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»Odnos organizacije do družbe, v kateri deluje, in do 
njenega vpliva na okolje, je postal ključno merilo 

celotnega delovanja in sposobnosti organizacije za 
nadaljnje uspešno delovanje. Je delni odraz 

naraščajočega spoznavanja potrebe po zagotavljanju 
zdravih ekosistemov, socialne enakosti in dobrega 

organizacijskega upravljanja.«  

(Mednarodni standard ISO 26000, 2010) 
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Ekvilib Inštitut deluje kot zasebna neprofitna organizacija in ni zavezana k 
objavljanju in pisanju Letnega poročila, kot ga opredeljuje in zahteva Zakon o 
gospodarskih družbah. Poročilo, ki ga objavljamo za leto 2012, je napisano po 
mednarodnih smernicah trajnostnega poročanja GRI (ang. Global Reporting 
Initiative), nastalo pa je po lastni pobudi, saj se zavedamo pomembnosti in 
odgovornosti komuniciranja s svojimi deležniki. Trajnostno poročilo vsebuje 
pregled delovanja in poslovanja našega zavoda. 
 
Bistvo družbene odgovornosti vidimo v lastnih pobudah in odločitvah, da 
delujemo transparentno in odgovorno na vseh ravneh našega delovanja ter o tem 
tudi poročamo. Verjamemo, da sta transparentnost in odgovornost sestri, ki hodita 
z roko v roki, tako kot verjamemo v vodenje z zgledom in v dejansko delovanje, ne 
le govorjenje. 
 
Trajnostno poročilo Ekvilib Inštituta 2012, napisano po smernicah GRI, daje 
deležnikom relevantne informacije o našem delovanju, vsako leto pa se bo poročilo 
dopolnjevalo z dodatnimi kazalniki, ki bodo tako posledica našega delovanja, 
poslovnega okolja, kot tudi pričakovanj naših deležnikov. 



 

 

2 

PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE EKVILIB INŠTITUT 

 

Splošno o Ekvilib Inštitutu 

 

Ekvilib Inštitut je bil ustanovljen leta 2003 kot zavod - zasebna neprofitna in neodvisna 
organizacija, ki deluje na področju človekovih pravic, razvojnega sodelovanja in družbene 
odgovornosti. S svojimi dejavnostmi želimo vplivati na vse akterje v družbi – tako na 
posameznike kot različne organizacije. 
 
Kot neprofitna organizacija vsakoletni presežek prihodkov nad odhodki investiramo v nadaljnje 
procese in dejavnosti organizacije, ter ga ne izplačujemo lastnikom. 
 
Tabela 1: Osnovni podatki Ekvilib Inštituta 
 
 

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 

spletni naslov www.ekvilib.org 

  
matična številka 1839713 

davčna številka 83108459 

številke transakcijskih računov 
SI56 0201 0025 3975 842 
SI56 0201 0025 9432 868 

 
 

 
SI56 0201 0025 7154 241 

  
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 

 
 
  

mailto:info@ekvilib.org
http://www.ekvilib.org/
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Zakonske in druge (prostovoljne) podlage delovanja Ekvilib Inštituta 

 

Ekvilib Inštitut pri svojem delovanju spoštuje zakonodajo RS 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. 
 
Prostovoljni predpis, ki ga Ekvilib Inštitut spoštuje pri svojem delovanju: 

- Deklaracija o poštenem poslovanju 
 
Ekvilib Inštitut je prvi podpisnik Deklaracije o poštenem poslovanju v Sloveniji. V začetku junija 
2011 je Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj (UNGC Slovenija) v okviru projekta Ethos 
objavilo in k podpisu povabilo slovenska podjetja kot tudi druge organizacije. 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. Pogodbe, katerih 
vrednost presega 10.000 EUR, od popisa Deklaracije dalje vključujejo protikorupcijsko klavzulo, 
podpisnice te pogodbe pa se med seboj obveščajo o morebitnih kršitvah.  

 
Financiranje 
 

Ekvilib Inštitut opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost. Finančna sredstva za izvajanje 
pridobimo iz različnih naslovov: sredstva iz javnih razpisov (Skladi EU), državnih (različna 
Ministrstva RS) in občinskih proračunov, tujih vladnih organizacij, donacij, različnih programov 
in partnerstev ter s trženjem storitev. 
 

Poslanstvo Ekvilib Inštituta 
 
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. 

 
Vrednote Ekvilib Inštituta 
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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, skladno z moralnimi normami in veljavnim pravom. Integriteta organizacije so 
zaposleni z osebno integriteto, ki delujejo skladno z etičnimi normami in vrednotami 
organizacije ter veljavnim pravom; 

 medsebojno spoštovanje in dialog: raznolikost priznavamo kot ključno vrednoto ter si 
prizadevamo za medsebojno spoštovanje, ki temelji na odprtem dialogu med vsemi 
akterji brez ustvarjanja razlik in diskriminacije na katerikoli osnovi,  

 dostojanstvo in polnomočenje: spoštujemo dostojanstvo ter si prizadevamo, da bi vsi 
ljudje imeli enake možnosti in izhodiščne pogoje, 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; 
prizadevamo si za enakovreden partnerski odnos med vsemi deležniki, ki temelji na 
medsebojnem učenju, podpori in sodelovanju, 

 odgovornost: spodbujamo odgovornost vseh akterjev na vseh ravneh družbe, da 
prispevajo k dolgotrajnemu in bolj uravnoteženemu razvoju in družbi, ki priznava enako 
dostojanstvo in pravice vsem ljudem; prizadevamo si za lastno odgovorno delovanje do 
vseh naših deležnikov ter 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. 

 

Področje delovanja 

 Družbena odgovornost 

Prizadevamo si za družbeno odgovorno delovanje vseh akterjev družbe, s posebnim poudarkom 
na družbeni odgovornosti podjetij ter družbeno odgovornemu upravljanju človeških virov. 
Dejavnosti in dogodki s področja družbene odgovornosti se vrstijo celo leto; organiziramo 
različne delavnice in izobraževanja, konference, svečane podelitve certifikatov, in osveščamo 
širšo javnost preko Mreže za družbeno odgovornost Slovenije o družbeni odgovornosti. 
 

 Človekove pravice in razvojno sodelovanje 
 
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. Dejavnosti in dogodki, ki so se v letu 2012 izvajali s področja človekovih pravic in 
razvojnega sodelovanja, so bili namenjeni  mladim in so imeli poudarek na človekovih pravicah 
in ne diskriminaciji, izvedli smo program za mlade voditelje, kot tudi dejavnosti s poudarkom na 
umetnosti (fotografski natečaj, gledališče za globalne umetnosti) in zaposlovanju ranljivih skupin. 
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GRI 2.1 

GRI 2.2 

1. PROFIL ORGANIZACIJE 

 

1.1 Ime organizacije 

 
Tabela 2: Ime organizacije 
 

popolno ime Ekvilib Inštitut, zavod 

skrajšano ime Ekvilib Inštitut 
 

1.2 Primarne blagovne znamke, izdelki in/ali storitve 

 
Storitve, ki jih ponujamo, so razdeljene na dve področji: 
 

 Družbena odgovornost: 

- Certifikat Družini prijazno podjetje (DPP): Certifikat Družini prijazno 
podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja človeških virov in je 
edini tovrstni certifikat v Sloveniji. Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne 
pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se 
kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila 
nezgod ipd. ter povečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar 
pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke. 

- Mreža za družbeno odgovornost Slovenije (MDOS): Mreža za družbeno 
odgovornost Slovenije 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, tako na nivoju posameznika, 
podjetja/organizacije kot celotne družbe. 

- Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks: Evropska nagrada 
družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in spremembe v 
Sloveniji je namenjena vsem podjetjem zasebnega sektorja, ki delujejo v Sloveniji. 
Namen nagrade je izpostaviti najboljše evropske večdeležniške projekte s področja 
družbene odgovornosti in s tem povečati izmenjavo najboljših praks. Nagrada je 
osredotočena na uspešna partnerstva med podjetjem ter najmanj enim neprofitnim 
deležnikom. To predstavlja inovativen koncept na področju družbeno odgovornih 
nagrad, ki se navadno osredotočajo na posamezna podjetja kot samostojne akterje. 

- Strokovni dogodki in izobraževanja na temo družbene odgovornosti: Tekom 
leta smo organizirali različne strokovne dogodke s področja družbene odgovornosti 
– regijske predstavitve certifikata DPP, izobraževanje za pripravo trajnostnega 
poročila po smernicah GRI, konferenca Poti družbene odgovornosti. 

 
Na področju družbene odgovornosti sodelujemo z zunanjimi strokovnimi sodelavci - pri 
certifikatu DPP sodelujemo z različnimi strokovnjaki, ki sestavljajo revizorski svet in 
svetovalce/ocenjevalce (izobražujemo tako zunanje kot notranje); pri svetovanju priprave 
trajnostnega poročila po smernicah GRI sodelujemo z zunanjimi strokovnimi sodelavci, ki delno 
pokrivajo področje indikatorjev za ekonomsko, okoljsko in družbeno uspešnost. Na strokovna 
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GRI 2.4. 

GRI 2.5 

srečanja in dogodke vabimo domače in tuje strokovnjake, ki predstavijo teoretične in praktične 
primere družbeno odgovornega delovanja, kot tudi predstavnike podjetij, ki predstavijo dobre 
prakse izvajanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. 
 

 Človekove pravice in razvojno sodelovanje: 

- Program umetnost za družbene spremembe - Globalna SOFA (izvajanje 
delavnic in izobraževalnih programov, organizacija festivalov in sistem štipendiranja 
na področjih družbeno angažirane fotografije, filma in gledališča, s poudarkom na 
spodbujanju socialnega vključevanja in višanje zaposljivosti ranljivih družbenih 
skupin; Kreativna karavana, v okviru katerega mladi umetniki iz globalnega juga 
gostujejo v Sloveniji ter preko umetnosti spodbujajo medkultuni dialog ter širijo 
spoštovanje raznolikosti in globalno zavest med svojimi vrstniki v Sloveniji. 

- Spodbujanje vodstvenih sposobnosti mladih (Program za mlade voditelje iz 
Srednje Evrope, v okviru katerega izbrani mladi iz 6 držav potujejo v na obisk v 
ZDA, na katerem pridobivajo znanja kako postati voditelj. 

- Spodbujanje aktivnega delovanja mladih na področju človekovih pravic 
(Projekt ActRight - mladi za človekove pravice, ki vključuje dve brezplačni 
mednarodni šoli s področje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, kampanjo, 
vzpostavitev Kluba ACT-Right).  

- Analiza politik in programov razvojnega sodelovanja ter evalvacija razvojnih 
projektov (aktivno sodelovanje v okviru platforme Sloga, priprava letnega poročila o 
učinkovitosti slovenske razvojne pomoči, evalvacija projektov nevladnih razvojnih 
organizacij na zahodnem Balkanu). 

- Strokovni dogodki in zagovorniške aktivnosti na področju človekovih pravic 
in razvojnega sodelovanja (okrogle mize, priprava stališč, izobraževanja). 

 
Projekte na področju človekovih pravic vodimo zaposleni iz Ekvilib Inštituta, sodelujemo pa tudi 
z zunanjimi strokovnjaki na posameznih področjih (strokovnjaki za delavnice fotografije, 
strokovne predavatelje s področja človekovih pravic, prostovoljci, ki pomagajo pri organizacijah 
dogodkov ipd.).  
 

 
1.3 Sedež organizacije 

 
Tabela 3: Sedež organizacije 

 

sedež podjetja Šišenska cesta 89, 1000 Ljubljana 

projekta pisarna Medvedova cesta 28, 1000 Ljubljana 
 
 

1.4 Število držav, kjer organizacija deluje 

 
Ekvilib Inštitut deluje večinoma v Slovenji, občasno in časovno omejeno z 
različnimi projekti, pa tudi v drugih državah (Črna Gora, Makedonija, 
Moldavija, Kenija). 
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GRI 2.6 

GRI 2.7 

 

1.5 Vrsta lastništva in pravna oblika organizacije 

 
Tabela 4: Vrsta lastništva in pravna oblika organizacije 
 

vrsta lastnine zasebna lastnina 

pravnoorganizacijska oblika zavod 

ustanovitelja Kranjc Kušlan Aleš, Učakar Kranjc Maja 

direktor Kranjc Kušlan Aleš 
 

1.6 Trgi, kjer organizacija deluje in ponuja storitve oziroma 
izdelke 

 
Ekvilib Inštitut ponuja storitve slovenskim pravnim in fizičnim osebam po 
vseh slovenskih regijah.  
 
Evidenco po posameznih regijah spremljamo pri prejemnikih certifikata Družini prijazno 
podjetje. Največ prejemnikov beležimo iz osrednjeslovenske (približno 48%) in podravske 
(približno 18%) regije.  
 
Tabela 5: Imetniki certifikata DPP od leta 2007 – 2012 po regijah 
 

statistične regije 
število dobitnikov 

osnovnega certifikata 
odstotek dobitnikov 

osnovnega certifikata 

Gorenjska 11 8,09% 

Goriška 3 2,21% 

Jugovzhodna Slovenija 5 3,68% 

Koroška 2 1,47% 

Notranjsko-kraška 2 1,47% 

Obalno-kraška 5 3,68% 

Osrednjeslovenska 64 47,06% 

Podravska 24 17,65% 

Pomurska 6 4,41% 

Savinjska 10 7,35% 

Spodnjeposavska 3 2,21% 

Zasavska 1 0,74% 

SKUPAJ 136 100% 

 
 
MDOS omogoča izmenjavo dobrih praks in promocijo družbene odgovornosti. Spodbujamo, da 
bi se v MDOS vsako leto vključila nova podjetja, tako tista, ki že delujejo družbeno odgovorno, 
kot tudi tista, ki z vsebino družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja še niso seznanjena.  
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GRI 2.8 

Tabela 6: Število članov MDOS po regijah za leto 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 Merila organizacije 

 

 Število zaposlenih 
 
V koledarskem letu 2012 je bilo redno zaposlenih 4,59 oseb. 
 

 Število dejavnosti oziroma projektov 
 

V koledarskem letu 2012 se je izvajalo več različnih dejavnosti in projektov. Nekateri so se začeli 
izvajati v letu 2012, nekateri pa so se nadaljevali iz prejšnjih let.  
 
Dejavnosti s področja družbene odgovornosti v letu 2012: 

- Uvajanje in podeljevanje certifikata DPP 

- Aktivno delovanje MDOS 

- Različna izobraževanja in svetovanja s področja družbene odgovornosti 
(strokovni dogodki) 

- Razvijanje Nacionalne strategije za družbeno odgovornost v okviru MDOS 

- Lansiranje Evropske nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks v 
Sloveniji 

- Letno srečanje imetnikov certifikata DPP 
 
Projekti s področja človekovih pravic in razvojnega sodelovanja, ki so se izvajali v letu 2012: 

- ART-SOC: projekt višanja zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju 
umetnosti 

- Projekt Globalna umetnost sveta: Gledališče za globalne družbene spremembe 

- Projekt Kretivna karavana: okrepimo mladinsko kreativno sodelovanje 

- Program za mlade voditelje iz Srednje Evrope 

- Projekt ActRight: mladi aktivisti za človekove pravice 

- Projekt Ne bomo sprejeli lakote 

- Projekt s Slogom do učinkovite razvojne pomoči 

- Projekt Mladi prek športa in ekologije do medetičnega razumevanja in 
trajnostnega razvoja (izvedba evalvacije) 

statistične regije 
število članov MDOS 

po regijah 
odstotek članov 

MDOS po regijah 

Gorenjska 2 8% 

Jugovzhodna Slovenija 2 8% 

Obalno-kraška 2 8% 

Osrednjeslovenska 12 46% 

Podravska 6 23% 

Savinjska 1 4% 

Spodnjeposavska 1 4% 

SKUPAJ 26 100% 
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- Projekt Globalni svet: skozi objektiv človekovih pravic 
 
Projekti s področja človekovih pravic in razvojnega sodelovanja imajo različne vrste dejavnosti 
oziroma aktivnosti in se med seboj vsebinsko tudi prepletajo. Izvajajo se konference, okrogle 
mize, izobraževanja, delavnice, izdajajo se informativne brošure, zborniki strokovnih dogodkov 
ipd. Vodimo evidence udeležencev dejavnosti posameznih delavnic, skupno število posameznih 
udeležencev vodimo v okviru potreb poročanja za posamezni projekt. Posamezni programi 
znotraj projektov niso bistveni za trajnostno poročanje, zato podatkov o številu udeležencev v 
posameznih programih ne bomo objavili. 
 

 čisti prihodki1 
 
Tabela 7: Celotni prihodki, celotni odhodki in čisti presežek prihodkov v EUR za leto 
2012 
 

postavka iz IPI / leto 2012 

celotni prihodki 475.168 

celotni odhodki 469.046 

presežek prihodka nad odhodki 6.122 

čisti presežek prihodka nad odhodki 5.163 

 

  razdelitev dolžniškega in lastniškega kapitala 
 
Ekvilib Inštitut nima najetih posojil za svoje financiranje. 
 

 celotna sredstva 
 
Tabela 8: Celotna sredstva v EUR za leto 2012 
 

postavka iz BS / leto 2012 

Celotna sredstva in celotne obveznosti 262.494 

 

 povprečni stroški bruto plače zaposlene osebe na mesec v letu 2012 
 

Tabela 9: Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2012 v EUR 
 

postavka iz BS / leto 2012 

stroški dela 107.885 

povprečno število zaposlenih 4,59 

Povprečni stroški bruto plače zaposlene osebe na mesec 1.959 

 
 
 
 

                                                 
1
 Za podrobnejši pregled poslovanja Ekvilib Inštituta se v Prilogi nahaja Bilanca stanja 2012 in Izkaz 

poslovnega izida 2012. 
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GRI 3.1 

GRI  3.3 

GRI  3.4 

GRI  3.5 

2. PARAMETRI POROČANJA 

 

Profil poročila 

 

2.1 Obdobje poročanja podanih informacij 

 
Obdobje poročanja se navezuje na koledarsko leto 2012. 

 
 

2.2 Časovni okvir poročanja 

 
Trajnostno poročilo po smernicah GRI bomo objavili enkrat letno.  

 

2.3 Kontaktno mesto za vprašanja v zvezi s poročilom in 
njegovo vsebino 

 
Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta (akk@ekvilib.org) 
Irena Rode, strokovna sodelavka za družbeno odgovornost (irena.rode@ekvilib.org) 
 
Ekvilib Inštitut 
Šišenska cesta 89 
1000 Ljubljana 

 

Obseg in meje poročila 

 

2.4 Postopek določanja vsebine poročila  
 
Ekvilib Inštitut se ukvarja z različnimi področji, za katere smatramo, da so vsa 
enako pomembna pri družbeno odgovornem ravnanju, saj z vsakim področjem 
družbi kot celoti omogočamo boljši jutri. Bistvenost opredeljujemo s pomočjo Verige sprememb 
Ekvilib Inštituta, ki je podrobno predstavljena na strani 14. Preko verige sprememb smo 
opredelili aktivnosti, ki jih izvajamo, in dosežena stanja, ki jih pričakujemo oziroma tudi 
dosegamo.  
 
Pri pisanju poročila smo se pri določanju vsebine osredotočili na tiste dejavnosti, ki 
najpomembneje vplivajo na naše ekonomsko delovanje, družbo in okolje, kot tudi vsebine, ki 
pomembno vplivajo na odločitve deležnikov. S področja družbene odgovornosti so z 
ekonomskega, okoljskega in družbenega vidika bistvene naslednje aktivnosti: vpeljevanje in 
podeljevanje certifikata DPP in delovanje MDOS. S področja človekovih pravic in razvojnega 
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GRI  3.6 

GRI  3.9 

sodelovanja smo se osredotočili na projekta Art-Soc: projekt višanja zaposljivosti ranljivih 
družbenih skupin na področju umetnosti in ActRight: mladi aktivisti za človekove pravice. 
 
Poročilo naj bi uporabili vsi deležniki, ki imajo ali pa bodo v prihodnosti imeli interes sodelovati 
z nami na kakršen koli način. Smatramo, da bo poročilo relevantno za potencialne partnerje, ki bi 
želeli sodelovati z nami, stranke (pravne in fizične osebe), ki bi oziroma že uporabljajo naše 
storitve, zaposlene in bodoče zaposlene. 
 
 
 

2.5 Meje poročila 
 
Poročanje se navezuje na Ekvilib Inštitut na slovenskem trgu, saj v Sloveniji ali 
tujini nimamo drugih skupnih vlaganj, podružnic, najetih objektov. Po drugi 
strani imamo pomembne mednarodne partnerje, ki posredno vplivajo na naše družbeno 
odgovorno poslovanje (npr. CSR Europe), vendar njihov vpliv ni bistven na naše delovanje . 
 
 

2.6 Tehnike merjenja podatkov in osnove izračunov  
 
Oblikovanja poročila in pridobivanja podatkov smo se lotili na naslednji način: 

 pregled posameznih vsebin projektov, 

 izbiranje relevantnih podatkov in njihovo pregledovanje, 

 uporaba različnih preprostih ocenjevalnih orodij, 

 priprava razumnih in preprostih informacij o dobljenih rezultatih. 
 
Pri izbiranju podatkov nismo imeli težav, saj se vsak projekt ob zaključku tudi ovrednoti: čas 
projekta, višina (dodeljenih) finančnih sredstev, poraba sredstev oziroma višina stroškov, število 
udeležencev (in njihove značilnosti), opis poteka aktivnosti, strokovnjaki, ki so sodelovali pri 
posameznem projektu, ipd. K takšni evalvaciji smo zavezani s strani institucij, ki nam dodelijo 
finančna sredstva za izvajanje posameznih projektov. 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 kvantitativne (kvantitativni opis udeležencev: spol, starost, 
poklic, vrsta ranljive skupine oseb ipd.) in kvalitativne  (opis projektov: opis poteka, obsega, 
učinka, ipd.) oblike raziskovanja naših projektov kot tudi 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. 
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GRI 1.1 
3. OPIS PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI IN 

STRATEGIJE EKVILIB INŠTITUTA 

 

 Opis priložnosti in nevarnosti 
 
V krizi, ki nas je pahnila v negotove čase in v pesimističen pogled na prihodnost, moramo iskati 
tudi pozitivne spodbude – spodbude, da začnemo delati, kar je dobro in prav. Padec BDP v 
zadnjih štirih letih, izredno visoka brezposelnost, nujno potrebne reforme v zdravstvu in 
pokojninskem sistemu, itd., družbo navdajajo z negotovostjo glede prihodnosti. Že res, da na 
makroekonomske vplive kot posamezniki nimamo bistvenega vpliva, vendar se s postopnimi 
koraki delati dobro in prav in se pri tem povezovati z drugimi deležniki lahko kažejo pozitivni 
učinki na vseh ravneh in ravno v tem vidimo priložnosti, ki nam jih prihodnost prinaša. 
 
Številne slovenske organizacije trenutno bijejo bitko s trgom – soočajo se s padcem prodaje in 
posledično slabimi poslovni rezultati, ki jih silijo v zniževanje stroškov, odpuščanje zaposlenih, 
zapiranje poslovalnic ali k organizacijskim reformam. Po drugi strani morajo dosegati merila, ki 
jih postavljajo mednarodne organizacije na področju kakovosti in družbene odgovornosti ter o 
njih tudi poročati. Pri preoblikovanjih oziroma reformah imajo vodje odlične priložnosti, da 
vključijo komponente družbene odgovornosti in razvijejo sisteme kazalnikov za njihovo 
merjenje. Na kratki rok se to sliši kot dodatni strošek, vendar pa bi na dolgi rok vodilni v 
organizacijah videli, da kljub kratkoročnim stroškom sledi dolgoročna uspešnost. Dobre 
poslovne prakse družbene odgovornosti in druge pomembne informacije, povezane z družbeno 
odgovornostjo in trajnostnim delovanjem, si redno izmenjujejo organizacije, ki so vključene v 
Mrežo družbene odgovornosti Slovenije. Ekvilib je pobudnik za ustanovitev MDOS, katere 
glavni cilj je osveščanje širše javnosti o družbeni odgovornosti in dobrih praksah tako članov kot 
ostalih organizacij na področju družbene odgovornosti. 
 
Tabela 10: Priložnosti in nevarnosti Ekvilib Inštituta 
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- čas je primeren za povezovanja, 
sodelovanja in prenos znanja o dobrih 
praksah med različnimi organizacijami  

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

- prestrukturiranje organizacij oziroma 
nove politike poslovanja, pri čemer 
lahko vodstvo vključuje komponente 
družbeno odgovornega ravnanja 

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

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

- odmevne kritike medijev v primeru 
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 v organizacijah, da 
je družbena odgovornost le dodatni 
(nepotrebni) strošek 

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

- nizka stopnja interesa s strani vlade pri 
spodbujanju družbeno odgovornega 
ravnanja in spoštovanja človekovih 
pravic 

- odpuščanje zaposlenih v podjetjih, ki so 
imetniki certifikata DPP 
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Kljub nevarnostim, s katerimi se sooča celotno gospodarstvo, poskušamo z različnimi 
izobraževanji, usposabljanji in javnimi dogodki ustvarjati okolje, ki spodbuja odgovorno in 
transparentno delovanje in inovativnost ter odpira nove možnosti za oblikovanje okolja, ki bo 
omogočilo tudi prihodnjim generacijam, da bodo imele možnost uresničevati svoje potrebe in 
želje. V letu 2012 smo uspešno nadaljevali podeljevanje tako osnovnih kot polnih certifikatov 
Družini prijazno podjetje, aktivno izvajali naloge Mreže za družbeno odgovornost Slovenije, 
izvajali delavnice na področju človekovih pravic in razvojnega sodelovanja in začeli s postopkom 
podeljevanja nagrade za najboljša partnerstva na področju družbene odgovornosti v Sloveniji.  
 

 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«2, poskušamo dosegati z različnimi aktivnostmi, ki 
sprožijo spremembe neposredno pri naših uporabnikih in posredno v širši družbi.  
 

 
Srečanje članov Mreže za družbeno odgovornost Slovenije (maj 2012) (© Ekvilib Inštitut) 

 
Za izvajanje aktivnosti potrebujemo različne vložke – finančne, materialne in človeške. Z njihovo 
kombinacijo izvajamo aktivnosti na področjih družbene odgovornosti, človekovih pravic in 
razvojnega sodelovanja. Izvajanje aktivnosti povzroča »doseženo stanje« (glej Slika 1), kar so cilji 
Ekvilib Inštituta. Dosežena stanja so produkti in storitve, ki jih prejmejo naši deležniki. Na 
aktivnosti in dosežena stanja lahko z delovanjem Ekvilib Inštituta vplivamo in jih z lastnimi 
prizadevanji dosegamo. Na dogajanje v verigi sprememb po tej točki nimamo več vpliva. Učinki, 
ki nastajajo, so posledica doseženega stanja in predstavljajo spremembe v obnašanju oziroma 
delovanju3. Posamezni učinki v širši družbi oziroma gospodarstvu povzročajo vplive, ki so 
navadno najvišji možni cilji vsakega gospodarstva oziroma države -  gre za dolgoročne napredke 
v družbi.  
 
V spodnji sliki je prikazana Veriga sprememb za Ekvilib Inštitut in sicer za: 

 področje družbene odgovornosti,  

 področje človekovih pravic in razvojnega sodelovanja in  

 zaposlenih v Ekvilib Inštitutu. 

                                                 
2 Definicija trajnostnega razvoja po standardu ISO 26000. 
3 Primer: če ima podjetje certifikat DPP, so zaposleni bolj motivirani in zadovoljni in posledično delajo bolje, kar 
vodi do boljših poslovnih rezultatov oziroma konkurenčne prednosti. 
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Slika 1: Veriga sprememb delovanja Ekvilib Inštituta 

 
Vplive družbene odgovornosti poskušamo dosegati preko različnih organizacij. S prenosom 
znanja o družbeno odgovornem ravnanju in uporabi različnih orodij za implementacijo in 
merjenje družbene odgovornosti poskuša Ekvilib Inštitut vplivati na percepcijo vodilnih oseb v 
organizacijah o pomenu družbene odgovornosti. Družbena odgovornost, oziroma odgovornost 
na splošno, se mora začeti pri vodstvu in se z učinkovitimi pristopi stekati navzdol po celotni 
organizaciji. Organizacije »izrabljamo« kot kanal za uresničevanje trajnostnega razvoja. Primer je 
uporaba orodij za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje, ki pomaga organizacijam, da s 
sprejetimi politikami in ukrepi za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja vplivajo na 
pozitivno delovno okolje svojih zaposlenih.   
 
Študija »Analiza učinkov uvajanja družini prijaznega delovnega okolja«, ki so jo izvedli T. Knaflič, 
A. Svetina Bogataj in M. Pahor leta 2010, je pokazala, da se je v podjetjih, ki so prejemniki 
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certifikata DPP, znižala stopnja fluktuacije in bolniške odsotnosti, izboljšalo se je zadržanje in 
pridobivanje novih kadrov, povečala se je produktivnost, motivacija, zadovoljstvo in predanost 
zaposlenih. Z vplivi, ki jih podjetja dosegajo zaradi certifikata, dosega Ekvilib Inštitut posredni 
vpliv na trajnostni razvoj – ustvarja se pozitivna delovna klima v Sloveniji, delodajalci pa ne 
dojemajo zaposlenih kot dodatni strošek, ampak kot dolgoročno naložbo. 
 
Kot primer aktivnosti s področja človekovih pravic in razvojnega sodelovanja lahko navedemo 
izvajanje delavnic na področju umetnosti in kulture (fotografije, gledališča zatiranih in 
dokumentarnega filma), ki je potekal v okviru projekta ART- SOC: projekt dviganja zaposljivosti 
ranljivih skupin na področju kulture. Preko kulture in umetnosti smo tako povezovali pripadnike 
različnih ciljnih skupin in večinske družbe pri ustvarjanju družbeno angažiranih umetniških praks. 
S tem projektom se krepi socialna vključenost predstavnikov ranljivih skupin. Prav izvajanje 
takšnih delavnic za vključevanje ranljivih skupin štejemo za družbeno odgovorno ravnanje naše 
organizacije. 
 

 Strategija Ekvilib Inštituta 
 
V tem poglavju naj bi predstavili celovito kratkoročno, srednjeročno  in dolgoročno vizijo in 
strategijo organizacije, zlasti glede upravljanja s ključnimi ekonomskimi, okoljskimi in socialnimi 
izzivi. Strategija je izredno pomembna v podjetju oziroma organizaciji, saj se preko strategije 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 odpraviti v najkrajšem 
možnem času. Opredeliti moramo cilje s področja družbene odgovornosti, razvojnega 
sodelovanja in človekovih pravic ter določiti ustrezne kazalnike za njihovo merjenje. Zaposleni so 
na splošno bolj motivirani v primeru poznavanja strategije in ciljev, saj dobijo informacije kaj se 
od njih pričakuje in kako to izvesti ter na kakšen način prispevati k uresničevanju zastavljenih 
ciljev. 
 
Zapisana strategija in zasledovanje te je ključno, zato smo se v letu 2012 vsi zaposleni lotili 
njenega načrtnega razvijanja. Sprva smo organizirali »teambuilding« za vse zaposlene, na katerem 
se je v prvem delu naredila ocena zaposlenih in njihovih vlog v timu, v drugem delu pa smo 
zaposleni razvijali strategijo in cilje Ekvilib Inštituta. S tem smo dobili vpogled v  vloge tima, po 
drugi strani pa smo vsi zaposleni aktivno sodelovali pri oblikovanju strategije, ki jo bomo v 
prihodnosti s skupnim delom tudi zapisali. Za oblikovanje strategije smo v letu 2012 namenili 17 
ur. Opredelitev ključnih ciljev in načinov za dosego le-teh je dolgotrajni proces,  ki ga v letu 2012 
še nismo zaključili. 
 
Slovenski trg ni prenasičen s konkretnimi orodji in spodbudami na področju družbene 
odgovornosti, problem nastaja v prenasičenosti z informacijami, ki jih podjetja oziroma 
organizacije rade obrnejo sebi v prid in družbeno odgovornost prikazujejo kot zavajajoče 
piarovsko besedičenje in v obliki sponzorstev in donacij.  
 
V Ekvilib Inštitutu aktivno iščemo ustrezna orodja za vključevanje in evalvacijo družbeno 
odgovornega ravnanja za različne vrste organizacij. Na pilotnih organizacijah izvedemo uporabo 
izbranih orodij in preverimo, ali ta resnično spodbujajo družbeno odgovorno ravnanje. Danes 
poskušamo z aktivnimi spodbudami pomagati podjetjem za vključitev v postopek pridobitve 
certifikata Družini prijazno podjetje – od  leta 2007 je polni certifikat prejelo že preko 100 
slovenskih organizacij. Naslednji projekt je spodbuda pisanja trajnostnega poročila, saj bi na ta 
način organizacije, ki so prejemnice certifikata DPP družbeno odgovornost prenesle tudi na 
druge dele organizacije – okolje in poslovanje. Podjetja, ki se še niso srečala s družbeno 
odgovornostjo, pa bi jo na takšen način učinkovito vključila. Na področju človekovih pravic se 
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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. Prav tako bomo 
razvijali nova izobraževanja in usposabljanja na tem področju. 
 
Končna splošna ocena uspešnosti doseganja družbene odgovornosti je ugodna, saj v projektih na 
področju človekovih pravic vključujemo socialno izključene osebe, s podeljevanjem certifikata 
Družini prijazno podjetje ustvarjamo pozitivno delovno okolje, ki omogoča učinkovito 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Trudimo se, da bi spodbujali tudi 
pisanje trajnostnih poročil po smernicah GRI, saj številne organizacije delujejo družbeno 
odgovorno, vendar brez ustreznih kazalnikov merjenja o tem ne morejo osveščati deležnikov. 
Izziv za leto 2013 je ravno vpeljava aktivnega pisanja trajnostnih poročil, s katerimi bi 
organizacije ustrezno informirale širšo javnost o svojem trajnostnem poslovanju, po drugi strani 
pa bi s tem spodbujali vpeljevanje družbeno odgovornih komponent v podjetjih, ki ne delujejo 
družbeno odgovorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 

GRI  4.1 

GRI  4.4 

GRI  4.14 

4. VODENJE, SPREJEMANJE ZAVEZ IN VKLJUČEVANJE 
DELEŽNIKOV 

 
4.1 Upravljavska struktura Ekvilib Inštituta 
 
Ekvilib Inštitut ima preprosto organizacijsko strukturo. Komunikacija med 
direktorjem in zaposlenimi poteka dvosmerno; zaposleni s skupnimi močmi 
razrešujemo morebitne težave pri delu, konfliktne situacije ipd. Enako poteka 
tudi obveščanje o izvedenih projektih, pozitivnih odzivih zaposlenih in udeležencev ipd.  
 

Slika 2: Delitev organizacijske strukture Ekvilib Inštituta po področjih delovanja 

 
 

 

4.2 Mehanizmi za predložitev priporočil ali predlogov s strani 
deležnikov in zaposlenih najvišjim organom upravljanja 
 
V primeru kakršnih koli pritožb, predlogov in spodbud se lahko vsi deležniki 
obrnejo na direktorja Ekvilib Inštituta. Elektronski naslov direktorja je dostopen na naši spletni 
strani.  
 
V prihodnosti bo potrebno razviti informacijski sistem za spremljanje in odzivanje na kršitve 
imetnikov certifikata DPP. V primeru kršitev predpisov certifikata DPP morajo imeti možnost 
podajanja anonimnih pritožb morajo tako zaposleni in lastniki podjetij kot njihovi deležniki. 
Kršitve je potrebno sistematično spremljati in se nanje odzivati, v primeru večjega števila pritožb 
pa bi se bilo potrebno analizirati sistemske vzroke kršitev. 
 

4.3 Seznam deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje 

 

Družbeno odgovorno delovanje vključuje med drugim tudi odnos z deležniki. 
Deležniki so posamezniki ali skupine fizičnih ali pravnih oseb, na katere 
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vplivamo s svojim delovanjem ali pa ti posamezniki ali skupine vplivajo s svojim delovanjem na 
nas.4 Vsi deležniki so enako pomembni, zato si v Ekvilib Inštitutu prizadevamo vzpostaviti in 
vzdrževati dialog ter komunikacijo z vsemi, vendar pri vseh deležnikih nismo enako uspešni 
oziroma bomo morali določene odnose v prihodnosti izpopolniti. Z vsemi deležniki poskušamo 
vzpostaviti obojestransko zaupanje s transparentnim in etičnim poslovanjem. Spodnja slika 
prikazuje deležnike, do katerih se čutimo odgovorne. 
 
 
Slika 3: Seznam deležnikov 

 

 

 
 
 
 

                                                 
4
 Po ISO 26000 je deležnik opredeljen kot »posameznik ali skupina, ki je zainteresirana za kakršno koli 

odločitev ali dejavnost organizacije«. 
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GRI  4.15 

4.4 Podlaga za opredelitev in izbor deležnikov, s katerimi Ekvilib 
Inštitut sodeluje 

 
Vsi deležniki, navedeni na Sliki 3, pri delovanju Ekvilib Inštituta v obdobju 
poročanja niso bistveni, vendar to ne pomeni, da se v prihodnosti to ne more spremeniti. 
Podlaga za izbor bistvenih deležnikov je bila njihova vpletenost v naše aktivnosti, ki so se 
odvijale tekom obdobja poročanja in s katerimi smo bili 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 tako financer 
kot stranka. Podjetja so lahko v deležniški vlogi dobavitelja, stranke, partnerja, financerja ali 
konkurenta.  
 
Pomembno pri opredelitvi in sodelovanju in vključevanju deležnikov je, da pri tem pazimo, da 
izpolnjujemo razumna pričakovanja vseh deležnikov. 
 

4.4.1 Stranke 

© 
Ekvilib Inštitut ima različne stranke oziroma kupce, saj (so)delujemo tako s pravimi kot fizičnimi 
osebami (na področju družbene odgovornosti sodelujemo s pravnimi osebami, na področju 
razvojnega sodelovanja in človekovih pravic pa večinoma s fizičnimi osebami oziroma 
posamezniki ali skupinami), ter tako nevladnimi kot vladnimi organizacijami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografija plesne skupine Encotrarte iz Gvatemale na delavnici v Slovenj Gradcu (© Ekvilib 
Inštitut) 
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Za podjetja, ki so dobitniki certifikata DPP, organiziramo letno srečanje, za vse ostale deležnike 
pa mednarodno konferenco o družbeni odgovornosti. Za svoje potencialne ali že obstoječe 
stranke organiziramo brezplačne delavnice, izobraževanja in odprta predavanja o družbeni 
odgovornosti, človekovih pravicah in razvojnem sodelovanju. Med udeleženci dogodkov 
izvajamo ankete na temo zadovoljstva o dogodku in možnimi predlogi za izboljšave ali tematike 
na naslednjih (podobnih) dogodkih. 
 
V okviru dejavnosti človekovih pravic in razvojne pomoči Ekvilib Inštitut organizira delavnice in 
izobraževanja za različne ciljne skupine (nevladne organizacije, mlade aktiviste, prostovoljce), s 
poudarkom na osebah iz ranljivih skupin. Med drugim smo v okviru projekta Global Sofa 
organizirali umetniške in kulturne dejavnosti za osebe z omejenimi gibalnimi zmožnostmi ter 
posameznike z migrantskim ozadjem; projekt ActRight spodbuja mlade k aktivnemu delovanju 
na področju človekovih pravic; programa za mlade voditelje iz Srednje Evrope in Kreativna 
karavana pa spodbujata pridobivanje in razvoj voditeljskih spretnosti za razvoj skupnosti ter 
inovativne in kreativne načine za spodbujanje družbene integracije. Izredno pomembno je, da se 
različne dejavnosti nudijo tudi manjšinskim in ranljivim skupinam, ki jih večkrat pozabimo 
vključevati v družbo. Ob koncu različnih vrst delavnic in izobraževanj se z udeleženci naredi 
anketa ter izvede pogovor o njihovem zadovoljstvu.  
   

4.4.2 Konkurenca 

 
Naše konkurente spremljamo preko medijev, spletnih strani ali pa tudi osebno, saj je izredno 
pomembno, da poznamo njihova področja delovanja, ne samo z vidika potencialne konkurence 
pri strankah, ampak se poskušamo z njimi povezovati in sodelovati. Različni akterji na področju 
družbene odgovornosti imamo različna znanja, ki jih lahko pri izvajanju določenih projektov 
združimo, saj je v tem primeru dodana vrednost za naše stranke največja. V tem vidimo bistvo 
družbene odgovornosti – izmenjava znanj, izkušen in povezovanj z različnimi akterji. 
 

 Podjetja 
 

 Nevladne organizacije 
 

4.4.3 Dobavitelji 

 

 Podjetja 
 

V vlogi dobaviteljev se pojavljajo podjetja, ki zagotavljajo nemoteno delovanje Ekvilib Inštituta. 
Naš odnos z njimi ni zavestno oblikovan in neposredno ne komuniciramo z njimi. Po takšni vrsti 
interakcij trenutno ne vidimo potrebe, saj dobavitelji dejavnosti izvajajo transparentno, sami pa 
skrbimo, da so naše obveznosti izpolnjene v dogovorjenih oblikah in v predpisanih rokih. 
 

 Zunanji strokovni sodelavci 
 

Pri izvajanju izobraževalnih in drugih strokovnih dogodkov na vseh področjih delovanja pogosto 
sodelujemo z zunanjimi strokovnimi sodelavci, tako domačimi kot tujimi.. Zunanje strokovne 
sodelavce izbiramo na podlagi njihovih znanj in izkušenj ter vsebine (strokovnega) dogodka. 
Omenjena finančna sredstva nam preprečujejo, da bi vedno lahko sodelovali z najboljšimi 
strokovnjaki na določenih področjih. 
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 Mediji 
 

Mediji nastopajo tudi v vlogi naših dobaviteljev, saj sponzorirajo nekatere strokovne dogodke 
oziroma nudijo brezplačne poslovne prostore in sodelujejo kot moderatorji na strokovnih 
dogodkih. 
 

4.4.4 Partnerji 

 

 Zaposleni 
 
Motivirani in zadovoljni zaposleni so ključ uspešnega delovanja, zato je ravnanje z zaposlenimi in 
zagotavljanje njihovega osebnega razvoja izredno pomembno. Vsi zaposleni imamo večkrat 
mesečno interni sestanek, na katerem se pogovorimo o tekočih projektih, morebitnih težavah, 
pomembnih informacijah, dogodkih ipd. S takšnim pristopom je komunikacija redna in 
dvostranska in se morebitni konflikti razrešujejo sproti.   
 
Zaposleni v Ekvilib Inštitutu lahko koristijo kar nekaj ugodnosti, ki so zapisane v Internem aktu 
o pravicah in obveznostih zaposlenih Ekvilib Inštituta: presežene ure se lahko koristijo kot 
proste ure; zaposleni imajo možnost opravljati delo od doma (če jim narava dela to dopušča), 
dodatni dan dopusta dobijo v primeru izobrazbe višje od šeste stopnje, dva dodatna dneva 
dopusta za vsakega otroka do 18. leta starosti, pravico imajo do dodatnega dneva dopusta za 
vsakih pet let delovne dobe in dodatne tri dni dopusta glede na zahtevnost dela. 
 
Sodelavci Ekvilib Inštituta, ki niso redno zaposleni (študenti in pogodbeni delavci – tisti, ki imajo 
sklenjeno podjemno ali avtorsko pogodbo), vendar redno sodelujejo z Ekvilib Inštitutom več kot 
tri mesece, imajo enake pravice kot redno zaposleni, kadar to omogoča veljavna zakonodaja in 
poslovni rezultat zavoda (koriščenje nadur, dopust, bolniška odsotnost). 
 

 Prostovoljci  
 

Ekvilib Inštitut k sodelovanju vabi prostovoljce, ki jih zanima delo na področju človekovih 
pravic, razvojnega sodelovanja ter družbene odgovornosti in želijo aktivno sodelovati pri 
reševanju globalnih razvojnih izzivov ter promoviranju družbeno odgovornega delovanja vseh 
akterjev. Vsako leto se nam pridružijo prostovoljci, ki sodelujejo pri različnih projektih. Na 
začetku sodelovanja se prostovoljcem predstavijo naloge in način dela, ob koncu sodelovanja pa 
se z njimi opravi pogovor o njihovem zadovoljstvu, mnenju in možnostmi za nadaljnje 
sodelovanje.  
 

 Stažisti 
 

Ekvilib Inštitut k sodelovanju vabi stažiste, ki jih zanima delo na področju človekovih pravic, 
razvojnega sodelovanja ter družbene odgovornosti in se želijo aktivno vključiti v reševanje 
globalnih razvojnih izzivov ter promovirati družbeno odgovorno delovanje vseh akterjev. S 
stažisti se sklene pogodba o opravljanju prakse. Pred začetkom opravljanja prakse se stažistu 
določi mentor, ki ga vodi skozi celotno usposabljanje. Stažisti so upravičeni do plačila za 
opravljeno delo in povračila potnih stroškov. 
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 Podjetja 
 

Ključni partnerji so podjetja, ki so imetniki certifikata Družini prijazno podjetje in člani MDOS. 
Člani MDOS imajo določene ugodnosti pri izvajanju aktivnosti Ekvilib Inštituta. Na člane 
MDOS gledamo kot na partnerje, saj preko članstva aktivno širijo dobre prakse in promovirajo 
družbeno odgovorno ravnanje. 

 

 Partnerske organizacije na področju družbene odgovornosti, človekovih pravic in 
razvojnega sodelovanja 
 

Ekvilib Inštitut je član različnih organizacij s področja družbene odgovornosti, človekovih pravic 
in razvojnega sodelovanja. V letu 2012 smo bili aktivni člani v Gospodarski zbornici Slovenije, 
EURODAD,  CSR EUROPE, EGAMU ter platformi razvojnih organizacij SLOGA, MDOS. 
Smo člani Balkanske mreže za DOP. 
 

 Inštitutcije Evropska unija (Evropska komisija in različni skladi Evropske unije) 
 

Evropska unija postavlja direktive, ki jih morajo spoštovati in v svoje zakone vnesti vse države 
članice EU. Posredno tako vpliva tudi na delovanje Ekvilib Inštituta. Neposreden vpliv na 
delovanje in usmerjanje strategije Ekvilib Inštituta je zaznati s spodbudami priprave nacionalne 
strategije in poročil na področju družbene odgovornosti, človekovih pravic in razvojnega 
sodelovanja.  
 

 Organi vlade Republike Slovenije (Ministrstva RS) 
 

Ekvilib Inštitut sodeluje pri razvoju Nacionalne strategija družbene odgovornosti. Pri 
oblikovanju strategije imajo tako Ekvilib Inštitut kot sodelujoči partnerji vpliv na vlado in njene 
predpise na področju strategije družbene odgovornosti v prihodnosti. Kot predstavnik 
nevladnega sektorja je predstavnik Ekvilib Inštituta (Aleš Kranjc Kušlan) član nadzornega 
odbora operativne programa razvoja človeških virov v okviru Evropskega socialnega sklada za 
Slovenijo.  
 

4.4.5 Skupnost 

 

 Mediji 
 

Mediji so  izredno pomembni deležniki, saj lahko s svojimi dejavnostmi močno vplivajo na ugled 
naše organizacije. Seveda je na nas samih, da delujemo (družbeno) odgovorno in da se v javnosti 
ne pojavljajo negativne kritike. Mediji so nam lahko v pomoč pri širjenju znanja oziroma 
osveščanja širše družbe o naših dejavnostih.  
 

4.4.6 Financerji 

 

 Evropska unija, Evropska komisija in različni skladi Evropske unije 
 

EU je financer različnih projektov in razpisov, na katerih kandidira Ekvilib Inštitut. V letu 2012 
je Evropski socialni sklad omogočil sofinanciranje 80 % polne cene 40 podjetjem, ki so se 
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odločila za pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje. S sredstvi Evropskega 
socialnega sklada smo uspešno izvajali projekt Art-soc. 
  

 Vlada in ministrstva RS 
 

Vlada RS s svojim delovanjem vpliva na vse akterje v državi preko izvajanja zakonov in 
predpisov. V Ekvilib Inštitutu spoštujemo in spremljamo delovanje vlade na področjih zakonov, 
v skladu s katerimi moramo poslovati. Vlada vpliva na Ekvilib Inštitut tudi s spodbudami na 
področju človekovih pravic, razvojnega sodelovanja in družbene odgovornosti. Projekt Globalna 
Sofa sta podprli vladni instituciji Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije.  
 

 Ostali bilateralni donatorji  
 
Sredstva pridobivamo tudi preko ostalih bilateralnih donatorjev, med drugim preko Vlade 
švicarske konfederacije preko Švicarskega prispevka in Veleposlaništva ZDA v Sloveniji preko 
njihovega sklada za nevladne organizacije. 
  

Fotografija z uličnega gledališča (© Ekvilib Inštitut) 
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EC1 

5. KAZALNIKI UČINKOVITOSTI 

5.1 EKONOMSKI KAZALNIKI 

5.1.1 Ekonomski kazalnik EC1 in EC9 

 
 
Tabela 11: Neposredna ustvarjena in razdeljena ekonomska vrednost za 
leto 2012 

 
 

Neposredna ustvarjena vrednost v EUR 475.167,98 

Prihodek od prodaje proizvodov in storitev 474.526,38 

Prihodek od finančnih naložb 638,56 

Drugi prihodki 3,04 

Porazdeljena ekonomska vrednost v EUR 470.004,93 

OBRATOVALNI STROŠKI 327.411,91 

Stroški materialov 12.080,18 

Stroški storitev 314.471,62 

Stroški amortizacije 860,11 

Prenos stroškov v zaloge 0 

PLAČE ZAPOSLENIH 138.770,48 

Izplačane plače 107.884,95 

Izplačilo regresa 3.713,57 

Stroški prevoza in malice 9.808,70 

Delodajalčevi prispevki od plač 17.363,26 

DRUGI STROŠKI 2863,67 

Drugi stroški 2828,72 

Finančni odhodki in drugi finančni odhodki 34,95 

PLAČILO DRŽAVI 958,87 

Plačilo davka od dohodka pridobitne dejavnosti 958,87 

Razlika med neposredno ustvarjeno in 
porazdeljeno ekonomsko vrednostjo v EUR 

5.163,05 

 
Neposredna ustvarjena vrednost v EUR je leta 2012 znašala 475.167,98 EUR, porazdeljena 
ekonomska vrednost pa 470.004,93 EUR. Razlika med neposredno ustvarjeno vrednost in 
porazdeljeno ekonomsko vrednost je čisti dobiček Ekvilib Inštituta, ki je znašal 5.163,05 EUR. 
 

 neposredno ustvarjena vrednost pridobitne dejavnosti 
 
Neposredna ustvarjena vrednost pridobitne dejavnosti našim deležnikom poda informacije o 
tem, v kolikšni meri nastopamo na trgu kot pridobitna organizacija in financiramo svoje 
dejavnosti. Deležniki s to informacijo dobijo vpogled v ekonomsko vrednost, ki smo jo ustvarili 
v letu 2012. Cilj naslednjih let je, ustvariti enakovredno razmerje med prihodki pridobitne 
dejavnosti prihodki nepridobitne dejavnosti. 
 
Celotni prihodki Ekvilib Inštituta so v letu 2012 znašali 475.167,98 EUR. Prihodki so razdeljeni 
na prihodke iz pridobitne in prihodke iz nepridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost Ekvilib 
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EC9 

Inštituta je v letu 2012 ustvarila 97.109,60 EUR prihodkov, z nepridobitno dejavnostjo pa smo iz 
različnih virov financiranja prejeli 378.058,38 EUR.   
 
Stroški pridobitne dejavnosti so znašali 90.987,68 EUR, stroški nepridobitne dejavnosti pa 
378.058,38 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki pridobitne dejavnosti je znašala 6.121,92 
EUR, čisti presežek prihodkov nad odhodki (po plačanem davku v višini 958,87 EUR) pa je 
znašal 5.163,05 EUR. 
 
Tabela 12: Prihodki pridobitne in nepridobitne dejavnosti za leto 2012 
 

DEJAVNOST 
prihodki leta 
2012 v EUR 

delež 
prihodkov 

stroški leta 2012 
v EUR 

delež 
stroškov 

presežek 
prihodkov nad 

odhodki v EUR 

Pridobitna dejavnost 97.109,60 20% 90.987,68 19% 6.121,92 

Nepridobitna dejavnost 378.058,38 80% 378.058,38 81% 0,00 

Celotni znesek 475.167,98 100% 469.046,06 100% 6121,92 

 
V letu 2012 smo pridobitno dejavnost opravljali na področju družbene odgovornosti. Pridobitev 
osnovnega certifikata DPP je delno sofinanciral Evropski socialni sklad, in sicer v višini 80% 
polne cene (20% cene nosijo prijavitelji), medtem ko morajo pridobitev polnega certifikata 
podjetja oziroma prijavitelji v celoti kriti sami. Delovanje Mreže za družbeno odgovornost 
Slovenije se financira s pomočjo članarine, katere višina je odvisna od vrste organizacije (profitna 
ali neprofitna) in od števila zaposlenih oseb. 

 
 
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 tovrstnega 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. 
 
V letu 2012 smo podelili 41 osnovnih certifikatov DPP, od leta 2007 do leta 2012 pa smo skupaj 
podelili že 136 osnovnih certifikatov. Regijsko razpršitev dobitnikov CDPP si lahko ogledate na 
strani 7. 
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Tabela 13: Število podeljenih osnovnih certifikatov 
 

  Leto 2012 
Število vseh podeljenih certifikatov od 
leta 2007 do vključno leta 2012 

Število podeljenih osnovnih certifikatov 41 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografija s podelitve osnovnih in polnih certifikatov na dan 14. maj 2012 (© Janez Platiše) 
 

5.2 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 prostor, 
kar posledično pomeni, da ne moremo meriti porabe vode in energije samo za prostore, v katerih 
opravljamo našo dejavnost. Zaradi naše narave dela prav tako ne povzročamo bistvenih 
okoljskih vplivov, zato smo se odločili, da bomo od okoljskih kazalnikov poročali o količini rabe 
papirja in delež recikliranih surovin teh papirjev. 
 

5.2.1 Okoljski kazalnik EN1 in EN2 

 
 
Količina uporabljenih materialov in delež recikliranih 
surovin teh materialov 
 

Ekvilib Inštitut ima veliko dela  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 2012 smo kupili 30.500 listov papirja za namene delovanja Ekvilib Inštituta 
(izključno pisarniške dejavnosti), pri čemer je bilo 98% papirja recikliranega.  
 
Tabela 14: Poraba navadnega in recikliranega papirja 
 

Vrsta papirja Količina uporabljenega papirja Delež uporabljenega papirja 

navadni papir 500 2 % 

recikliran papir 30000 98 % 
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5.3 DRUŽBENI KAZALNIKI 

5.3.1 Kazalniki zaposlovanja LA1, LA2, LA7 in LA10 

 
 
Skupno število zaposlenih glede na vrsto zaposlitve in pogodbe o 
zaposlitvi 
 
 

Število redno zaposlenih in delo preko avtorskih pogodb 
 
V letu 2012 je bilo v povprečju redno zaposlenih 4,59 oseb. V obdobju celotnega koledarskega 
leta je bilo zaposlenih 22 % moških in 78 % žensk. V obdobju od januarja do decembra je bilo v 
Ekvilib Inštitutu zaposlenih 44% oseb za nedoločen čas in 56% oseb za določen čas. Od vseh 
pogodb o zaposlitvi, tako za nedoločen kot določen čas, je bilo 62 % pogodb sklenjenih za polni 
delovni čas in 38 % za polovični delovni čas (gledano na zadnji delovni dan v posameznih 
mesecih glede na celo leto).  
 
Tabela 15: Število in odstotek pogodb o zaposlitvi v obdobju od 1.1. - 31.12.2012 
 

  
Pogodba za 
nedoločen čas 

Pogodba za 
določen čas Skupaj pogodb v letu 2012 

Število zaposlenih 4 5 9 

Odstotek zaposlenih 44% 56% 100% 

 
Narava dela Ekvilib Inštituta je nestanovitna in odvisna od razpisov in projektov in zahteva, da 
sodelujemo z zunanjimi izvajalci, s katerimi sklenemo pogodbe, skladne s civilnim pravom 
(avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali študentsko delo). V spodnji tabeli je razvidno število 
avtorskih pogodb, ki smo jih podpisali in število oseb, s katerimi smo preko teh pogodb 
sodelovali v letu 2012 v pridobitni in nepridobitni dejavnosti. 
 
Tabela 16: Število avtorskih pogodb in število oseb, ki so opravile pogodbene zahteve v 
letu 2012 
 

Vrsta dejavnosti 
Število podpisanih pogodb v 

skladu s civilnim pravom 
Število različnih oseb, ki so te 

pogodbe podpisale 

Pridobitna dejavnosti 44 14 

Nepridobitna dejavnost 38 33 

Skupaj 82 47 

 
 
Kazalec, ki ga spremljamo, je pomemben za vpogled, s koliko zunanjimi osebami redno 
sodelujemo in ali imajo zaposleni znanja, s katerimi bi število takšnih pogodb v prihodnosti 
znižali. 
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Skupno število in delež novih zaposlitev ter fluktuacija zaposlenih 
 
 

 
V letu 2012 je z Ekvilib Inštitutom pet oseb sklenilo redno zaposlitev (osebe ženskega spola), 
medtem ko sta dve osebi redno zaposlitev prekinili (ena oseba moškega spola in ena oseba 
ženskega spola). V letu 2012 so bile v celotnem koledarskem letu prisotne le tri redno zaposlene 
osebe (ena oseba moškega spola in dve osebi ženskega spola).    
 
Tabela 17: Skupno število in delež novih zaposlitev  
 

  
Zaposleni iz 

preteklega leta 

Sklenitev pogodb 
za redno 

zaposlitev 

Število vseh 
redno zaposlenih 

v letu 2012 

Prekinitev 
sodelovanja z 

redno 
zaposlenimi 

Število zaposlenih 4 5 9 2 

Odstotek zaposlenih 44% 56% 100% 22% 

Povprečna starost 33,75 31,8 32,67 28,00 

 
V Ekvilib Inštitutu je fluktuacija zaposlenih že več let visoka, kar ovira učinkovito delo 
zaposlenih, saj je potrebno neprestano prilagajanje in izobraževanje. 
 
Tabela 18: Stopnja fluktuacije v letu 2012 
 

  

Število odhodov (v 
obdobju 1.1. – 
31.12.2012) 

Število vseh zaposlenih 
(v obdobju 1.1. – 
31.12.2012) Stopnja fluktuacije 

Letna stopnja fluktuacije 2 9 22% 

 
Fluktuacijo smo merili za koledarsko leto 2012. Na letni ravni je bila fluktuacija kadrov izredno 
visoka, znašala je 22 %. V različnih literaturah zasledimo opredelitve, da naj bi normalna letna 
fluktuacija znašala do največ 10%.  
 
Cilj Ekvilib Inštituta je, znižati fluktuacijo kadrov, saj je delo tako za zavod kot za zaposlene lažje 
in učinkovitejše, če so zaposlitve dolgotrajne. Po drugi strani s trajnimi zaposlitvami pridobljena 
znanja ostajajo v zavodu. Narava poslovanja Ekvilib Inštituta je vezana na različne razpise in se 
temu posledično prilagaja tudi število zaposlenih. 
 

 
 
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 2012 izredno nizka, saj je bilo izgubljenih 0,45 % delovnih dni oziroma 0,41% izgubljenih 
delovnih ur glede na povprečno število zaposlenih. 
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Tabela 19: Število in odstotek izgubljenih dni / ur v letu 2012 
 

  Število Odstotek 

Izgubljeni dnevi v letu 2012 29,5 0,45 % 

izgubljene ure v letu 2012 172 0,41 % 

 
 
 
Povprečno število ur izobraževanj na leto na zaposlenega 
 
 

 
Izobraževanje je nujno potrebna komponenta v vsaki organizaciji in ali podjetju, 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. Zaradi 
novih projektov, ki jih vodi Ekvilib Inštitut, potrebujejo zaposleni nova znanja za njihovo 
učinkovito izvajanje, po drugi strani pa lahko izobraževanja vodijo k razmišljanju o nadaljnjem 
delovanju Ekvilib Inštituta. 
 
Leta 2012 je bilo izkoriščenih 484 ur izobraževanj vseh zaposlenih in porabljenih 3018,04 EUR. 
Od tega se je vodstvo Ekvilib Inštituta udeležilo 456 ur izobraževanj (94 % vseh izkoriščenih ur 
izobraževanj), za kar se je namenilo 2670 EUR (88 % vseh porabljenih sredstev za 
izobraževanja). 
 
 
Tabela 20: Število izkoriščenih ur izobraževanja in stroški teh izobraževanj za leto 2012 

 

 
Vodstvo 

Delež 
vodstva 

Ostali 
zaposleni 

Delež ostali 
zaposleni Skupaj 

Povprečno na 
zaposlenega 

Število ur izobraževanj 456 94% 28 6% 484 105,45 

Stroški izobraževanja v EUR 2670 88% 348,04 12% 3018,04 657,53 

 

5.3.2 Kazalniki korupcije SO3 

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

Ekvilib Inštitut se ukvarja  z družbeno odgovornostjo in človekovimi pravicami, kar je glavni 
razlog, da smo podpisali Deklaracijo o poštenem poslovanju, po drugi strani pa za sredstva 
kandidiramo na javnih razpisih, zato je naša dolžnost, da s pridobljeninimi finančnimi sredstvi 
ravnamo preudarno in racionalno. Z dobrim zgledom želimo vplivati na druge akterje na trgu, pri 
tem pa je pomembno, da vzdržujemo kredibilnost svojega delovanja. Spodbuda k takšni obliki 
zaveze je kandidiranje na različnih razpisih, ki prepovedujejo kakršnokoli obliko koruptivnega 
ravnanja. V prvi vrsti moramo imeti vsi zaposleni na Ekvilib Inštitutu in naši poslovni partnerji 
ustrezna znanja o izvajanju protikorupcijskega delovanja.  
 
V letu 2013 bodo vsi zaposleni prejeli interni akt »Načrt integritete poslovanja Ekvilib Inštituta«, 
ki bo dal vse potrebne informacije za namensko, pregledno in racionalno rabo javnih sredstev, 
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skladno s smernicami o protikorupcijskem delovanju in vsemi zakoni, ki jih moram spoštovati 
pri svojem delovanju. Opredeljena bodo tveganja, ki so povezana s porabo javnih sredstev in 
mehanizmi za njihovo opravo.  
 
Tabela 21: Odstotek zaposlenih, usposobljenih v skladu s protikorupcijskimi pravili in 
postopki organizacije 

 

  Do vključno leta 2012 
Odstotek zaposlenih, usposobljenih v skladu s 
protikorupcijskimi pravili in postopki organizacije 

0 

 
Kazalec nas bo spodbujal, da bomo pridobili in vzdrževali znanje na področju protikorupcijskega 
delovanja ter da bomo znanje prenesli na nove sodelavce Ekvilib Inštituta. 
 

5.3.3 Kazalniki zadovoljstva strank PR5 

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

5.3.3.1 Zadovoljstvo imetnikov certifikata DPP in podjetji, ki so v postopku njegove 
pridobitve  

 
Pridobitev certifikata DPP je dolgotrajen proces, ki mora zagotavljati dobro podprto 
informacijsko in strokovno podporo. Strankam zagotavljamo potrebne informacije in postopke 
za pridobitev certifikata, ažuriranje informacij, izmenjave dobrih praks, letna srečanja imetnikov, 
usposabljanje internih kot eksternih svetovalcev in revizorjev. 
 
Ekvilib Inštitut je prejemnikom certifikata DPP v elektronski obliki predložil anketo o splošnem 
zadovoljstvu s postopkom pridobivanja certifikata ter s posredovanjem informacij in vsebinsko 
podporo s strani Ekvilib Inštituta.  
 
Anketa je potekala od 17. aprila 2012 do 17. julija 2012, v njej pa je sodelovalo 54 oseb 
(popolnoma izpolnjenih odgovorov je bilo 54 ali manj). Anketiranci so imeli v primeru 
nezadovoljstva s posameznimi dejavnostmi Ekvilib Inštituta možnost opredelitve svojega 
nezadovoljstva, kar je ključna informacija, na podlagi katere poskušamo nepravilnosti in 
pomanjkljivosti odpraviti. 
 

 Zadovoljstvo s podporo Ekvilib Inštituta v postopku pridobivanja certifikata 
 
Eno izmed vprašanj, ki se dotika zadovoljstva z delom Ekvilib Inštituta se je glasilo »Kako ste 
zadovoljni s podporo Ekvilib Inštituta v postopku pridobivanja certifikata?«. 
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Tabela 22: Zadovoljstvo s podporo Ekvilib Inštituta v postopku pridobivanja certifikata 
 

Odgovori Število odgovorov Odstotek odgovorov 

1- Zelo zadovoljni, Ekvilib Inštitut nam je nudil vse potrebne 
informacije in podporo. 

30 57% 

2 - Zadovoljni, s strani Ekvilib Inštituta smo prejeli dovolj 
informacij za nemoteno delo na pridobivanju  certifikata. 

22 42% 

3 - Nezadovoljni. 0 0% 

4 - Zelo nezadovoljni . 1 2% 

5 - Drugo. 0 0% 

SKUPAJ 53 100% 

 
Dobra polovica vprašanih (57 %) je odgovorila, da so zelo zadovoljni s podporo Ekvilib Inštituta 
in da so dobili vse potrebne informacije in podporo. Malo manj kot polovica (42 %) anketirancev 
je navedla, da so bili zadovoljni s podporo Ekvilib Inštituta in da so prejeli dovolj informacij za 
nemoteno delo pri pridobivanju certifikata. 
 

 Zadovoljstvo z vsebinsko podporo Ekvilib Inštituta 
 
Drugo vprašanje se je glasilo »V kakšni meri ste zadovoljni z vsebinsko podporo Ekvilib 
Inštituta?«, pri tem so imeli anketiranci več podvprašanj. 
 
Tabela 23: Zadovoljstvo z vsebinsko podporo Ekvilib Inštituta 
 

Podvprašanje / 
odgovori 

Zelo 
zadovoljni Zadovoljni Nezadovoljni  

Zelo 
nezadovoljni Skupaj Povprečje 

Std. 
Odklon 

1 - Ažurno 
odgovarjanje na 
vprašanja, dileme. 

37 15 0 1 53 
1.3 0.59 

70% 28% 0% 2% 100% 

2 - Letno srečanje 
imetnikov certifikata. 

25 15 1 0 41 
1.4 0.55 

61% 37% 2% 0% 100% 

3 - Informiranje o 
novostih. 

32 16 1 0 49 
1.4 0.53 

65% 33% 2% 0% 100% 

4 - Podelitev 
certifikatov. 

29 19 0 0 48 
1.4 0.49 

60% 40% 0% 0% 100% 

5 - Mednarodna 
konferenca o družbeni 
odgovornosti. 

16 17 1 0 34 
1.6 0.56 

47% 50% 3% 0% 100% 

 
Pri prvem podvprašanju, ali je Ekvilib Inštitut ažurno odgovarjal na vprašanja in dileme, je 70 % 
anketirani odgovorilo, da so bili zelo zadovoljni, medtem ko je bilo zelo nezadovoljnih 2 % 
vprašanih.  
 
Pri drugem podvprašanju, ki se je nanašalo na Letno srečanje imetnikov certifikata, je 61% 
vprašanih odgovorilo, da so bili zelo zadovoljni,37 % pa je bilo zadovoljnih. 2 % vprašanih je 
bilo nezadovoljnih. 
 
Posredovanje informacij o novostih pri pridobivanju certifikata je ključno - s to aktivnostjo je 
bilo 65 % anketiranih zelo zadovoljnih in 37 % zadovoljnih.  
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Podelitev certifikatov je organizirala v obliki svečane podelitve, saj organizacije in podjetja 
naredijo velik korak že s tem, da se odločijo za vstop v postopek pridobivanja osnovnega 
certifikata. 60 % prejemnikov certifikata je bilo zelo zadovoljnih s podelitvijo, 40 % pa 
zadovoljnih. 
 
Ekvilib Inštitut že nekaj let v pomladnih mesecih organizira Mednarodno konferenco o družbeni 
odgovornosti, na katero so povabljeni strokovnjaki s področja družbene odgovornosti. 47 % 
vprašanih je bilo zelo zadovoljnih, 50 % zadovoljnih, 3% vprašanih pa je bilo nezadovoljnih z 
vsebino konference.  
 

 Dodatni komentarji oziroma predlogi za delo Ekvilib Inštituta 
 
Vprašani so odgovarjali tudi na  odprto vprašanje »Imate kakšne dodatne komentarje oziroma 
predloge za delo Ekvilib Inštituta?«. Dobili smo naslednje predloge: 

 optimiziranje stroškov in časa pri uvajanju CDPP,  

 bolj podrobna razlaga določenih ukrepov in zakonske zahtev,  

 znižanje obsega »birokratskega« dela tekom pridobivanja CDPP,  

 zagotoviti višjo stopnjo promocije in obrazložitve prednosti uvedbe CDPP za podjetja, ki 
delujejo v zasebnem sektorju,  

 predstavitev predlogov za uvedbo novih ukrepov za vzdrževanje polnega CDPP.  
Nekatere komentarje že upoštevamo, kot na primer zmanjševanje obsega birokratskega dela pri 
pridobivanju certifikata DPP, zato smo v letošnjem letu pripravili dodatna navodila za 
posredovanje dokumentacije, kjer podjetja spodbujamo, da predložijo najbolj relevantna 
dokazila. 

5.3.3.2 Zadovoljstvo z delovanjem MDOS 

 
Ekvilib Inštitut je članom MDOS posredoval elektronsko anketo. Vprašanja so se nanašala na 
splošno zadovoljstvo z delovanjem in posameznimi aktivnostmi, zbirali pa smo tudi možne 
predloge izboljšav. Anketiranje je potekalo od 24. aprila 2012 do 24. julija 2012. Enajst članov 
mreže, ki so se odzvali na povabilo k sodelovanju v anketi, nam je dalo povratno informacijo, ali 
so pričakovanja članov izpolnjena in ali imajo predloge za izboljšave. 
 

 Splošno zadovoljstvo s članstvom MDOS 
 
Člani MDOS so v večini zadovoljni s članstvom (82 %), 18 % vprašanih pa je s članstvom zelo 
zadovoljnih. 
 
Tabela 24: Zadovoljstvo s članstvom v MDOS 
 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 Zelo zadovoljni. 2 18% 

2 Zadovoljni. 9 82% 

3 Nezadovoljni. 0 0% 

4 Zelo nezadovoljni 0 0% 

5 Drugo. 0 0% 

Skupaj 11 100% 
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 Zadovoljstvo s posameznimi storitvami in aktivnostmi MDOS 
 
MDOS izvaja različne aktivnosti za informiranje svojih članov o novih orodjih in zanimivostih s 
področja družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja. MDOS ima vzpostavljeno spletno 
stran, preko katere obvešča zainteresirano javnost o novostih, zanimivostih, najboljših praksah in 
dogodkih. Zelo zadovoljnih je 10 % članov, medtem ko je 90 % članov zadovoljnih s spletno 
stranjo. 
 
Vsak mesec člani MDOS (kot tudi druge zainteresirane organizacije in posamezniki) prejmejo 
spletne novičke o novostih in člankih s področja družbene odgovornosti. 50 % članov je zelo 
zadovoljnih z novicami, 40 % zadovoljnih in 10 % nezadovoljnih.   
 
Večkrat letno MDOS organizira dogodke in srečanja za svoje člane, s katerimi je zelo 
zadovoljnih 30 % vprašanih , 60 % je zadovoljnih ter 10 % nezadovoljnih.  
 
Člani MDOS lahko koristijo ugodnosti v obliki brezplačnih določenih izobraževanj in 
usposabljanj, pri ostalih storitvah Ekvilib Inštituta pa lahko koristijo določene popuste. 20 % 
članov je zelo zadovoljnih, 60 % zadovoljnih in 20 % nezadovoljnih z izobraževanji. 
 
Višina letne članarine je odvisna od števila zaposlenih v posameznem podjetju oziroma 
organizaciji ter od področja delovanja. Le 10 % vprašanih je zelo zadovoljnih s predpisano letno 
članarino, medtem ko je z višino letne članarine 80 % zadovoljnih in 10 % nezadovoljnih. 
Z delom sekretariata, ki ga sestavljajo sodelavci Ekvilib Inštituta, je zelo zadovoljnih 44 % 
vprašanih, 56 % pa je zadovoljnih.  
 
 
Tabela 25: Ocena zadovoljstva s posameznimi storitvami in aktivnostmi MDOS 
 
  Zelo zadovoljni Zadovoljni Nezadovoljni  Zelo nezadovoljni Skupaj 

Spletna stran 
www.mdos.si 

1 9 0 0 10 

10% 90% 0% 0% 100% 

Mesečne e-novice 
MDOS 

5 4 1 0 10 

50% 40% 10% 0% 100% 

Dogodki in srečanja 
članov MDOS 

3 6 1 0 10 

30% 60% 10% 0% 100% 

Izobraževanje in 
strokovno 
usposabljanje članic 
MDOS 

2 6 2 0 10 

20% 60% 20% 0% 100% 

Višina letne članarine 
1 8 1 0 10 

10% 80% 10% 0% 100% 

Podpora sekretariata 
MDOS 

4 5 0 0 9 

44% 56% 0% 0% 100% 

 
 
Zelo nezadovoljnih članov z aktivnostmi MDOS ni, je pa potrebno manjša nezadovoljstva v 
prihodnjih letih odpraviti. Razloge za nezadovoljstvo je morda smiselno iskati v naslednjih 
odprtih vprašanjih, in sicer kaj člani pričakujejo od MDOS v prihodnje in katere storitve oziroma 
aktivnosti člani pogrešajo in bi jih želeli videti v prihodnje. Večina članov si želi večji poudarek 
na izmenjavi dobrih praks in izkušenj, večjemu število izobraževanj in usposabljanj s področja 
DO ter v večjemu udejstvovanju v slovenskih družbeno odgovornih aktivnostih. 
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Člani MDOS so v mrežo pristopili, da bi postali družbeno odgovorno podjetje oziroma ker 
verjamejo, da njihovo podjetje oziroma organizacija lahko bistveno prispeva k večji družbeno 
odgovorni osveščenosti v podjetniškem svetu. Člani se zavedajo, da je družbena odgovornost 
sestavina dolgoročnega delovanja in poslovne uspešnosti podjetij, zato s članstvom omogočajo 
izmenjavo dobrih praks inspodbujajo razvoj družbene odgovornosti v okolju, v katerem delujejo. 
 

5.3.3.3 Zadovoljstvo udeležencev izobraževanj v okviru projekta ActRight: mladi aktivisti 
za človekove pravice 

 
V novembru in decembru 2012 je v okviru projekta ActRight potekala prva mednarodna šola 
človekovih pravic (druga mednarodna šola sledi v letu 2013) z naslovom »Pravice v krizi?! – 
Razumevanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic«. Ob zaključku prve mednarodne šole so 
udeleženci izpolnili anketo o zadovoljstvu vsebinske pokritosti, strokovnosti predavateljev in 
organiziranosti izobraževanj. 
 
94 % anketirancev je navedlo, da je izobraževanje izpolnilo njihova pričakovanja, najbolj pa so 
bili udeležencem všeč različni (tudi mednarodni) predavatelji, interaktivne in dinamične delavnice 
ter študijski obiski. Najboljšo oceno so udeleženci mednarodne šole podali predavateljici Ekvilib 
Inštituta, Manci Šetinc Vernik. Ta je prepričana, da dinamičen in interaktiven način predstavitve 
vsebin omogoča večjo verjetnost, da udeleženci ne pozabijo vsebin, ko zaključijo šolanje. 
Najmanj so bili udeleženci šolanja zadovoljni s teoretično predstavitvijo problematike, ki je bila 
po njihovem mnenju suhoparna. Udeleženci so podali predloge za nadaljnje tovrstne delavnice 
oziroma izobraževanja, ki jih bomo seveda upoštevali, saj želimo, da bi imela naša izobraževanja 
kar se da visoko dodano vrednost za slušatelje. 

 
 
Fotografiji iz intenzivnega 
izobraževanje PRAVICE V 
KRIZI (© Ekvilib Inštitut)
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GRI3.12 
6. TABELA, KI OPREDELJUJE MESTO 

STANDARDNIH RAZKRITIJ V POROČILU 

 

STANDARDNA RAZKRITJA I. DEL: Značilnosti oziroma profil organizacije 

Razkritja po GRI G3.1 Poročanje 
Stran v 
poročilu Razlogi za izpustitev 

1. Strategija in profil organizacije 

1.1 

Izjava direktorja organizacije o 
strategiji, profilu, priložnostih in 
nevarnostih DA  12 - 16   

2. Opis organizacije 

2.1 Ime organizacije DA  5   

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 NE   

Ekvilib Inštitut ne poroča o 
operativni strukturi organizacije, 
vključno z glavnimi divizijami, 
delujočimi podjetji, hčerinskimi 
družbami in podružnicami ter 
skupnimi vlaganji. Ekvilib Inštitut je 
manjši zavod, ki nima podružnic ali 
hčerinskih podjetij in deluje 
izključno na slovenskem trgu. 

2.4 Sedež organizacije DA  6   

2.5 Število držav, kjer organizacija deluje DA  6   

2.6 
Vrsta lastništva in pravna oblika 
organizacije DA  7   

2.7 Trgi, kjer organizacija prodaja DA  7   

2.8 Merila organizacije DA  8 - 9   

2.9 
Pomembne spremembe v obdobju 
poročanja NE   

V Ekvilib Inštitutu v obdobju 
poročanja ni prišlo do pomembnih 
sprememb, ki bi se nanašale na 
velikost, strukturo ali lastništvo. 

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 10   

3.2 Datum zadnjega poročanja NE   

S tem poročilom smo naredili 
otvoritev poročanja po smernicah 
GRI. 

3.3 Časovni okvir poročanja DA  10   

3.4 

Kontaktno mesto za vprašanja v 
zvezi s poročilom ali njegovo 
vsebino DA  10   

3.5 Postopek določanja vsebine poročila DA  10 - 11   

3.6 Meje poročila DA  11   
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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. 
Pojasnijo naj se morebitne odločitve 
neuporabe ali bistvenega odstopanja 
od GRI Protokola Indikatorjev 
(GRI Indicator Protocols). DA 11  

3.10 
Tehnike merjenja podatkov in 
osnove izračunov NE   

O popravkih glede podanih 
informacij v prejšnjih poročilih ne 
moremo poročati, ker gre za naše 
prvo trajnostno poročilo. 

3.11 

Pomembnejše spremembe iz 
preteklih obdobij poročanja v 
obsegu, mejah ali merilnih metodah, 
ki se uporabljajo v poročilu NE   

O morebitnih spremembah ne 
moremo poročati, ker gre za naše 
prvo trajnostno poročilo. 

3.12 
Tabela, ki opredeljuje mesto 
Standardnih razkritij v poročilu DA  35 - 43   

4. Upravljanje organizacije, sprejemanje zavez in vključevanje deležnikov 

4.1 
Upravljavska struktura Ekvilib 
Inštituta DA  17   

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 DA  17 

 

4.14 
Seznam deležnikov, s katerimi 
organizacija sodeluje DA  17 - 18   

4.15 

Podlaga za opredelitev in izbor 
deležnikov, s katerimi Ekvilib 
Inštitut sodeluje DA  19 - 23   
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STANDARDNA RAZKRITJA III. DEL: Kazalniki uspešnosti delovanja 

Ekonomski kazalniki 

Kazalec uspešnosti Opis kazalnika Poročanje 
Stran v 
poročilu 

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  24 - 25 

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  25 - 26 

Okolje 

Kazalec uspešnosti Opis kazalnika Poročanje 
Stran v 
poročilu 

Materiali       

EN1 Teža ali količina uporabljenih materialov DA  26 

EN2 
Delež uporabljenih materialov, ki predstavljajo 
reciklirane surovine DA  26 

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   
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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   

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   
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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 

Kazalec uspešnosti Opis kazalnika Poročanje 
Stran v 
poročilu 

Zaposlovanje 

LA1 

Skupno število zaposlenih glede na vrsto 
zaposlitve, pogodbo o zaposlitvi in regijo, ter 
razčlenjeno po spolu DA  27 

LA2 
Skupno število in delež novih zaposlitev in 
fluktuacija zaposlenih po starostnih skupinah DA  28 

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   
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Zdravje in varnost na delovnem mestu 

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 DA  28 - 29 

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  29 

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 

Kazalec uspešnosti Opis kazalnika Poročanje 
Stran v 
poročilu 

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   
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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   

  

HR11 

Število pritožb na področju človekovih pravic, 
naslovljenih in obravnavanih v skladu s formalnim  
pritožbenim postopkom NE   

Družbeni kazalniki: družba 

Kazalec uspešnosti Opis kazalnika Poročanje 
Stran v 
poročilu 

Lokalna skupnost 

SO1 
Delež projektov, ki zajemajo vključevanje lokalne 
skupnosti, presoje vplivov in razvojne programe NE   
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SO9 
Pojekti, 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  29 - 30 

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 

Kazalec uspešnosti Opis kazalnika Poročanje 
Stran v 
poročilu 

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   
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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  30 - 34 

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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7. 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 z ekonomskega, okoljskega in družbenega področja. 

 

Znak + smo pridobili s pomočjo panela deležnikov. Postopek verifikacije, pridobljen s strani 

panela deležnikov, si preberite v naslednjem (osmem) poglavju. 
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8. VERIFIKACIJA TRAJNOSTNEGA POROČILA EKVILIB 
INŠTITUTA 2012 

 
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: 

 zaposlen v Ekvilib Inštitutu, ki ni pripravljavec poročila in je bil v Ekvilib Inštitutu 

zaposlen celo leto 2012, 

 stranka,  

 zunanji izvajalec oziroma dobavitelj, 

 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: 

 Petra Hartman -  zaposlena v Ekvilib Inštitutu, 

 Andreja Kresal iz podjetja CIMOS TAM Ai, d.o.o. - stranka Ekvilib Inštituta,  

 Igor Bizjak - zunanji sodelavec in svetovalec Ekvilib Inštituta in 

 Anja Šerc iz nevladne organizacije Zavod Viva - partner Ekvilib Inštituta. 

 

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 2012; v poročilu so izbrani relevantni kazalniki uspešnosti 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. En komentar se je nanašal na napake v poročilu (katere 

smo že odpravili), ostali pa so predlogi za izboljšave trajnostnega poročila za naslednje leto: 

 Vsebina trajnostnega poročila je bolj skoncentrirana na področje, ki ga opravlja 

sektor družbene odgovornosti kot področje, ki ga opravlja sektor človekovih pravic. 

 Trajnostno poročilo ima lahko v bodoče nekoliko bolj podrobno opisan razvoj 

partnerstev s ključnimi deležniki. 

 Opis utemeljitve izbora bolj podrobno predstavljenih projektov – zakaj so dotični izbrani 

projekti bolj relevantni kot ostali. 
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 Opis strategije obveščanja javnosti in partnerjev o delovanju Ekvilib Inštituta – načini 

obveščanja o dosežkih, evalvacije aktivnosti in pristopi k širjenju mreže deležnikov. 

 Glede na naravo organizacije (NVO) bi bila dobrodošla obrazložitev in/ali pregled 

prihodkov na trgu. 

 Struktura predstavljenih aktivnosti je morda malce nejasna, kar bi se dalo rešiti s 

pregledno časovnico, ki bi vse pomembne mejnike in ali aktivnosti v posameznem letu 

zbrala s kratkim opisom aktivnosti in deležnikov, ki so neposredno vključeni v aktivnosti.  

 V prihodnje bi lahko v trajnostno poročilo vključili nekaj več kazalnikov s področja 

okolja, kot na primer: EN22, EV26, EN29, EN30. 

 

Komentarji sodelujočih v panelu deležnikov so izredno dragoceni in jih bomo poskušali v večji 

meri udejanjiti v naslednjem trajnostnem poročilu. 

 

Na naslednjih straneh so podane verifikacije omenjenih deležnikov. 
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VERIFIKACIJA TRAJNOSTNEGA POROČILA EKVILIB INŠTITUTA 

 

 

CIMOS TAM Ai, d.o.o. je kot deležnik (stranka - podjetje)  Ekvilib Inštituta pregledal 

Trajnostno poročilo Ekvilib Inštituta za leto 2012 in izdaja pozitivno mnenje. 

 

 

 

Poročilo pregledala Andreja Kresal       
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PRILOGA 1: BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012 V EUR 

 

SREDSTVA 262.494 

dolgoročna sredstva 1.471 

neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 0 

neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 0 

predujmi za neopredmetena sredstva 0 

opredmetena osnovna sredstva 664 

zemljišča 0 

zgradbe 0 

oprema 664 

druga opredmetena osnovna sredstva 0 

opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi 0 

predujmi za opredmetena osnovna sredstva 0 

naložbene nepremičnine 0 

dolgoročne finančne naložbe 83 

dolgoročne kapitalske naložbe 83 

dolgoročno dana posojila 0 

dolgoročni depoziti 0 

dolgoročne poslovne terjatve 724 

dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 724 

druge dolgoročne terjatve 0 

kratkoročna sredstva 256.070 

sredstva za prodajo 0 

zaloge 208 

material 0 

proizvodi 0 

nedokončani proizvodi in storitve 0 

trgovsko blago 197 

predujmi za zaloge 11 

kratkoročne poslovne terjatve 46.962 

kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 21.547 

druge kratkoročne terjatve 25.415 

kratkoročne finančne naložbe 51.441 

kratkoročne kapitalske naložbe 0 

kratkoročno dana posojila 0 

kratkoročni depoziti 51.441 

denarna sredstva 157.459 

kratkoročne aktivne časovne razmejitve 4.953 

zunajbilančna sredstva 0 

OBVEZNOSTI 262.494 
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ustanovitveni vložek 8 

ustanovitveni vložek 8 

presežek iz prevrednotenja 0 

presežek prihodkov nad odhodki 13.392 

presežek prihodkov 13.392 

presežek odhodkov 0 

presežek iz prevrednotenja 0 

rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 130.561 

rezervacije 0 

dolgoročne pasivne časovne razmejitve 130.561 

poslovne obveznosti 38.286 

dolgoročne poslovne obveznosti 0 

kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 11.931 

kratkoročne obveznosti do zaposlencev 10.711 

druge kratkoročne poslovne obveznosti 15.644 

finančne obveznosti 0 

dolgoročna posojila finančnih organizacij 0 

dolgoročna posojila drugih pravnih oseb 0 

kratkoročna posojila finančnih organizacij 0 

kratkoročna posojila drugih pravnih oseb 0 

kratkoročne pasivne časovne razmejitve 80.247 

zunajbilančne obveznosti 0 
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PRILOGA 2: IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2012 V EUR 

 

CELOTNI PRIHODKI 475.168 

poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih 
javnih služb 0 

prihodki iz sredstev javnih financ 0 

drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb 0 

povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 

zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 

poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 474.526 

poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 474.526 

povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 

zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 

finančni prihodki 639 

drugi prihodki 3 

CELOTNI ODHODKI 469.046 

stroški blaga, materiala in storitev 326.552 

nabavna vrednost prodanega blaga 0 

stroški materiala 12.080 

stroški storitev 314.472 

stroški dela 138.770 

plače in nadomestila plač 107.885 

prispevki za socialno varnost zaposlencev 17.363 

drugi stroški dela 13.522 

amortizacija 860 

amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročno odloženih prihodkov 0 

druga amortizacija 860 

rezervacije 0 

drugi stroški 2.829 

prevrednotovalni odhodki 0 

ostali drugi stroški 2.829 

finančni odhodki 13 

drugi odhodki 22 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 6.122 

DAVEK OD DOHODKA PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 959 

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKA NAD ODHODKI 5.163 

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 4,59 

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 12 

 


