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NAŠE TRETJE TRAJNOSTNO POROČILO
Kljub temu, da Ekvilib Inštitut kot zasebna neprofitna organizacija ni zavezana k objavljanju poslovnega poročila, zavoljo
integritete ter lastne odgovornosti pripravljamo in objavljamo trajnostno poročilo na vsaki dve leti. Trajnostno poročilo, ki je
1
pred vami, je tretje poročilo Ekvilib Inštituta, sledi tistemu iz leta 2014 in velja za koledarsko leto 2017. * Trajnostno poročilo
Ekvilib Inštituta je napisano v skladu s standardi GRI GS (Global reporting Initiative Global Standards) in sicer na osnovni ravni. V
procesu pisanja so bila uporabljena vsa načela trajnostnega poročanja, prav tako so bili uporabljeni vsi standardi, in sicer GRI
2
101, 102, 103, 200, 300 in 400. Poročilo je sicer dostopno tudi na spletni strani http://www.ekvilib.org/sl/o-nas/. Kontaktno
3
mesto za vprašanja v zvezi s poročilom in njegovo vsebino pa je lucija@ekvilib.org ali info@ekvilib.org

1. KORAK

PROCES DOLOČANJA VSEBINE POROČILA 4*
2. KORAK
3. KORAK

Določanje
pomembnosti s
strani deležnikov

4. KORAK

Identifikacija bistvenih
vsebin trajnostnega poročila
na podlagi načel
trajnostnega poročanja in
poslovnih aktivnosti Ekvilib
Inštituta

Določanje
bistvenosti in
poročanje le o
najbolj bistvenih
vsebinah

Določanje
pomembnosti s
strani Ekvilib
Inštituta

LEGENDA BISTVENIH VSEBIN

1

GRI GS 102-50, 102-51, 102-52
GRI GS 102-54
3
GRI GS 102-53
4
GRI GS 102-46, 102-67
2

1

Strokovni ugled

10

Zadovoljstvo strank

2

Etika In integriteta

11

Zasebnost strank

3

Vključenost deležnikov

12

Materiali

4

Transparentnost

13

Zaposlovanje

5

Skladnost

14

6

15

7

Ocena dobaviteljev z vidika
vpliva na družbo
Javna politika

16

Usklajevanje zasebnega in
poklicnega življenja
Varnost in zdravje na delovnem
mestu
Usposabljanje in izobraževanje

8
9

Ekonomska uspešnost
Odziv na poslovno okolje

17
18

Raznolikost in enake možnosti
Preprečevanje diskriminacije

* To poročilo bi moralo biti izdano za leto 2016, a smo zardi pomanjkanja kadra poročilo izdali za 2017. *Meje poročila so določene glede na
vplive organizacije in se nanašajo predvsem na Ekvilib Inštitut.
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DELAMO, KAR GOVORIMO IN GOVORIMO KAR MISLIMO 5
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O EKVILIB INŠTITUTU
“Naše poslanstvo je soustvarjati vzdržen in uravnotežen svet, v katerem delujejo odgovorni posamezniki,
podjetja in organizacije.”

6

Popolno ime
Glavna dejavnost
Sedež podjetja
7
Projektna pisarna
Telefon
Elektronska pošta
Lastništvo in pravna
8
oblika organizacije
9
Dejavnost

OSEBNA IZKAZNICA
Ekvilib Inštitut
72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Šišenska cesta 89, 1000 Ljubljana
Medvedova cesta 28, 1000 Ljubljana
01 430 3751
info@ekvilib.org
Zavod, Zasebna lastnina
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju družboslovja in humanistike

10

102-6
102-911

12

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KONTAKTI
Odgovorna oseba
Odgovornosti
Kontakt
Kranjc Kušlan Aleš
Direktor, vsa področja delovanja
akk@ekvilib.org
Petra Hartman

Strokovna
sodelavka
(koordinacija MDOS, DPP)
Kadrovska
vprašanja
–
odgovornost do zaposlenih

petra@ekvilib.org

Lucija Glavič

Strokovna sodelavka za družbeno
odgovornost podjetij
Trajnostno poročilo in vsebine v
zvezi s trajnostnim poročilom

lucija@ekvilib.org

Oskrbovalna veriga Ekvilib Inštituta 102-1813

Najem prostorov

Dobavitelji

Ekvilib Inštitut je zasebni neprofitni zavod, ki
deluje na področjih družbene odgovornosti
podjetij, trajnostnega razvoja, odgovornosti
do zaposlenih ter človekovih pravic.
Glavne dejavnosti Ekvilib Inštituta so
ozaveščanje, izobraževanje in svetovanje
ključni ciljni skupini - podjetjem, pa tudi
drugim organizacijam in posameznikom. 10
Glede na osnovno dejavnost Ekvilib Inštitut
nosi največjo odgovornost v svoji vrednostni
verigi do strank in ciljnih skupin preko
produktov in storitev, prav tako pa ima
pomemben vpliv tudi na zaposlene ter druge
zunanje svetovalce, sodelavce in partnerje,
kot tudi dobavitelje pisarniškega materiala
ter druge dobavitelje pri organizaciji
dogodkov in izobraževanj. 11

Zunanji svetovalci
in partnerji

Ekvilib Inštitut

Produkti in
storitve

6

GRI GS 102-1
GRI GS 102-3
8
GRI GS 102-5
9
GRI GS 102-2
10
GRI GS 102-6
11
GRI GS 102-9
12
GRI GS 102-18
13
GRI GS 102-12, 102-13
7

Zunanje pobude in članstvo v organizacijah

11

Zunanje pobude: Listina raznolikosti, ETOS; UNGC – Etično poslovanje

Članstvo v organizacijah/mrežah: CSR Europe (mednarodna mreža organizacij s področja
družbene odgovornosti), CNVOS (mreža slovenskih nevladnih organizacij), EURODAD, Tax
Justice Europe, GZS, MDOS, Sloga – platforma nevladnih razvojnih in humanitarnih
organizacij, Stičišče za davčno pravičnost.
4
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PRODUKTI IN STORITVE EKVILIB INŠTITUTA14
21
30. maj

članov mreže v letu 2017.
Na ta dan je potekala letna konferenca na
področju družbene odgovornosti z
naslovom Družbena odgovornost in izzivi
digitalizacije.

podjetij je imelo v letu 2017 certifikat
Družbeno odgovorno podjetje.

6

14
102-2,7
podjetje se je v letu 2017 na novo vključilo v

1

postopek certificiranja.

100 000

Več kot 100 000 zaposlenih je bilo v letu
2017 na novo vključenih v postopek
certificiranja.

CSR Company Adria je podpisal pogodbo o svetovanju s tremi
slovenskimi podjetji v letu 2017.

V letu 2017 so bile v okviru akademije izvedene 4
delavnice.

2

Ekvilib Inštitut je v letu 2017 sodeloval v dveh projektih, in sicer Gibanje
za davčno pravičnost in Projekt Hi4CSR. Več o projektih na spletni strani
http://www.ekvilib.org/sl/projekti-odgovornega-drzavljanstva/

Sodelovanje v
javnih politikah

14

PROJEKTI ODGOVORNEGA
DRŽAVLJANSTVA

Ekvilib Inštitut je v letu 2017 sodeloval pri pripravi Nacionalne družbeno odgovorne
strategije v Sloveniji in pri Nacionalnem akcijskem načrtu RS za spoštovanje človekovih
pravic v gospodarstvu. Aktivno smo sooblikovali akcije in dogodke na temo
pravičnejšega davčnega sistema v Sloveniji in EU, med drugim kot člani mrež Eurodad in
Tax Justice Europe.

GRI GS 102-2, 102-7
5
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TRAJNOSTNA POSLOVNA STRATEGIJA EKVILIB INŠTITUTA
Strategija Ekvilib Inštituta sledi vrednotam in poslanstvu zavoda, ki si
prizadeva soustvarjati vzdržen in uravnotežen svet, v katerem
delujejo odgovorni posamezniki, podjetja in organizacije. Viziji 2025 –
postati vrhunski ponudnik celostnih storitev – bo Ekvilib Inštitut sledil
preko treh ključnih usmeritev: preko soodvisnosti in sodelovanja;
preko strokovnosti, kakovosti in inovativnosti, ter preko etičnega in
odgovornega poslovanja. Preko aktivnosti si Ekvilib Inštitut prizadeva
vplivati na ključne deležnike in na celovit trajnostni razvoj naše
družbe. GRI 102-1615

NAŠE VREDNOTE15







Delamo, kar govorimo.
Govorimo, kar mislimo.
Pogovarjamo se tudi, ko je težko.
Skupaj lahko naredimo več kot
vsak zase.
Smo radovedni, vedoželjni in
ustvarjalni.
Zavedamo se, da imajo naša
dejanja vpliv na nas in na druge,
in sprejemamo odgovornost za
svoje odločitve.

Gospodarska rast in trajnostna delovna mesta
Družba
Podjetja, organizacije in posamezniki
Zaposleni in strokovni sodelavci

Strategija Ekvilib Inštituta
Družbeno
odgovorna
proizvodnja in
trajnostna poraba

(2025- vrhunski ponudnik celostnih
storitev)

“Naše poslanstvo je soustvarjati
vzdržen in uravnotežen svet, v
katerem delujejo odgovorni
posamezniki, podjetja in
organizacije.”

etika in integriteta
Strokovnost, kakovost in inovativnost
Soodvisnost in sodelovanje

Družbeno odgovorna podjetja in organizacije, ki
prispevajo k trajnostnemu razvoju
15

GRI GS 102-16
6

Soodvisnost in
sodelovanje med
podjetji, nevladnim
sektorjem ter
javnimi institucijami

2
3
1

O poročilu

4

Ekvilib Inštitut

“Delamo, kar govorimo in
Govorimo, kar mislimo.”

6

Trajnostna poslovna
strategija 2025

7
Strokovnost in
kakovost

12

Poročilo o uspešnosti
Soodvisnost in
sodelovanje

GRI kazalo

Etika in integriteta

POROČILO O USPEŠNOSTI
PRODUKTI IN STORITVE – STROKOVNOST, KAKOVOST IN INOVATIVNOST
Ekonomska uspešnost - Ekonomska uspešnost je pomembna za obstoj
in razvoj organizacije ter za osnovno odgovornost do zaposlenih –
izplačevanje plače. Ekvilib Inštitut opravlja nepridobitno in pridobitno
dejavnost. Finančna sredstva za izvajanje pridobimo predvsem s
trženjem lastnih produktov in storitev ter iz sredstev javnih razpisov
(skladi EU, različna ministrstva RS). Ekvilib Inštitut za svoje financiranje
nima najetih posojil. V tabeli in na grafu so prikazani celotni prihodki in
odhodki ter čisti presežek teh prihodkov v EUR za leto 2016 in 2017.16*
celotni odhodki
presežek prihodka nad odhodki
stroški dela
Stroški materiala, blaga in storitev

269.746 EUR
272,51 EUR
128.754 EUR
137.044 EUR

270.018
EUR

243.544
EUR

239.893 EUR
5.100 EUR
97.235 EUR
138.379 EUR

Zadovoljstvo in zasebnost strank in deležnikov17

95%

Vprašanih je bilo zelo zadovoljnih
ali zadovoljnih v okviru DPP

71%

Vprašanih je bilo zelo zadovoljnih
ali zadovoljnih v okviru Družbeno
odgovornega hackathona

93%

Vprašanih je bilo zelo zadovoljnih
ali zadovoljnih v okviru GRI
izobraževanja

0

Ekvilib Inštitut v letu 2017 ni prejel
nobene pritožbe ali kazni v zvezi z
zasebnostjo strank in deležnikov.

16

Zadovoljstvo strank je bila prepoznana kot zelo pomembna bistvena
vsebina v procesu pisanja trajnostnega poročila. Ekvilib Inštitut
spremlja zadovoljstvo strank in uporabnikov produktov in storitev
preko osebnih pogovorov, anketnih vprašalnikov v sistemu 1-ka in
obrazcih o zadovoljstvu na spletnih straneh. Redno se izvaja
evalvacija zadovoljstva imetnikov certifikata DPP, članov MDOS in
udeležencev dogodkov v organizaciji Ekvilib Inštituta, kot je
konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti in Družbeno
odgovorni Hackathon. V letu 2017 je Ekvilib Inštitut nadgradil
certifikata DPP in CDOP z jasnejšim pritožbenim mehanizmom s strani
deležnikov imetnikov teh certifikatov. Izziv, s katerim se srečujemo,
je, kako pristopati, vključevati in se odzivati na pritožbe in skrbi s
strani deležnikov podjetij, ki nosijo naziv Družbeno odgovorno
podjetje ali Družini prijazno podjetje. Vsako takšno skrb Ekvilib
Inštitut zabeleži, analizira in svetuje glede nadaljnjih korakov, če so le
te skrbi utemeljene in v okviru pristojnosti Ekvilib Inštituta. V letu
2017 je bila v okviru certifikata Družbeno odgovorno podjetje
zaznana ena takšna pritožba. *

GRI GS 103-1, -2, -3, 102-7, 201-1,; *Za podrobnejši pregled poslovanja Ekvilib Inštituta obiščite našo spletno stran

http://www.ekvilib.org/sl/o-nas/ kjer se nahaja Bilanca stanja 2018 in Izkaz poslovnega izida 2017.
17

GRI GS 418-1 (Ekvilib Inštitut ustrezno preverja in skrbi za skladnost z zakonodajo, kar se tiče varovanja podatkov in zasebnosti strank.)
*Več na: http://www.certifikatdpp.si/aktualno/evalvacija-2017/
7
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DELEŽNIKI - SOODVISNOST IN SODELOVANJE
Deležniki Ekvilib Inštituta so vsi posamezniki, podjetja in organizacije, ki vplivajo ali so vplivani s strani Ekvilib
inštituta. Deležniki so izbrani glede na vpliv, ki ga ima Ekvilib Inštitut na njih in glede na to, kakšen vpliv imajo
posamezni deležniki na Ekvilib Inštitut. 18
DELEŽNIK

NAČIN
VKLJUČEVANJA

PRIČAKOVANJA IN POTREBE
21
DELEŽNIKOV

ODZIV EKVILIB INŠTITUTA NA
22
IZRAŽENA PRIČAKOVANJA

VKLJUČENOST V
PRIPRAVO POROČILA

Zaposleni

Letni razgovori,
tedenska
srečanja,
teambuldingi,
pritožbeni
mehanizem, ….

Zaposlovanje, usklajevanje
zasebnega in poklicnega življenja,
usposabljanje in izobraževanje,
etika in integriteta, strokovni ugled,
poštene poslovne prakse in
dolgoročno sodelovanje s partnerji,
zadovoljstvo strank.

Zaposlovanje, Usklajevanje
zasebnega in poklicnega
življenja
Varnost in zdravje na
delovnem mestu
Usposabljanje in
izobraževanje, Raznolikost in
enake možnosti,
Preprečevanje diskriminacije

DA – vprašalnik.
Vključeni so bili vsi
zaposleni.

Zunanji
sodelavci

Delovni
sestanki,
dogodki,
mail/telefon, ….

Plačilo, posel, pravočasnost,
komunikacija, strokovna podpora,
dostopnost informacij, strokovni
ugled, pošteno partnerstvo in
sodelovanje, dolgoročno
sodelovanje, zadovoljstvo strank,
etika in integriteta, skladnost.

Strokovni ugled,
Zadovoljstvo strank

DA – vprašalnik.
Vključeni so bili 4
zunanji sodelavci.

Partnerji

Delovni
sestanki,
mail/telefon/sk
ype,

Etika in integriteta, izobraževanje
in usposabljanje, zadovoljstvo
strank, profesionalnost in jasna
poslovna strategija, strokovni ugled
in poslovna strategija.

Etika in integriteta,
izobraževanje in
usposabljanje, zadovoljstvo
strank, strokovni ugled

DA – vprašalnik in
osebni intervju.
Vključen je bil en
poslovni partner.

Stranke

Email/telefon,
izobraževanja,
konference,
novičnik, ankete
o zadovoljstvu,
letna srečanja

Zadovoljstvo strank, zasebnost
strank, skladnost, transparentnost,
strokovni ugled, vključenost
deležnikov

Zadovoljstvo strank,
zasebnost

DA – vprašalnik.
Vključene so bile 4
stranke/kupci.

Dobavitelji

Email/telefon,
dogodki

Ekonomska uspešnost, skladnost,
etika in integriteta, poštene
poslovne prakse in zaupanje.

Ekonomska uspešnost, etika
in integriteta

DA – vprašalnik.
Vključen je bil 1
dobavitelj.

19

20

18

23

GRI GS 102-42
GRI GS 102-40
20
GRI GS 102-43
21
GRI GS 102-44
22
GRI GS 102-44 (Ekvilib Inštitut se je na potrebe in pričakovanja deležnikov odzval preko poročanja o identificiranih bistvenih vsebinah)
23
GRI GS 10-43
19
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ETIKA IN INTEGRITETA EKVILIB INŠTITUTA
Ena ključnih vrednot Ekvilib Inštituta je integriteta oz. načelo delamo, kar govorimo. Ker je naša dejavnost
svetovanje/izobraževanje in ozaveščanje o družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju, eden ključnih produktov
pa certifikat Družini prijazno podjetje, je pomembno, da se tudi kot organizacija obnašamo odgovorno do družbe,
okolja in zaposlenih. Našo integriteto tako vidimo v etičnem in odgovornem poslovanju, prav tako pa v
odgovornosti do zaposlenih, kot na primer z ukrepi za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja ter v
odgovornosti do naravnega okolja, kar se tiče uporabo materialov pri vsakodnevnem poslovanju ter pri organizaciji
dogodkov.24
ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH
V letu 2016 je Ekvilib Inštitut redno zaposloval 4 osebe (1m in 3ž), 3 delavce pa za začasno (1m in 2ž).25 V letu 2017
se je zmanjšalo število redno in začasno zaposlenih, in sicer pri obeh za eno osebo in sicer ženskega spola. V
spodnji tabeli je razvidno zaposlovanje glede na vrsto pogodbe in glede na druge oblike zaposlitve.

Število zaposlenih glede na tip zaposlitve (polni
delovni čas ali skrajšan delovni čas) in glede na
spol;26

Poročanje o delavcih, ki niso zaposleni
(samozaposleni, pogodbeniki, študentje…), ki v
organizaciji opravljajo del aktivnosti.

2016
5 oseb je zaposlenih za polni
delovni čas (4 Ž in 1 M)

2017
4 osebe so zaposlene za polni
delovni čas (2 Ž in 2 M)

2 osebi sta zaposleni za
polovični delovni čas (1 Ž in 1M)

1 oseba ženskega spola je
zaposlena za 70% delovni čas.

12 študentov za enkratna ali
lažja administrativna dela oz. za
pomoč pri predstavi.

6 študentov za enkratna ali
lažja administrativna dela.

V obdobju poročanja je bilo na Ekvilib Inštitutu zaposlenih povprečno 2,84 zaposlenih, v letu 2016 pa 3,99. V letu
2017 ni bilo novih zaposlenih, pravzaprav se je število zaposlenih zmanjšalo, kar lahko pripišemo končanju
projektov. Kljub vsemu je bila fluktuacija v letu 2017 manjša, a še vedno previsoka, znašala je 28,82%. S previsoko
fluktuacijo se Ekvilib Inštitut srečuje že leta, kar poskuša reševati s stabilnostjo prihodkov, predvsem s strani
profitno naravnanih produktov. Cilj Ekvilib Inštituta je zmanjšati fluktuacijo na vsaj 20%. 27

24

GRI GS 103-1, 103-2
GRI GS 102-8
26
GRI GS 103 -2, 103-3; Ekvilib Inštitut sicer z odgovornim zaposlovanjem skrbi za zaposlene in spoštuje zakonodajo Republike Slovenije,
25

kar se tiče zaposlovanja. Za kadrovske zadeve in spremljanje podatkov na tem področju je odgovorna določena oseba. Pravice in dolžnosti
delavcev so opredeljene v pogodbah o zaposlitvi ter drugih dokumentih Ekvilib Inštituta. GRI GS 401-2 - Prav tako omogoča enake ugodnosti,
ki so predvidene za polno zaposlene delavce in za delavce, ki so zaposleni za določen čas oz. za delavce s skrajšanim delovnim časom.
27

GRI GS 401-1
9
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Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja Ekvilib Inštitut je nosilec certifikata Družini prijazno podjetje, a tudi
sam v največji možni meri svojim zaposlenim omogoča usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. V internih
dokumentih je omogočeno delo na daljavo, fleksibilni delovni čas zaposlenih in ostale ugodnosti za lažje
usklajevanje zasebnega in družinskega življenja.

Vsi zaposleni koristijo fleksibilen delovni čas, delo od doma je prav tako ukrep, ki ga koristijo vsi zaposleni, a
redkeje. Ekvilib Inštitut gradi takšno organizacijsko kulturo, ki zaposlene spodbuja k razumevanju skrbstvenih
obveznosti vseh zaposlenih, prav tako ne preprečuje ali negativno sprejema materinstva. V letu 2017 je bila do
starševskega dopusta sicer upravičena ena sodelavka. 28
Število delavcev, upravičenih do starševskega dopusta
Število delavcev, ki so zaprosili za koriščenje starševskega dopusta
Število delavcev, ki so se vrnili na delo po končanem starševskem
dopustu
Število zaposlenih, ki so se vrnili s starševskega dopusta
in so po 12 mesecih še vedno zaposlenih v podjetju
Usposabljanje in izobraževanje je bilo prepoznano kot pomembno s strani Ekvilib Inštituta kot tudi s strani večih
deležnikov. Strokovna usposobljenost in profesionalizem sta ključni pri osnovni dejavnosti zavoda, kar je
svetovanje, izobraževanje in ozaveščanje. Vsak zaposleni je sam odgovoren za svoj profesionalni napredek in razvoj.
V okviru kolektivnih sestankih pa se novo pridobljeno znanje deli med ostale zaposlene. Na strateških sestankih pa
se naredi analiza kolektivnega znanja ter postavi načrt za naprej. Povprečno število izobraževanj na zaposlenega v
letu 2017 je znašalo 44 ur. Prav tako Ekvilib Inštitut spodbuja vseživljenjsko usposabljanje in grajenje znanja
zaposlenih Ekvilib Inštituta npr. preko vpisa v študijske programe. V letu 2017 so se trije zaposleni vključili v
študijske programe, ki bodo strokovno oplemenitili njihovo delo. 29

SKLADNOST POSLOVANJA
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. V letu 2017 ni bilo nobenega
primera neskladnosti z zakoni in pravili. Ekvilib prav tako sodeluje z računovodskim servisom ter drugimi partnerji,
ki s svojim strokovnim delom pripomorejo k skladnemu poslovanju Ekvilib Inštituta. 30 Interni akti in pravilniki
Ekvilib Inštituta so naslednji: Interni akt o pravicah in obveznostih zaposlenih, Pravilnik obračunavanja potnih
28

GRI GS 103-1, 103-2, 401-3
GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, 404-1
30
GRI GS 419-1
29
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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 se ravna po vrednotah, zapisanih na
spletni strani – vrednote se redno obravnavajo na internih sestankih Ekvilib Inštituta ter komunicirajo navzven.31
ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA
Ekvilib Inštitut ima najete poslovne prostore v poslovni stavbi v Ljubljani. Mesečni obračun obratovalnih stroškov se
računa sorazmerno glede na površino najetih prostorov, kar pomeni, da Ekvilib Inštitut ne more meriti porabe vode
in energije le za svoje prostore. Zaradi narave dela prav tako ne povzroča bistvenih okoljskih vplivov, zato poroča v
okviru okoljskih kazalnikov le o količini uporabljenih materialov in storitev.32
Material

Količina

Namen uporabe

Dobavitelj/vrsta Ravnanje z odpadki
materiala

Papir

24 paketov A4 papirja, kar je
12.000 A4 listov papirja. Od
tega
je
98%
papirja
recikliranega papirja.

Pisarniško delo

Recikliran papir

Ločeno
zbiranje
odpadnega papirja.

Tedenska
košarica sadja
in zelenjave –
Zeleni zabojček.
Catering
in
kosila

V letu 2017 smo naročili cca.
120 kg sadja.

Zdravje na delovnem
mestu

Eko/sezonska
ponudba sadja

Ločeno
zbiranje
bioloških odpadkov.

1 DPP srečanje, 2 DPP
podelitev, 1 hackathon, 1
konferenca,
2
zajtrka
družbene odgovornosti.

Dogodki, konference,
izobraževanja

80% ponudnikov
izbiramo
na
podlagi
pozitivnega
družbenega
in
okoljskega
33
vpliva.

Odgovornost je na
strani
ponudnikov.
Ekvilib Inštitut ne
spremlja nadaljnjega
ravnanja z odpadki s
strani ponudnikov.

OKOLJSKI ODTIS PRI UPORABI PREVOZNIH SREDSTEV

31

GRI GS 102-16
GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, 303-1
33
GRI GS 301-2 (poročanje je omejeno le na papir)
32
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34
GRI
KAZALO34
35

Kazalo po standardih GRI (Global Reporting Initative) – osnovna raven (»in accordance« - Core)
Kazalnik in opis
Meje poročanja Stran Opombe
GRI 102 SPLOŠNA STANDARDNA RAZKRITJA
Profil organizacije/podjetja
102-1
Ime organizacije
102-2
Blagovne znamke, produkti in storitve
102-3
Sedež organizacije
102-4
Države, v katerih organizacija deluje

Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut

4
5
4
-

102-5
102-6

Lastništvo in pravna oblika organizacije
Trgi (geografska ter sektorska razdelitev in tipi odjemalcev)

Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut

4
4

102-7
102-8

Merila/velikost organizacije
Informacije o zaposlenih in ostalih sodelavcih

Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut

5,7
9

102-9

Oskrbovalna veriga

Ekvilib Inštitut

4

102-10

Pomembne spremembe v organizaciji in njeni oskrbovalni
verigi
Previdnostni pristop ter načela

Ekvilib Inštitut

-

Ni bilo sprememb.

Ekvilib Inštitut

-

Organizacija
nima
formalno
opredeljenega
previdnostnega
pristopa. Pri izvajanju aktivnosti sledi
vrednotam ter drugim internim aktom.

102-12
Zunanje pobude
103-13
Članstvo v organizacijah
Strategija
102-14
Izjava vodilne osebe v organizaciji
Etika in integriteta
102-16
Vrednote, načela, standardi in norme obnašanja
Upravljanje
102-18
Organizacijska struktura
Vključenost deležnikov
102-40
Seznam deležnikov
102-41
Kolektivna pogodba

Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut

4
4

Ekvilib Inštitut

3

Ekvilib Inštitut

6, 11

Ekvilib Inštitut

4

Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut

8
-

102-42
102-43
102-44

Identifikacija in izbira deležnikov
Pristop pri vključevanju deležnikov
Ključne teme in vprašanja, izpostavljena v procesu
sodelovanja z deležniki ter odziv organizacije nanje (tudi
preko poročanja)
Način poročanja
102-45
Subjekti, vključeni v konsolidirane računovodske izkaze

Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut

8
8
8

Ekvilib Inštitut

-

102-46

Proces določanja vsebine poročila in določitev meje

Ekvilib Inštitut

2

102-47
102-48

Seznam bistvenih vsebin
Učinki sprememb podatkov iz predhodnih poročil in razlogi
za spremembe
Spremembe v poročanju

Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut

2
-

Ekvilib Inštitut

-

102-11

102-49

34
35

GRI GS 102-55
GRI GS 102-54
12

Slovenija. Minimalno še Hrvaška in
Srbija.
Organizacija večinoma deluje v
Sloveniji. Ključne stranke/kupci so
podjetja in organizacije.

Ni relevantno. Organizacija ima majhno
število zaposlenih.

V računovodske izkaze je vključen le
Ekvilib Inštitut.

Ni bilo sprememb in popravljenih izjav.
To poročilo bi moralo biti izdano za leto
2016, a smo zardi pomanjkanja kadra
poročilo izdali za 2017. Poročilo za leto
2014 je bilo napisano po smernicah
GRI, medtem ko to poročilo sledi
standardom GRI.

2
3
1

O poročilu

4

Ekvilib Inštitut

“Delamo, kar govorimo in
Govorimo, kar mislimo.”

6

Trajnostna poslovna
strategija 2025

7
Strokovnost in
kakovost

Soodvisnost in
sodelovanje

102-50
102-51
102-52
102-53

Obdobje poročanja
Datum zadnjega poročanja
Cikel poročanja
Kontaktno mesto v zvezi z vprašanji glede poročila

Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut

2
2
2
2

102-54
102-55
102-56

Sklic glede poročanja v skladu s standardi GRI
Kazalo po smernicah GRI
Zunanje preverjanje poročanja (revizija)

Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut

2, 12
12, 13
-

Ekvilib Inštitut

7

Ekvilib Inštitut

7

Ekvilib
CSR
Adria

9, 11

SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA
GRI 200 Ekonomsko področje
GRI 201 Ekonomska uspešnost
103-1
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
103-2
103-3
201-1
Neposredno ustvarjena in distribuirana ekonomska
vrednost
GRI 300 OKOLJE
GRI 301 Materiali
103-1
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
103-2
103-3
301-1
Poraba materialov po teži in volumnu
GRI 400 DRUŽBA
GRI 401 Zaposlovanje
103-1
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
103-2
103-3
401-1
Zaposlovanje in fluktuacija
401-2
Ugodnosti, ki so predvidene za polno zaposlene delavce in
niso predvidene za delavce, ki so zaposleni za določen čas
in za delavce s skrajšanim delovnim časom.
401-3
Starševski dopust
GRI 404 Usposabljanje in izobraževanje
103-1
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
103-2
103-3
404-1
Povprečno število izobraževanj na zaposlenega na leto
GRI 418 Zadovoljstvo in zasebnost strank
103-1
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
103-2
103-3
418-1
Utemeljene pritožbe glede kršitev zasebnosti strank in
glede izgube podatkov o strankah
GRI 419 Skladnost
103-1
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
103-2
103-3
419-1
Neskladnost z zakoni in pravili

Inštitut,
Company

11

Ekvilib Inštitut

9, 10

Ekvilib Inštitut
Ekvilib Inštitut

9
9

Ekvilib Inštitut

10

Ekvilib Inštitut

10

Ekvilib Inštitut

10

Ekvilib Inštitut

7

Ekvilib Inštitut

7

11

11

13
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Zunanje revizija ni bila opravljena. Za
trajnostno poročilo 2014 so zunanjo
presojo izvedli deležniki zavoda. Zaradi
pomanjkanja časa se za to poročilo
takšna presoja ni izvedla.
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