stopnja brezposelnosti, slabi 
poslovni rezultati, ki za organizacije ne 
ustvarjajo okolja, v katerem bi lahko 
razmišljale o vključevanju družbeno 
odgovornega poslovanja 

- prepričanje vodstva organizacij, da je DO le 
nepotreben strošek 

- zniževanje višine finančnih sredstev, 
namenjenih projektom za razvoj s strani EU 

- nizka stopnja interesa s strani vlade pri 
spodbujanju družbeno odgovornega ravnanja 

- odpuščanje zaposlenih v podjetjih, ki so 
imetniki certifikata DPP 

- pomanjkanje kadra z marketinškimi 
znanji/izkušnjami 

- večja konkurenca na ravni EU pri  kandidiranju 
za finančna sredstva za izpeljavo EU projektov 
 

 
 

Opredelitev verige sprememb Ekvilib Inštituta 
 

Trajnostni razvoj, ki se v strokovnih krogih najpogosteje opredeljuje kot »ekonomski napredek, ki 
zadovoljuje potrebe današnjih generacij, ne da bi pri tem ogrožali bivanje in sposobnosti zadovoljevanja 
potreb prihodnjih generacij«*, poskušamo doseči z različnimi aktivnostmi, ki sprožijo spremembe 
neposredno pri naših uporabnikih in posredno v širši družbi. Preko izobraževanj, uvajanja Certifikata DPP 
ter aktivnega delovanja Mreže za družbeno odgovornost dosegamo stanje, da podjetja pridobijo znanja, 
ki so potrebna za  samostojno vpeljavo trajnostnih aktivnosti v poslovanje. S tem dosežejo večji ugled, 
lojalnost zaposlenih, zaupanje družbe v njihovo poslovanje ter večjo konkurenčnost ter obstoj na trgu.   
 

GRI 1.1. Opis priložnosti 

in nevarnosti  ter 

strategija organizacije 

*Definicija trajnostnega razvoja po standardu ISO 26000 

Priložnosti in nevarnosti Ekvilib Inštituta 

Priložnosti in 
nevarnosti Opis priložnosti in nevarnosti ter strategija 

Ekvilib Inštituta 



 

13 
 

 

 

Pri tem pa je seveda potrebno poudariti, da se učinki pokažejo le, če je podjetje od samega vodstva 
naprej zavezano k družbeno odgovornemu poslovanju in ima jasne vrednote ter trajnostne smernice, ki 
imajo trdno mesto v podjetju. Na področju človekovih pravic Ekvilib Inštitut deluje z različnimi 
aktivnostmi, kot so izvajanje neprofitnih projektov, strokovni dogodki na temo človekovih pravic in 
davčne pravičnosti, kreativni dogodki z uporabo umetnosti in kulture za mlade in širšo javnost ter 
različne zagovorniške aktivnosti. S temi aktivnostmi zainteresirana javnost pridobi znanje o človekovih 
pravicah in razvojnemu sodelovanju, s čimer spodbudimo posameznike, da tudi sami aktivno delujejo na 
teh področjih. Konkretno na področju davčne pravičnosti naslavljamo evropske poslance, ki aktivno 
zagovarjajo pravičnejše davčne politike, z dogodki pa dosežemo medijsko pokritost vsebin davčne 
pravičnosti in človekovih pravic. Z vsemi temi aktivnostmi Ekvilib Inštitut posredno vpliva na večji BDP; 
večji interes tujih vlagateljev za slovenska podjetja, na bolj kohezivno in strpno družbo ter na višjo 
sodelovanje javnosti pri perečih vprašanjih.  

 
Strategija Ekvilib Inštituta 
 

Strategija je izredno pomembna v podjetju oziroma organizaciji, saj se preko te vidi, kako in s kakšnimi 
vložki bomo dosegli zastavljeno vizijo in poslanstvo. Opredeljene in zapisane strategije Ekvilib Inštitut 
nima, kar je ena izmed slabosti, ki jo moramo čim prej odpraviti.  Razvijanja strategije smo se lotili leta 
2012 nato pa nadaljevali z delavnicami oz. »teambuldingi« s ciljem dokončanja strategije. Na zadnji 
delavnici smo zaposleni Ekvilib Inštituta osvežili načrt strategije ter določili izzive za leto 2015. 
 

Čeprav smo vlagali v razvoj kadrov preko izobraževanj ter internih delavnic, je bilo zaznati  fluktuacijo, ki 
se jo neuspešno rešuje. Stanje je delno razumljivo glede na projektni način dela, a ni koristno za 
organizacijo. V naslednjih letih bomo čas namenili spodbujanju zaposlenih, da razvijajo svoje 
kompetence in preko lastnih iniciativ razvijajo ideje ter tržne produkte. 

V načrtu strategije leta 2012 smo vzpostavili Ekvilab kot sinonim za razvoj novih produktov oz. t.i. 
»inovacijsko-razvojni center«.  Želeno stanje se do leta 2014 ni uresničilo, zato smo določili, da bomo v 
letu 2015 namenili največ časa prav razvoju teh idej, določili pa smo tudi roke za pripravo projektov. 
Vsak zaposleni bo izhajal iz svojih kompetenc ter iz dela, ki ga opravlja, oziroma ga zanima.  

V Ekvilib Inštitutu aktivno iščemo ustrezna orodja za vključevanje in evalvacijo družbeno odgovornega 
ravnanja v različne vrste organizacij. Tako bomo poleg nadgradnje že obstoječega certifikata DPP svoj 
čas namenili tudi razvoju Smernic DPP za mikro podjetja ter Certifikata družbeno odgovorno podjetje. 
Na področju človekovih pravic se bomo še naprej prijavljali na razpise, ki spodbujajo aktivno vključevanje 
socialno izključenih in ranljivih oseb, spodbujajo družbeno delovanje in angažma posameznikov in 
različnih skupin ter spodbujajo aktivno in kakovostno delovanje ostalih organizacij na tem področju.  

Leto 2015 bo namenjeno internacionalizaciji poslovanja. Del poslovanja Ekvilib Inštituta se bo prenesel 
na CSR Company Adria, ki je bila ustanovljena s strani Ekvilib Inštituta, direktorja Ekvilib Inštituta ter 
direktorja CSR Company International. CSR Adria bo namenjena svetovanju podjetjem s področja 
družbene odgovornosti na slovenskih tleh, hkrati pa bo širila poslovanje tudi na Hrvaško, v Srbijo, BiH, 
Črno goro ter severno Italijo.  

V prihodnosti nameravamo enakomerno porazdeliti odgovornosti znotraj Ekviliba, saj si želimo 
vzpostaviti čim bolj enakopravno in soodvisno timsko delo zaposlenih. 

Strategija 
Ekvilib Inštituta 
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Upravljanje organizacije, sprejemanje zavez in 
vključevanje deležnikov 
 
Ekvilib ima preprosto organizacijsko strukturo. Komunikacija med direktorjem 
in zaposlenimi poteka dvosmerno; zaposleni s skupnimi močmi razrešujejo 
morebitne težave pri delu, konfliktne situacije, obveščanje o izvedenih 
projektih, pozitivnih odzivih zaposlenih in udeležencev ipd.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

V primeru kakršnihkoli pritožb, predlogov in spodbud se lahko prav tako vsi 
deležniki obrnejo na direktorja Ekvilib Inštituta. Elektronski naslov direktorja je 
dostopen na naši spletni strani. V letu 2015 nameravamo razviti novo spletno 
stran za certifikat Družini prijazno podjetje, kjer bomo vzpostavili sistem za 
spremljanje ter odzivanje na kršitve imetnikov certifikata ter na pritožbe. Prav 
s strani podjetij, njihovih zaposlenih ter deležnikov namreč prejmemo največ 
pritožb.  
 

Vključevanje deležnikov  
 

Deležniki so posamezniki ali skupine fizičnih ali pravnih oseb, na katere 
vplivamo s svojim delovanjem ali pa ti posamezniki ali skupine vplivajo s 
svojim delovanjem na nas.* Družbeno odgovorno delovanje vključuje tudi 
odnos z deležniki, pri čemer moramo upoštevati, da so vsi enako pomembni, 
zato je pomembno, da z vsemi vzpostavimo in vzdržujemo dialog ter 
komunikacijo. Z vsemi deležniki poskušamo vzpostaviti obojestransko 
zaupanje s transparentnim in etičnim poslovanjem.  
 
Podlaga za izbor bistvenih deležnikov je njihova vpletenost v naše aktivnosti, ki so se odvijale tekom 

obdobja poročanja in s katerimi smo v nenehnem sodelovanju. Pri opredelitvi deležnikov se zavedamo, 

da lahko en subjekt zaseda več deležniških vlog oziroma vpliva na delovanje Ekvilib Inštituta z različnih 

zornih kotov. Nevladne organizacije se pojavljajo v vlogi konkurentov in partnerjev,  mediji so lahko 

dobavitelji ali skupnost, vlada je lahko tako financer kot stranka. Pomembno pri opredelitvi in 

vključevanju deležnikov je, da pazimo, da izpolnjujemo razumna pričakovanja vseh deležnikov. 

Na naslednji strani je prikazan seznam deležnikov z opisom nekaterih pomembnejših skupin. Skupnosti 

in zaposlenih nismo posebej predstavljali, saj se opisi teh pojavljajo v drugih delih letnega poročila.  

GRI 4.1 – Upravljavska 

struktura Ekvilib 

Inštituta 

GRI 4.15 - Podlaga za 

opredelitev in izbor 

deležnikov, s katerimi 

Ekvilib sodeluje 

GRI 4.14 - Seznam 

deležnikov, s katerimi 

organizacija sodeluje 

DIREKTOR 

VODJA PODROČJA ČLOVEKOVIH PRAVIC IN 

RAZVOJNEGA SODELOVANJA 

VODJA PODRROČJA DRUŽBENE 

ODGOVORNOSTI 

Družbena odgovornost Razvojno sodelovanje  Človekove pravice

  

*Po ISO 26000 je deležnik opredeljen kot »posameznik ali skupina, ki je zainteresirana za kakršno 

koli odločitev ali dejavnost organizacije«. 

Upravljanje 
organizacije 
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Stranke Ekvilib Inštitut ima različne stranke oziroma kupce, saj (so)delujemo tako s pravnimi kot fizičnimi 
osebami, nevladnimi ter vladnimi organizacijami. Za naše stranke – podjetja oziroma organizacije, s 
katerimi poslujemo - je pomembno, da jim zagotavljamo kvalitetno storitev, ki jo neprestano 
izboljšujemo. V ta namen je vzpostavljenih več orodij za kontinuirano spremljanje zadovoljstva in 
izboljšanje in nadgradnjo ponudbe. 

Partnerji Dobri projektni partnerji so ključni pri izvajanju kvalitetnih aktivnosti, zato je pomembno, da z njimi 
razvijamo dobre odnose in se z njimi povezujemo, saj na ta način dosežemo večje pozitivne učinke. 
Naši partnerji so podjetja, med njimi ključni imetniki certifikata DPP in člani MDOS, ter 
izobraževalne ustanove in nevladne organizacije, s katerimi sodelujemo predvsem v sklopu 
neprofitnih projektov in s ciljem osveščanja na različnih področjih – raznolikosti kultur, 
enakopravnosti spolov ipd.. Sicer pa je Ekvilib Inštitut tudi član različnih organizacij s področja 
človekovih pravic in DO*.  

Financerji Pomembni partnerji in financerji so še institucije Evropske unije, kot so Evropska komisija in različni 
skladi EU, ki sofinancirajo evropske projekte in aktivnosti, ki jih izvajamo, ter organi vlade 
Republike Slovenije, predvsem ministrstva, ki prav tako sofinancirajo projekte. 

Dobavitelji V vlogi dobaviteljev se pojavljajo podjetja, ki zagotavljajo nemoteno delovanje Ekvilib Inštituta. Naš 
odnos z njimi ni zavestno oblikovan in z njimi ne komuniciramo neposredno. Za takšno vrsto 
odnosa ne vidimo potrebe, saj dobavitelji dejavnosti izvajajo pregledno, sami pa skrbimo, da so 
naše obveznosti izpolnjene v dogovorjenih oblikah in predpisanih rokih. V vlogi dobaviteljev se 
pojavljajo še zunanji strokovni sodelavci, ki prispevajo k izvajanju izobraževanj in strokovnih 
dogodkov ter mediji kot sponzorji dogodkov.   

Ekvilib 
Inštitut 

Zaposleni 
Stranke 

oziroma kupci 

Dobavitelji 

Financerji 
Skupnost 

Partnerji 

Mediji 

Nevladne 
organizacije 

Zunanji 
izvajalci 

Podjetja 

Posamezniki 
Organi 

Vlade RS 

Inštitucije 
EU 

Podjetja 

Vlada 

Mediji 

Posamezniki 

Šole 

Izobraževalne 
ustanove 

Svetovalna 
podjetja 

Nevladne 
organizacije 

Partnerske 
organizacije 

Prostovoljci 
Pripravniki 

Stažisti 

Zaposleni 

Vključevanje 
deležnikov 

*Našteti partnerji so na strani 11. 
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Ekonomski kazalniki 
 
V spodnji tabeli so prikazane neposredno ustvarjene in razdeljene ekonomske 
vrednosti za leto 2012 in 2014. 
 
 2012 2014 

Neposredna ustvarjena vrednost v EUR 475.167 408.095 

Prihodek od prodaje proizvodov in storitev 474.526 407.313 

Prihodek od finančnih naložb 638.56 320 

Drugi prihodki 304 462 

Porazdeljena ekonomska vrednost v EUR 470.004 380.822 

OBRATOVALNI STROŠKI 327.411 245.316 

Stroški materialov 12.080 1.911 

Stroški storitev 314.471 241.047 

Stroški amortizacije 860 2.358 

Prenos stroškov v zaloge 0 0 

PLAČE ZAPOSLENIH 138.770 129.151 

Izplačane plače 107.884 97.476 

Izplačilo regresa (in odpravnine) 3.713 4.920 

Stroški prevoza in malice 9.808 9.522 

Odpravnine - 565 

Delodajalčevi prispevki od plač 17.363 16.668 

DRUGI STROŠKI 2.863 2.971 

Drugi stroški 2.828 2.815 

Finančni odhodki in drugi finančni odhodki 34 156 

PLAČILO DRŽAVI 958 3.384 

Plačilo davka od dohodka pridobitne dejavnost 958 3.384 

Razlika med neposredno ustvarjeno in porazdeljeno 
ekonomsko vrednostjo v EUR 

5.163 27.273 



 
 

Celotni prihodki so v letu 2014 znašali 408.095 EUR. Čisti presežek prihodkov nad odhodki je znašal 
27.273 EUR in se je kar precej povečal v primerjavi z letom 2012. Razlog za povečanje je povezan s 
porastom podjetij, ki so se v teh letih vključile v pridobitev certifikata DPP.  
 

DEJAVNOSTI Prihodki leta 
2014 v EUR 

Delež 
prihodkov 

Stroški leta 
2014 v EUR 

Delež stroškov Presežek prihodkov 
nad odhodki v EUR 

Pridobitna 
dejavnost 

154.807,83 37,9% 124.151,01 32,9% 30.656,82 

Nepridobitna 
dejavnost 

253.287,45 62,1% 253.287,45 67,1% 0,00 

Celotni znesek 408.095,28 100,0% 377.438,46 

 

100,0% 30.656,82 

EC1 – Neposredna 

ustvarjena in 

razdeljena gospodarska 

vrednost, vključno s 

prihodki, stroški 

poslovanja, 

odškodninami 

zaposlenih, donacijami 

in drugimi naložbami v 

skupnost, zadržanim 

dobičkom ter plačili 

ponudnikom kapitala 

in vladi 

Tabela: Prihodki pridobitne in nepridobitne dejavnosti za leto 2014 

 

Tabela: Prihodki pridobitne in nepridobitne dejavnosti za leto 2014 

 

Kazalniki 
učinkovitosti 

Neposredna ustvarjena 

vrednost pridobitne 

dejavnosti našim deležnikom 

poda informacije o tem, v 

kolikšni meri nastopamo na 

trgu kot pridobitna 

organizacija in financiramo 

svoje dejavnosti.   
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Razumevanje in opis pomembnih posrednih ekonomskih 
vplivov, vključno z obsegom vplivov  
 

Podeljevanje certifikata Družini prijazno podjetje je izrednega pomena, saj 
podjetja, ki certifikat pridobijo, omogočajo svojim zaposlenim določene 
ugodnosti, ki so nad predpisanimi standardi in zakoni. Zaposleni v podjetjih, ki 
imajo certifikat DPP, lažje usklajujejo poklicno in zasebno življenje, zaradi 
česar so zadovoljni in motivirani za delo, po drugi strani pa podjetja lažje 
zadržijo svoje kadre.  
 

Podjetja, ki so prejemniki certifikata, lahko dosegajo kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke, in sicer 
nižjo stopnjo fluktuacije zaposlenih, nižje odsotnosti zaposlenih zaradi bolniških in ali zaradi nege, 
manjše število nezgod pri delu, večjo učinkovitost in motivacijo zaposlenih ipd., kar ustvarja pozitivno 
delovno okolje in navsezadnje večjo dobičkonosnost podjetja. Ekvilib Inštitut posredno ustvarja 
pozitivno delovno okolje za zaposlene osebe v podjetjih, ki so prejemniki certifikata DPP. Kazalnik števila 
podeljenih certifikatov DPP in regijske razpršenosti dobitnikov certifikatov je izredno pomemben za 
spremljanje in poročanje, saj pričakujemo, da bo certifikat prejelo vsako leto več podjetij, kar pomeni, da 
se bo delovna klima v Sloveniji prilagajala potrebam zaposlenim in jim omogočala dobre pogoje za 
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Regijska razpršenost podjetij, ki so dobitniki certifikata, je 
pomembna, saj nam informacija pomaga, da se osredotočamo na tiste dele Slovenije, kjer je najmanjše 
število podjetij, ki so prejemniki certifikata. Regijsko razpršitev dobitnikov CDPP si lahko ogledate na 
strani 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

EC9 – Razumevanje in 

opis pomembnih 

posrednih ekonomskih 

vplivov, vključno z 

obsegom vplivov 

Kazalniki 
učinkovitosti 

Foto: Janez Platiše 
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Okoljski kazalniki 
 

Ekvilib Inštitut ima najete poslovne prostore v poslovni stavbi na Medvedovi 
28 v Ljubljani. Mesečni obračun obratovalnih stroškov se računa sorazmerno 
glede na površino najetih prostorov, kar pomeni, da ne moremo meriti porabe 
vode in energije samo za svoje prostore. Zaradi narave dela prav tako ne 
povzročamo bistvenih okoljskih vplivov, zato smo se odločili, da bomo od 
okoljskih kazalnikov poročali o količini rabe papirja in uporabi prevoznih 
sredstev.  
  

Ekvilib Inštitut ima vzpostavljene delovne procese v obliki pisarniškega dela, ki 
seveda zahteva porabo papirja. Zavedamo se, da je nujno potrebna racionalna 
raba papirja, zato poskušamo večji del dokumentov ohranjati v elektronski 
obliki brez nepotrebnega fotokopiranja in tiskanja dokumentov. V letu 2014 
smo kupili 35.470 listov papirja za namene delovanja (izključno pisarniške 
dejavnosti), pri čemer je bilo 99% papirja recikliranega. Količina samega 
papirja se je iz leta 2012 za malenkost povečala, naše težnje pa so, da v 
prihodnje to količino zmanjšamo in tako prispevamo k okolju.  
 
Vrsta papirja Količina uporabljenega 

papirja leta 2012 

Delež uporabljenega 

papirja leta 2014* 

Navadni papir 500 470 

Recikliran papir 30000 35000 

 
 
V letu 2014 se je za malenkost povečal delež porabljenega 
recikliranega papirja. Potrebno pa je upoštevati še ostale storitve 
v fotokopirnicah, kjer smo natisnili nekaj plakatov na navaden 
papir ter druge materiale na papir v obliki kartona in niso vštete v 
graf. Natisnili pa smo tudi nekaj promocijskega materiala ter 
mape na recikliran papir. Zaposleni Ekvilib Inštituta sicer 
prispevamo svoj kamenček k lepšemu okolju tudi tako, da 
ločujemo odpadke, varčujemo z energijo, tako da pravočasno 
ugašamo luči in se trudimo delati pri dnevni svetlobi. Večina 
zaposlenih se tudi trudi uporabljati trajnostna prevozna sredstva. 
Dva zaposlena sta imela stalno prebivališče nad 10 km iz 
Ljubljane, ena zaposlena začasno prebivališče v Ljubljani in trije 
zaposleni stalno prebivališče v Ljubljani.  

Prevozno sredstvo vedno včasih 

Ne uporabljam prevoznega 
sredstva -  hodim peš 

0 2 

kolo 1 3 

Javni prevoz (vlak, avtobus) 1 1 

avtomobil 1 1 

EN1 – Teža ali količina 

uporabljenih 

materialov 

EN2 – Delež uporabljenih 

materialov, ki 

predstavljajo reciklirane 

surovine 

Tabela: Poraba navadnega in recikliranega papirja 

Tabela: prevozna sredstva 

Kazalniki 
učinkovitosti 

V letu 2014 smo kupili novo službeno kolo, ki je na 

razpolago vsem zaposlenim za  koriščenje med službenim 

časom za sestanke in podobne aktivnosti, s čimer 

prispevamo k čistejšemu okolju in lastni fizični kondiciji. 

Slednje tudi sovpada z našo zavezo promociji zdravja na 

delovnem mestu. 

 

 *Pri naročanju tiska v zunanji fotokopirnici je bil uporabljen navaden papir. 
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V letu 2014 je bilo v povprečju redno zaposlenih 4,5 oseb. V obdobju celotnega 
koledarskega leta je bilo zaposlenih 30% moških in 70% žensk.  
 

 Pogodba za  
nedoločen čas 

Pogodba za določen  
čas 

Skupaj pogodb  
v letu 2014 

Število zaposlenih 4 3 7 

Odstotek zaposlenih 57% 43% 100% 

 
 

V spodnji tabeli je razvidno število avtorskih pogodb in število oseb, s katerimi 
smo preko teh pogodb sodelovali v letu 2014 v pridobitni in nepridobitni 
dejavnosti. V letu 2014 je število pogodb s pridobitne dejavnosti ostalo skoraj 
enako tistemu iz leta 2012, prav tako tudi zunanje osebe, s katerimi 
sodelujemo. Znižalo se je le število avtorskih pogodb na nepridobitni dejavnosti 
in sicer se je število pogodb zmanjšalo za kar 76,3 %. 
 

Vrsta dejavnosti Število podpisanih pogodb v 
skladu s civilnim pravom 

Število različnih oseb, ki so 
te pogodbe podpisale 

Pridobitna 
dejavnost 

45  14 

Nepridobitna 
dejavnost 

9  4 

skupaj 54 18 

 
  

V letu 2014 sta sklenili redno zaposlitev dve osebi ženskega spola, medtem ko 
smo z eno osebo prav tako ženskega spola redno zaposlitev prekinili. V letu 
2014 so bile v celotnem koledarskem letu prisotne štiri redno zaposlene osebe 
(dve osebi moškega spola in dve osebi ženskega spola).  
 
 Zaposleni iz 

preteklega 
leta 

Sklenitev 
pogodb za 
redno zaposlitev 

Število vseh 
redno zaposlenih 
v letu 2014 

Prekinitev 
sodelovanja z 
redno zaposlenimi 

Število 
zaposlenih 

5 2 7 1 

Odstotek 
zaposlenih 

70% 30% 100% 14% 

Povprečna 
starost 

34,8 27 32,5 26 

 

LA1 – Skupno število 

zaposlenih glede na 

vrsto zaposlitve, 

pogodbo o zaposlitvi in 

regijo,razčlenjeno po 

spolu.  

LA2 – Skupno število in 

delež novih zaposlitev 

in fluktuacija zaposlenih 

po starostnih skupinah, 

spolu in regiji 

Tabela: Število in odstotek pogodb o zaposlitvi v obdobju od 1.1. – 31.12.2014 

Tabela: Število avtorskih pogodb in število oseb, ki so opravile pogodbene zahteve v letu 2014 

Kazalniki 
učinkovitosti 

V literaturah zasledimo 
opredelitve, da naj bi 
normalna letna fluktuacija 
znašala do največ 10%.  Cilj 
je, znižati fluktuacijo kadrov, 
saj je delo tako za zavod kot 
za zaposlene lažje in 
učinkovitejše, če so 
zaposlitve dolgotrajne. Žal pa 
kje narava poslovanja Ekvilib 
Inštituta vezana na različne 
razpise in se temu posledično 
prilagaja tudi število 
zaposlenih.  

 

Narava dela Ekvilib Inštituta 

je nestanovitna in odvisna od 

razpisov in projektov ter 

zahteva, da sodelujemo z 

zunanjimi izvajalci, s katerimi 

sklenemo pogodbe, skladne 

s civilnim pravom (avtorske 

pogodbe, podjeme pogodbe 

ali študentsko delo). 

Družbeni kazalniki 

Tabela: Skupno število in delež novih zaposlitev 

V Ekvilib Inštitutu je fluktuacija zaposlenih že več let visoka, kar ovira učinkovito delo 

zaposlenih, saj je potrebno neprestano prilagajanje ter izobraževanje.  Kljub vsemu pa 

se je stanje iz leta 2012 izboljšalo, saj se je stopnja fluktuacije iz 22% zmanjšala na 

14%.  
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Izgubljeni dnevi in odsotnosti z dela: Visoke stopnje bolniške odsotnosti so 
lahko razlog preobremenjenosti zaposlenih, slabih odnosov med zaposlenimi 
ipd.. Visoke stopnje bolniške odsotnosti ne gre spregledati, temveč iskati 
razloge zanje in jih odpraviti (v primerih, če ne gre za dolgotrajne in resne 
bolezni). Cilj Ekvilib Inštituta je, da so zaposleni zdravi in zadovoljni s svojim 
delovnim mestom. Bolniško odsotnost merimo v izgubljenih dnevih in 
izgubljenih urah. Bolniška odsotnost je bila leta 2014 nizka in podobna tisti iz 
leta 2012. Izgubljenih je bilo 2,53 % delovnih dni oziroma 1,60 % izgubljenih 
delovnih ur glede na povprečno število zaposlenih. 
 

 Izgubljeni dnevi 
v letu 2012 

Izgubljene ure v 
letu 2012 

Izgubljeni dnevi 
v letu 2014 

Izgubljene ure 
v letu 2014 

Število  29,5 172 29,75 150 

odstotek 2,51% 1,83% 2,53% 1,60% 

 

Promocija zdravja na delovnem mestu: Veliko ljudi se 
srečuje s takšnimi in drugačnimi zdravstvenimi 
problemi, ki jih ne jemljejo dovolj resno, po drugi strani 
pa zaradi številnih obveznosti premalo pozornosti 
namenjajo telesni aktivnosti. Odraz problemov se kaže 
v absentizmu na delovnem mestu in posledično nižji 
produktivnosti podjetja. Zato je ključno širjenje 
zdravega življenjskega sloga tako znotraj delovnega 
časa kot v prostem času, saj se znanje o zdravem 
delovnem okolju lahko uporabi tudi v prostem času. 
Tega se v Ekvilib Inštitutu zavedamo, zato aktivno 
skrbimo za promocijo zdravja med zaposlenimi s 
prilagodljivim delovnim časom, tedenskim zabojčkom 
sadja, sofinanciranjem športne aktivnosti, službenim 
kolesom, ozaveščanjem ter drugimi aktivnostmi.  
 

Povprečno število ur izobraževanj na leto na zaposlenega: Izobraževanje je 
nujno potrebna komponenta v vsaki organizaciji, saj omogoča rast organizacije 
in osebno rast zaposlenih. Izobraževanja naj bi omogočila, da zaposleni z novimi 
znanji prispevajo k večji produktivnosti, kakovosti, organizaciji in gospodarnosti.  
 

 
 vodstvo Delež 

vodstva 
Ostali 
zaposleni 

Delež ostali 
zaposleni 

Skupaj Povprečno na 
zaposlenega  

Število ur izobraževanja 64 38% 106 62% 170 37,77 

Stroški izobraževanja v 
EUR 

1330,23 56% 1047,52 44% 2377,75 528,38 

 
 

LA7 – Stopnje poškodb, 

poklicnih bolezni, 

izgubljenih dni in 

odsotnosti z dela, ter 

število smrtnih žrtev, 

povezanih z delovnim 

mestom, po regijah in 

po spolu 

LA10 – Povprečno 

število ur izobraževanj 

na zaposlenega glede 

na spol ter po 

kategorijah zaposlenih  

Kazalniki 
učinkovitosti 

Medtem ko je bilo v letu 2012 izobraževanju namenjeno 484 ur, se je ta številka zmanjšala na 170 ur. 
Pozitivna sprememba pa je, da se je število ur namenjeno izobraževanju porazdelilo med vse zaposlene. 
Medtem ko je v letu 2012 vodstvo koristilo kar 94 % vseh izkoriščenih ur izobraževanj, za kar se je 
namenilo 2670 EUR (88% vseh porabljenih sredstev za izobraževanje) je v letu 2014 vodstvo koristilo le 
38% vseh izkoriščenih ur izobraževanj.   
 

Tabela: Število ur izobraževanja 

Tabela: Število izgubljenih dni in ur 
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Odstotek zaposlenih, usposobljenih v skladu s protikorupcijskimi pravili in 
postopki organizacije: Noben zaposlen ni usposobljen v skladu s 
protikorupcijskimi pravili in postopki organizacije. Žal tega kazalnika nismo 
popravili, tako da je to še eno področje, kjer se bomo trudili, da zaposleni 
pridobimo znanje. So pa v letu 2013 vsi zaposleni prejeli interni akt »Načrt 
integritete poslovanja Ekvilib Inštituta«, ki je dal vse potrebne informacije za 
namensko, pregledno in racionalno rabo javnih sredstev, skladno s 
smernicami o protikorupcijskem delovanju in vsemi zakoni, ki jih moramo 
spoštovati pri svojem delovanju. Vsi zaposleni so seznanjeni s tem načrtom.  
Pošteno poslovanje je za Ekvilib Inštitut pomembno, saj se sami ukvarjamo s 
temi področji, poleg tega je naša dolžnost, da s pridobljenimi finančnimi 
sredstvi na javnih razpisih ravnamo preudarno in racionalno. Z dobrim 
zgledom želimo vplivati na druge akterje na trgu, pri tem pa je pomembno, da 
vzdržujemo kredibilnost svojega delovanja.   
 

Prakse, ki se nanašajo na zadovoljstvo strank, vključno z 
rezultati anket za merjenje zadovoljstva strank  
 

Imetniki certifikata DPP in podjetja, ki so v postopku njegove pridobitve: 
Pridobitev certifikata DPP je dolgotrajen proces, zato strankam zagotavljamo 
različno podporo s podajanjem  informacij o postopkih, z izmenjavo dobrih 
praks, letnimi srečanji in usposabljanji internih svetovalcev. Evalvacijo 
zadovoljstva imetnikov certifikata DPP izvajamo vsako leto, v vseh primerih pa 
anketiranje poteka preko spletne ankete 1ka. Leta 2012 se je odzvalo 54 
podjetij, leta 2013 88 in leta 2014 117 podjetij.  
 
 
 
 
 
 
 
Od leta 2012 se zadovoljstvo s postopkom certificiranja ni dosti spremenilo, še 
vedno ostaja ocenjeno z večinskim mnenjem zelo zadovoljni. Imetniki so 
največkrat pohvalili podporo in odzivnost Ekvilib Inštituta ter strokovnost in 
podporo svetovalcev. Večina pripomb in kritik se je nanašala na premalo jasna 
navodila pri oddajanju končnih poročil, nekaj podjetij pa je potrebovalo 
dodatno pomoč svetovalca pri pisanju poročila. Letna poročila in obrazce sicer 
skušamo na podlagi mnenj imetnikov redno poenostavljati in standardizirati, 
zato je v pripravi nov obrazec. Imetniki certifikata Družini prijazno podjetje so 
v letu 2014 v evalvaciji kot možnost izboljšav dela Ekvilib Inštituta izpostavili še 
poenostavitev postopkov (manj birokracije); več informacij glede samega 
postopka certificiranja; možnosti sodelovanja z vladnimi institucijami pri 
spremembah zakonodaje; možnost oblikovanja vzorcev pravilnikov in 
obrazcev; zbirka virov s področja usklajevanja zasebnega in poklicnega 

 

SO3 – odstotek 

zaposlenih, 

usposobljenih v skladu 

s protikorupcijskimi 

pravili in postopki 

organizacije 

PR5 – Prakse, ki se 

nanašajo na 

zadovoljstvo strank, 

vključno z rezultati 

anket za merjenje 

zadovoljstva strank 

Kazalniki 
učinkovitosti 

Ekvilib Inštitut je prvi 
podpisnik Deklaracije o 
poštenem poslovanju v 
Sloveniji.  
 

Nekatere od predlogov, 
zabeleženih v anketi, smo že 
upoštevali, medtem ko v 
prihodnje načrtujemo še 
dodatne izboljšave in 
poenostavitve postopkov, 
kjer je to smiselno. 

Imetniki certifikata so se v 
letu 2014 srečali na 
naslednjih dogodkih:  

Majska podelitev 
certifikatov 

Letno srečanje 
imetnikov certifikata 

Mednarodna 
konferenca o DO 

Decembrska podelitev  
certifikatov 

več podpore med letom; možnost priprave brošure dobrih praks ter več          

angažiranja v medijih. 

 življenja, 
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Zadovoljstvo s storitvami in aktivnostmi Mreže za družbeno odgovornost Slovenije: 
Z namenom, da bi podrobneje spoznali potrebe članstva MDOS, smo v 
januarju in februarju 2014 telefonsko kontaktirali člane. Do vključno 21. 
februarja 2014 je svoje odgovore podalo 24  članov. Vsi člani se strinjajo, da je 
razkrivanje nefinančnih informacij pomembno, zato kar 57 % članov že 
pripravlja vsebine o DO, 48 % članov meni, da bi potrebovali pomoč pri 
pripravi nefinančnih informacij, 52 % članov pa bi potrebovalo pomoč in 
usmeritve pri izvajanju družbene odgovornosti. Žal je bilo zaznati manjšo 
udeležbo članov mreže na dogodkih ter srečanjih, ki jih organizira MDOS. Na 
vprašanje razloga za neudeležbo so člani kot najpogostejši razlog navedli 
pomanjkanje časa. 

  

svetovanje članom o DO; 

mreženje / povezovanje članov MDOS; 

izmenjava dobrih praks; 

priprava izobraževanj o DO in koristi družbene odgovornosti za odločevalce v podjetjih; 

splošno širjenje razumevanja in znanja o vsebinah DO in poudarjanje, da ne gre le za 
filantropske dejavnosti  širjenje znanja je naloga vseh članov; 

Večja medijska izpostavljenost MDOS; 

promocija podjetij in njihovih dobrih praks, ki lahko postanejo zgled tudi drugim 
organizacijami;  

pomoč pri pripravi projektov in pri prijavah na razpise ter srečanje članov s predstavniki 
vlade na katerem bi se pogovorili o oblikovanju nacionalne strategije družbene 
odgovornosti. 

 

Zadovoljstvo z mednarodno konferenco o družbeni odgovornosti: V letu 2104 smo 
konferenco o družbeni odgovornosti drugič zapored organizirali v sodelovanju s 
Studiem Moderna. Evalvacijo konference smo opravili s pomočjo anketnega 
vprašalnika, kjer je 60% anketirancev odgovorilo, da  so bili deloma zadovoljni s 
konferenco, ostali so bili zadovoljni v celoti, nihče pa ni bil nezadovoljen. 
Udeležencem je bil všeč ambient, pohvalili so teme, moderatorje ter govornike. 
Prav tako so bili zadovoljni s pogostitvijo ponudnika, ki je ponudil hrano lokalnih 
pridelovalcev. Čeprav so bili nekateri zelo zadovoljni, da je mednarodna 
konferenca potekala tudi v angleščini (zagotovljeno je bilo prevajanje), pa so 
nekateri udeleženci podal kritiko na to, da pa naj bo konferenca kljub vsemu v 
prihodnje v slovenščini. En udeleženec je podal kritiko na malo dolg program, ki 
naj bi predstavljal kar velik zalogaj za udeležence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Konferenca je bila zelo 
zanimiva, poučna ter  zelo 
dobro izpeljana, super!!! le 
tako naprej.«  

 

Kazalniki 
učinkovitosti 

 »Lep ambient, super gostje.« 
 

“Mogoče bi vseeno več 
debat potekalo v 
slovenskem jeziku.«  

 

“Ste zadeli žebljico na glavo s 
pravimi vsebinami?«  

 

Največkrat izražena 

pričakovanja članov 

so: 

Foto: Marko Vitas 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Delavnica: Poslovni modeli z družbenim 
učinkom – primeri dobrih praks 

Delavnica: Merjenje družbenih učinkov

Plenarno predavanje: Delovna mesta v
sektorju socialnega podjetništva

Razprava: Povezujemo za učinek

Razprava: Nova družbena vloga gospodarstva 
– družbena odgovornost podjetij več kot hobi  

Razprava: So inovacije brez inovativnega
delovnega okolja sploh mogoče?

Plenarno predavanje: Inovativno delovno
okolje za inovativno poslovanje

Na desni sliki je prikazano, kako so 
bili ocenjeni posamezni paneli. V 
povprečju je bilo najbolje ocenjeno 
predavanje: Inovativno delovno 
okolje za inovativno poslovanje, 
medtem ko je delavnica: Poslovni 
družbeni modeli z družbenim 
učinkom dobila tudi nekaj 
nezadovoljnih ocen. Udeleženci so si 
sicer želeli več primerov dobrih praks 
iz domačega okolja, več pogledov 
podjetij na povezovanje s civilno 
družbo ter več primerov o kreiranju 
in spodbujanju inovativnih idej. 
Predlagali pa so tudi predstavitev 

manj uspešnih primerov in 
predstavitev konkretnih orodij za 
vzpostavitev in merjenje družbene 
odgovornosti. 

Zadovoljstvo s svetovanjem na področju družbene 
odgovornosti: Ekvilib Inštitut je na področju DO v jeseni 
2014 svetoval slovenskemu in hrvaškemu podjetju pri 
vpeljavi družbeno odgovornih aktivnosti v podjetje. 
Pripravili smo analizo vrzeli na tem področju ter 
konkretne predloge, kako te vrzeli zapolniti.   
 
 

Zadovoljstvo udeležencev izobraževanja za pridobitev Certifikata Ekspert ISO 6000: 75% udeležencev 
je bilo z vsebinsko pokritostjo področij družbene odgovornosti zadovoljnih, 25% pa zelo zadovoljnih. 
Večina je tudi prepričana, da bodo pridobljeno znanje lahko uporabili v praksi. Kljub vsemu pa so podali 
nekaj predlogov za izboljšave, predvsem so si želeli več praktičnih primerov, več o aktualnih vpeljavah 
družbene odgovornosti v različnih panogah ter več o komuniciranju o družbeni odgovornosti. 
Izobraževanju ISO 26000 je tokrat sledila še kratka predstavitev orodja CSR toolkit, ki ga je razvila CSR 
Company international in je namenjeno za pomoč pri določitvi vrzeli na področju DO. Tukaj so bili 
udeleženci bolj nezadovoljni, saj se je bilo kar 75% udeležencev nezadovoljnjihs predstavitvijo tega 
orodja, 25% pa jih je bilo zadovoljnih. Razlogi so predvsem v tem, da je orodje novo in da je Ekvilib 
Inštitut prva organizacija, ki ga je začela konkretno testirati na podjetjih. Udeleženci izobraževanja so 
tekom predstavitve podali kakovostne predloge za izboljšave, ki jih bomo upoštevali pri nadgradnji 
orodja v letu 2015.    
 
Zadovoljstvo strank s področja človekovih pravic: V letu 2014 pri aktivnostih na področju človekovih 

pravic in razvojnega sodelovanja nismo merili zadovoljstva strank, smo pa pri aktivnostih v sklopu 

projektov Kreativne karavane in Čas je za pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni gori imeli 

neformalno zbiranje povratnih informacij ob koncu aktivnostih (npr. po predstavah in delavnicah 

umetniških skupin na šolah, po zaključenem študijskem obisku črnogorske delegacije v Ljubljani ipd.). 

Vse povratne informacije smo upoštevali pri nadaljnjem delovanju v projektih.   

»Pernod Ricard Slovenija je zavezan družbeno 

odgovornemu delovanju. Da bi lahko uresničili naš 

visoko zastavljeni cilj biti prepoznani po družbeno 

odgovornem ravnanju, smo se odločili za 

posvetovanje z Ekvilib Inštitutom. Pridobili smo 

dragocene ideje in usmeritve za uresničevanje 

družbene odgovornosti skozi naše vsakdanje naloge.« 

Kazalniki 
učinkovitosti 

Slika: Kako so bili v povprečju ocenjeni posamezni paneli; 1-Zelo nezadovoljen/-a, 
2-Nezadovoljen/-a, 3-Srednje zadovoljen/-a, 4-Zadovoljen/-a, 5-Zelo zadovoljen/-a 
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Izjave udeležencev (Kreativna karavana – obisk 
akrobatov iz Tanzanije, oktober 2014): »Abdul mi je 
pred dvema dnevoma kljub temu, da ne zna razen nekaj 
besed, nič angleščine, napisal v dveh vrsticah zahvalo za 
druženje z nami. Vse skupaj je izgledalo kot premetanka 
angleških besed, ampak fant je gentlemansko nastopil, 
kljub temu, da ga tega gotovo nihče ni učil. Je pač 
Človek.«  
 

»Vesela sem, da smo, s skupnimi močmi, akrobatom 
omogočili vpogled v naš način življenja in da smo hkrati 
spoznavali njihovega. Če se nam bodo poti sodelovanja 
še kdaj prekrižale, bom zelo vesela. Cenim vaše delo.« 
 

 »Da, umetnost spreminja, prepričani smo v to, po 
našem srečanju še toliko bolj.« 
 
… »So nas kar dobro navdušili, saj veste, moderna 
tehnologija občasne stike omogoča še danes, mi pa smo 
se že januarja odločili, da se odpravimo v Kigamboni 
community center. Julij bomo torej preživeli v njihovem 
centru kot prostovoljci […]. Skratka, sem vam želela 
sporočiti, da ste nas na nek način spodbudili tudi vi in 
upam, da bo izkušnja kar se da dobra.«  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazalniki 
učinkovitosti 

 
»Dennis in Deus sta v slabem tednu dni v naš dom 
prinesla košček Afrike. Za nas štiri in verjamem, da 
tudi za od dolge turneje že rahlo utrujena fanta, je 
bilo kratko druženje enkratna izkušnja.«  

 

Foto: Petra Šuštar 
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STANDARDNA RAZKRITJA I. DEL: Značilnosti oziroma profil organizacije 

Razkritja po GRI G3.1 Poročanje Stran  Razlogi za izpustitev 

1. Strategija in profil organizacije 

1.1 
Izjava direktorja organizacije o strategiji, profilu, 

priložnostih in nevarnostih 
DA 

2,12, 

13 

 Ekvilib Inštitut teži k enakopravni strukturi 

vseh zaposlenih. Zato smo v izjavi zbrali 

komentar direktorja, kot tudi zaposlenih. 

2. Opis organizacije 

2.1 Ime organizacije DA  3   

2.2 Primarne blagovne znamke, izdelki in/ali storitve DA  5   

2.3 

Operativna struktura organizacije, vključno z 

glavnimi divizijami, delujočimi podjetji, hčerinskimi 

družbami in podružnicami ter skupnimi vlaganji 
DA - 

delno  9 
 

2.4 Sedež organizacije DA  3   

2.5 Število držav, kjer organizacija deluje DA  9   

2.6 Vrsta lastništva in pravna oblika organizacije DA  3   

2.7 Trgi, kjer organizacija prodaja DA  9   

2.8 Merila organizacije DA  10   

2.9 Pomembne spremembe v obdobju poročanja DA  9 
 

2.10 Prejete nagrade v obdobju poročanja 
NE   

V obdobju poročanja nismo sodelovali na 

nobenem nagradnem razpisu. 

3. Parametri poročanja 

3.1 Obdobje poročanja podanih informacij DA  11   

3.2 Datum zadnjega poročanja DA  11  
3.3 Časovni okvir poročanja DA  11   

3.4 
Kontaktno mesto za vprašanja v zvezi s poročilom 

ali njegovo vsebino DA  3 
  

3.5 Postopek določanja vsebine poročila    11   

3.6 Meje poročila DA  11   

3.7 Morebitne posebne omejitve glede obsega poročila 

NE   

V poročilu ne poročamo o posebnih omejitvah 

poročanja, ker bistvene ekonomske, okoljske in 

socialne vplive smo v poročilu zajeli  za celotni 

zavod Ekvilib Inštitut. 

3.8 

Osnova za poročanje o skupnih vlaganjih, 

hčerinskih družbah in podružnicah, najetih 

objektih, zunanjih izvajanjih (outsourcing) ter 

drugih subjektih 
NE   

O tej postavki ne poročamo, ker skupna 

vlaganja, hčerinske družbe in podružnice, najeti 

objekti, zunanja izvajanjih (outsourcing) ter 

drugi subjekti ne vplivajo pomembno na 

primerljivost med različnimi obdobji poročanja. 

3.9. 

Tehnike merjenja podatkov in osnove izračunov, 

vključno s predpostavkami in tehnikami osnovnih 

ocenjevanj, ki se uporabljajo za pripravo kazalnikov 

in drugih informacij v poročilu. 
DA - 

delno   

Morebitne odločitve neuporabe ali bistvenega 

odstopanja od GRI Protokola Indikatorjev 

(GRI Indicator Protocols), nismo pregledovali 

in posledično pojasnili, ker 3.9 ni obvezen za 

nivo poročanja "C". 

3.10 Tehnike merjenja podatkov in osnove izračunov DA  11 
 

3.11 

Pomembnejše spremembe iz preteklih obdobij 

poročanja v obsegu, mejah ali merilnih metodah, ki 

se uporabljajo v poročilu NE   

 

3.12 
Tabela, ki opredeljuje mesto Standardnih razkritij v 

poročilu DA  25 

  

4. Upravljanje organizacije, sprejemanje zavez in vključevanje deležnikov 

4.1 Upravljavska struktura Ekvilib Inštituta DA  14   

Tabela, ki opredeljuje mesto standardnih razkritij v poročilu 
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4.2 Opredelitev ali je predsednik tudi izvršni direktor 

NE 

  Ekvilib Inštitut ima preprosto organizacijsko 

strukturo, v kateri je ustanovitelj in direktor ena 

in ista oseba, zato o tej postavki ne poročamo. 

4.3 Opredelitev strukture enotnega odbora 
NE   

Vsebina se ne navezuje na našo organizacijsko 

strukturo. 

4.4 

Mehanizmi za predložitev priporočil ali predlogov s 

strani deležnikov in zaposlenih najvišjim organom 

upravljanja NE   

Ekvilib Inštitut o takšni opredelitvi ne poroča, 

ker ima preprosto organizacijsko strukturo. 

4.14 Seznam deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje DA  14,15   

4.15 
Podlaga za opredelitev in izbor deležnikov, s 

katerimi Ekvilib sodeluje DA  14 
  

 

STANDARDNA RAZKRITJA III. DEL: Kazalniki uspešnosti delovanja 

Ekonomski kazalniki 

Posamezni 

kazalniki Opis posameznih področij kazalnikov 

Poroča

nje Stran  

Gospodarska uspešnost     

EC1 

Neposredna ustvarjena in razdeljena gospodarska vrednost, vključno s prihodki, stroški poslovanja, 

odškodninami zaposlenim, donacijami in drugimi naložbami v skupnost, zadržanim dobičkom ter 

plačili ponudnikom kapitala in vladi DA  16 

EC2 
Finančne posledice ter druga tveganja in priložnosti za dejavnosti organizacije zaradi podnebnih 

sprememb NE   

EC3 Pokritost določenih obveznosti organizacije (pokojnine?) NE   

EC4 Znatna finančna pomoč, prejeta s strani vlade NE   

Prisotnost na trgu     

EC5 
Razpon razmerja standardnih vstopnih ravni plač po spolu v primerjavi z lokalnimi minimalnimi 

plačami na pomembnih lokacijah delovanja NE   

EC6 Politike, prakse ter delež izdatkov za lokalne dobavitelje na pomembnih lokacijah delovanja NE   

EC7 
Postopki za lokalno zaposlovanje in delež vodstva organizacije, ki je najet iz lokalne skupnosti na 

lokacijah pomembnega delovanja NE   

Posredni ekonomski vplivi     

EC8 
Razvoj in vpliv infrastrukturnih naložb in storitev zagotovljenih predvsem za javno korist prek 

komercialnega ali pro bono poslovanja ali izmenjave v naravi NE   

EC9 Razumevanje in opis pomembnih posrednih ekonomskih vplivov, vključno z obsegom vplivov DA 17  

 

Okolje 

Posamezni 

kazalniki Opis posameznih področij kazalnikov 

Poroča

nje Stran  

Materiali       

EN1 Teža ali količina uporabljenih materialov DA  18 

EN2 Delež uporabljenih materialov, ki predstavljajo reciklirane surovine DA  18 

Energija       

EN3 Neposredna poraba energije po primarnem viru energije NE   

EN4 Posredna poraba energije po primarnem viru energije NE   

EN5 Prihranek energije zaradi izboljšav ohranjanja in učinkovitosti NE   

EN6 
Pobude za zagotavljanje izdelkov in storitev na osnovi energetske učinkovitosti in obnovljivih virov 

energije ter zmanjšanja energetskih zahtev kot posledica teh pobud NE   

EN7 Pobude za zmanjšanje posredne porabe energije ter doseženo zmanjšanje NE   

Voda       

EN8 Skupen odvzem vode glede na vir NE   

EN9 Vodni viri, na katere odvzem vode pomembneje vpliva NE   

EN10 Odstotek in skupna količina reciklirane in znova uporabljene vode NE   
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Biotska raznovrstnost     

EN11 
Lokacija in velikost zemljišča v lasti, najemu, v upravljanju, ali v bližini zavarovanih območij  ter 

območij z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti zunaj zavarovanih območij NE   

EN12 

Opis pomembnejših vplivov dejavnosti, proizvodov in storitev na biotsko raznovrstnost na 

zavarovanih območjih ter območjih z visoko vrednostjo biotske raznovrstnosti zunaj zavarovanih 

območij NE   

EN13 Zaščiteni ali obnovljeni habitati NE   

EN14 Strategije, ukrepi ter načrti za upravljanje z vplivi na biotsko raznovrstnost NE   

EN15 
Število vrst s seznama IUCN Red List ter vrste z nacionalnega seznama ohranjanja, ki imajo habitat 

na območjih, na katere vpliva dejavnost organizacije, s stopnjo tveganja izumrtja teh vrst NE   

Emisije, odpadne vode in odpadki     

EN16 Skupne neposredne in posredne emisije toplogrednih plinov glede na težo NE   

EN17 Druge pomembne posredne emisije toplogrednih plinov glede na težo NE   

EN18 Pobude za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in dosežena zmanjšanja NE   

EN19 Emisije snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, glede na težo NE   

EN20 NO, SO, ter druge pomembne zračne emisije po vrsti in teži NE   

EN21 Skupne odvojene vode, glede na kakovost in destinacijo NE   

EN22 Skupna teža odpadkov po vrstah in načinih odstranjevanja NE   

EN23 Skupno število in količina pomembnejših razlitij NE   

EN24 

Teža prevažanih, uvoženih, izvoženih ali obdelanih odpadkov, ki štejejo za nevarne v skladu z 

določbami Baselske konvencije, Priloge I, II, III in VIII, ter odstotek prevažanih odpadkov, ki so 

poslani mednarodno NE   

EN25 
Istovetnost, velikost, zaščiten status in vrednost biotske raznovrstnosti vodnih teles in z njimi 

povezanih habitatov, na katere pomembno vplivajo izpusti vode organizacije, ki poroča NE   

Izdelki in storitve     

EN26 Pobude za zmanjšanje okoljskih vplivov proizvodov in storitev, ter obseg zmanjšanja vplivov NE   

EN27 Delež prodanih proizvodov in njihovih embalaž, pridobljenih nazaj, po kategorijah NE   

Skladnost 

EN28 
Denarna vrednost pomembnejših kazni in skupno število nedenarnih sankcij za neupoštevanje 

okoljske zakonodaje in predpisov NE   

Transport 

EN29 
Pomembnejši okoljski vplivi prevažanja izdelkov ter drugih dobrin in materialov, uporabljenih za 

delovanje organizacije, ter prevažanja zaposlenih NE   

Splošno 

EN30 Skupni izdatki za varstvo okolja ter investicije, po vrsti NE   

Družbeni kazalniki: Delovne prakse in dostojno delo 

Posamezni 

kazalniki Opis posameznih področij kazalnikov 

Poroča

nje Stran 

Zaposlovanje 

LA1 
Skupno število zaposlenih glede na vrsto zaposlitve, pogodbo o zaposlitvi in regijo, ter razčlenjeno 

po spolu DA  19 

LA2 
Skupno število in delež novih zaposlitev in fluktuacija zaposlenih po starostnih skupinah, spolu in 

regiji DA  19 

LA3 

Ugodnosti, ki so predvidene za delavce, zaposlene s polnim delovnim časom, in niso predvidene za 

delavce, zaposlene za določen čas oziroma s krajšim delovnim časom, po pomembnih lokacijah 

delovanja organizacije NE   

LA15 Vrnitev na delo in stopnja ohranitve (delovnega mesta) po starševskem dopustu, po spolu NE   

Odnos delovna sila / vodstvo 

LA4 Odstotek zaposlenih, ki so zajeti z določbami kolektivnih pogodb NE   

LA5 
Minimalni rok(i) za izdajo predhodnih obvestil v zvezi z operativnimi spremembami, vključno s 

tem, ali so določeni v kolektivnih pogodbah NE   

Zdravje in varnost na delovnem mestu 
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LA6 

Odstotek vseh zaposlenih, zastopanih v formalnem skupnem odboru delavcev in vodstva za 

zdravje in varnost, ki pomaga spremljati ter svetuje pri pripravi programov zdravja in varnosti na 

delovnem mestu NE   

LA7 
Stopnje poškodb, poklicnih bolezni, izgubljenih dni in odsotnosti z dela, ter število smrtnih žrtev, 

povezanih z delovnim mestom, po regijah in po spolu DA  19 

LA8 
Programi izobraževanja, usposabljanja, svetovanja ter preprečevanja in nadzorovanja tveganj, v 

zvezi z resnimi obolenji, ki so v pomoč delavcem, njihovim družinam, ali članom skupnosti NE   

LA9 Teme zdravja in varnosti, ki so zajete v formalnih sporazumih s trgovinskimi združenji NE   

Usposabljanje in izobraževanje 

LA10 
Povprečno število ur izobraževanj na leto na zaposlenega glede na spol, ter po kategorijah 

zaposlenih DA  19 

LA11 
Programi za upravljanje z znanjem in spretnostmi ter vseživljenjsko učenje, ki podpirajo nadaljnjo 

zaposljivost zaposlenih ter jim pomagajo pri upravljanju s kariernimi zaključki NE   

LA12 
Odstotek zaposlenih, ki prejemajo redne preglede njihove uspešnosti in poklicnega napredovanja, 

po spolu NE   

Raznolikost in enake možnosti 

LA13 
Sestava organov vodenja in razčlenitev zaposlenih po kategorijah zaposlenih, glede na spol, 

starostno skupino, članstvo v manjšinah, ter druge kazalnike raznolikosti NE   

Enako plačilo za ženske in moške 

LA14 
Razmerje osnovne plače in drugih prejemkov žensk v primerjavi z moškimi po kategorijah 

zaposlenih ter po pomembnih lokacijah delovanja NE   

Družbeni kazalniki: Človekove pravice 

Posamezni 

kazalniki Opis posameznih področij kazalnikov 

Poroča

nje Stran  

Naložbe in prakse javnih naročil 

HR1 

Odstotek in skupno število pomembnejših naložbenih sporazumov in pogodb, ki vsebujejo 

klavzule, ki vključujejo skrb za človekove pravice, ali ki so bili pregledani s stališča človekovih 

pravic NE   

HR2 
Odstotek pomembnih dobaviteljev, gradbenikov in drugih poslovnih partnerjev, ki so bili 

podvrženi pregledu s stališča človekovih pravic, ter sprejeti ukrepi NE   

HR3 
Skupno število ur izobraževanj na zaposlenega na področju usmeritev in postopkov v zvezi z vidiki 

človekovih pravic, ki so pomembne za poslovanje, vključno z odstotkom usposobljenih zaposlenih NE   

Nediskriminacija 

HR4 Skupno število primerov diskriminacije ter izvedeni korektivni ukrepi NE   

  

HR5 

Poslovne operacije (posamezna dejanja) in pomembni dobavitelji, pri katerih je lahko prišlo do kršitve 

svobode združevanja in kolektivnega pogajanja, oziroma je podano večje tveganje za nastanek te 

kršitve, ter sprejeti ukrepi v podporo teh pravic NE   

Delo otrok 

HR6 
Poslovne operacije in pomembni dobavitelji, pri katerih je podano večje tveganje za pojav dela 

otrok, ter sprejeti ukrepi, ki prispevajo k učinkovitejši odpravi dela otrok NE   

Prisilno in obvezno delo 

HR7 

Poslovne operacije in pomembni dobavitelji, pri katerih je podano večje tveganje za pojav primerov 

prisilnega ali obveznega dela, ter sprejeti ukrepi, ki prispevajo k odpravi vseh oblik prisilnega ali 

obveznega dela NE   

Varnostne prakse 

HR8 
Odstotek varnostnikov v organizaciji, usposobljenih v skladu s pravili in postopki organizacije na 

področju človekovih pravic, ki so pomembne pri poslovanju organizacije NE   

Avtohtone pravice 

HR9 Skupno število primerov kršitev, ki zajemajo pravice domorodnih ljudstev, ter sprejeti ukrepi NE   

Ocena 

HR10 
Odstotek in skupno število poslovnih operacij, ki so bile predmet pregleda s stališča človekovih 

pravic in/ali ocene vplivov NE   
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HR11 
Število pritožb na področju človekovih pravic, naslovljenih in obravnavanih v skladu s formalnim  

pritožbenim postopkom NE   

Družbeni kazalniki: družba     

Posamezni 

kazalniki Opis posameznih področij kazalnikov 

Poroča

nje Stran 

Lokalna skupnost 

SO1 Delež projektov, ki zajemajo vključevanje lokalne skupnosti, presoje vplivov in razvojne programe NE   

SO9 Projekti, ki pomembneje potencialno ali dejansko negativno vplivajo na lokalne skupnosti NE   

SO10 Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov, ki so zajeti v projektih, ki 

pomembneje potencialno ali dejansko negativno vplivajo na lokalne skupnosti NE   

Korupcija 

SO2 
Odstotek in skupno število poslovnih enot, pri katerih je bila opravljena analiza tveganj, povezanih 

s korupcijo NE   

SO3 Odstotek zaposlenih, usposobljenih v skladu s protikorupcijskimi pravili in postopki organizacije DA  21 

SO4 Ukrepi, izvedeni kot odziv na primere korupcije NE   

Javni red / politika 

SO5 Stališča k javnim politikam ter udeležba pri razvoju javnih politik in lobiranju NE   

SO6 Skupna vrednost finančnih prispevkov ter prispevkov v naravi političnim strankam, politikom, ter z 

njimi povezanimi ustanovami po državah NE   

Protikonkurenčna dejanja 

SO7 
Skupno število pravnih ukrepov za protikonkurenčno ravnanje, anti-trust, ter primeri monopola in 

njihove posledice NE   

Skladnost 

SO8 
Denarna vrednost pomembnejših kazni in skupno število nedenarnih sankcij za neupoštevanje 

zakonov in drugih predpisov NE   

Družbeni kazalniki: Odgovornost za proizvode 

Posamezni 

kazalniki Opis posameznih področij kazalnikov 

Poroča

nje Stran  

Zdravje in varnost strank 

PR1 
Faze življenjskega cikla, v katerem so zdravje in varnost proizvodov in storitev ocenjeni za 

izboljšave, ter odstotek pomembnih kategorij izdelkov in storitev, ki so predmet teh postopkov NE   

PR2 

Skupno število incidentov neskladnosti s predpisi in prostovoljnimi kodeksi, ki se nanašajo na 

vplivanje proizvodov in storitev na zdravje in varnost v svojem življenjskem ciklu, glede na vrsto 

posledic NE   

Označevanje proizvodov in storitev 

PR3 
Vrsta informacij o izdelkih in storitvah, ki jih zahtevajo postopki, in odstotek pomembnih izdelkov 

in storitev, ki so predmet takšnih zahtev po informacijah NE   

PR4 
Skupno število incidentov neskladnosti s predpisi in prostovoljnimi kodeksi, ki se nanašajo na  

informacije o proizvodih in storitvah ter označevanje, glede na vrsto posledic NE   

PR5 
Prakse, ki se nanašajo na  zadovoljstvo strank, vključno z rezultati anket za merjenje zadovoljstva 

strank DA  20 - 24 

Tržno komuniciranje 

PR6 
Programi za upoštevanje zakonov, standardov in prostovoljnih kodeksov, ki se nanašajo na tržno 

komuniciranje, vključno z oglaševanjem, promocijo in sponzorstvom NE   

PR7 
Skupno število incidentov neskladnosti s predpisi in prostovoljnimi kodeksi, ki se nanašajo na tržno 

komuniciranje, vključno z oglaševanjem, promocijo in sponzorstvom, glede na vrsto posledic NE   

Zasebnost strank 

PR8 
Skupno število utemeljenih pritožb v zvezi s kršitvami zasebnosti strank in izgubami podatkov o 

strankah NE   

Skladnost 

PR9 
Denarna vrednost pomembnejših kazni za neupoštevanje zakonov in drugih predpisov v zvezi z 

zagotavljanjem in uporabo proizvodov in storitev NE   
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Samoizjava o nivoju poročanja C+ 

 
Smernice poročanja po GRI imajo opredeljene  tri stopnje poročanja, in sicer stopnjo C,B in A. Stopnja C 
razkriva najmanj informacij organizacije, stopnja B nekoliko več, stopnja A pa razkriva vse zahtevane 
informacije in podatke, ki jih predpisuje organizacija GRI. Organizacija, ki pripravi trajnostno poročilo, 
lahko pridobi od neodvisne organizacije ali panela deležnikov verifikacijo poročila. V tem primeru se 
nivoju poročanja doda znak +.  
 
Ekvilib Inštitut se je odločil, da bo pripravil trajnostno poročilo po stopnji C+. Poročanje po nivoju C 
zahteva, da so v poročilu opredeljene:  

 Strategija in analiza okolja: GRI 1.1. 

 Profil organizacije: GRI 2.1. – 2.10.  

 Parametri poročanja: GRI 3.1. – 3.8., 3.10. – 3.12. 

 Vodenje, sprejemanje zavez in vključevanje deležnikov: GRI 4.1. – 4.4., 4.14. – 4.15. 

 Kazalniki učinkovitosti: poročanje o vsaj desetih indikatorjih uspešnosti, vključno vsaj enega 
ekonomskega, okoljskega in družbenega področja. 

Zank + smo pridobili s pomočjo panela deležnikov. Postopek verifikacije, pridobljen s strani panela 
deležnikov, si preberite v naslednjem poglavju.  
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Verifikacija poročila 

 

Trajnostna poročila lahko verificirajo zunanje, neodvisne organizacije, ki na podlagi določene 
metodologije izdajo mnenje oziroma izjavo o trajnostnem poročilu. Trajnostno poročilo Ekvilib Inštituta 
bi lahko verificirali s pomočjo organizacije, ki se ukvarja s tovrstnimi pregledi, vendar nam je izredno 
pomembno sodelovanje z našimi deležniki, zato smo se odločili, da naše poročilo verificiramo s pomočjo 
predstavnikov posameznih skupin deležnikov – panela deležnikov.  
 
Panel deležnikov je Ekvilib Inštitut identificiral sam in tako določil naslednje deležniške skupine: 
zaposleni/-a v Ekvilib Inštitutu, ki ni pripravljavec poročila in je bil v Ekvilib Inštitutu zaposlen celo leto 
2014; stranka; zunanji izvajalec oziroma dobavitelj, ter partner - nevladna organizacija. V posamezni 
deležniški skupini smo identificirali posamezne osebe oziroma organizacije in nato s slučajnim 
vzorčenjem določili predstavnika iz posameznih skupin. Končni panel deležnikov so tako sestavljali:  

 Aleš Šifrer - zaposlen v Ekvilib Inštitutu, 

 Tatjana Geč in dr. Liliana Vižintin iz Biotehniškega centra Naklo - stranka Ekvilib Inštituta,  

 Veronika Vodlan – partner Ekvilib Inštituta CNVOS Center za informiranje, sodelovanje in razvoj 
nevladnih organizacij. 

 

Deležnikom je bil posredovan poseben obrazec z naslednjimi trditvami: vsebine trajnostnega poročila 
smiselno opisujejo delovanje Ekvilib Inštituta; trajnostno poročilo daje celostni vpogled delovanja Ekvilib 
Inštituta v letu 2014; v poročilu so izbrani relevantni kazalniki učinkovitosti glede na področje delovanja 
Ekvilib Inštituta; metodologija priprave trajnostnega poročila je dovolj jasna; kot deležnik Ekvilib 
Inštituta smo dobili zadostne informacije za nadaljnje sodelovanje z njimi. Deležniki so imeli možnost 
podati predloge ali komentarje na zgornje trditve. Prejeli smo več predlogov oziroma komentarjev.  
 

Predlogi za izboljšavo so se nanašali predvsem na preglednost in razumljivost metodologije poročanja. 
Metodologija bi morala biti bolj strokovno napisana s priloženimi referencami, osredotočati pa bi se 
morali predvsem na strokovnost podajanja in ne toliko na opis samega analiziranja podatkov. Poročilo je 
bilo pohvaljeno v smislu kompleksnosti in bogatosti podatkov, kljub vsemu pa si deležniki želijo več 
vpogleda v same rezultate in učinke projektov, ne le v izvedene aktivnosti.  
 
Komentarji sodelujočih v panelu deležnikov so izredno dragoceni in jih bomo poskušali v večji meri 
udejanjiti v naslednjem trajnostnem poročilu. Prav tako bi bilo smiselno slediti minimalnim priporočilom 
nevladnim organizacijam glede spletnih objav podatkov o finančnem poslovanju, katere je ravno 
nevladna organizacija CNVOS dopolnila oktobra 2015 (Dostopno na 
http://www.cnvos.si/index/article/id/10492/cid/22).  
 
Na naslednji strani so podane verifikacije omenjenih deležnikov. 
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