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Kljub temu, da Ekvilib Inštitut kot zasebna neodvisna neprofitna organizacija ni zavezana k objavljanju trajnostnega 
poročila, zavoljo integritete in lastne odgovornosti od leta 2012 priložnostno pripravljamo in objavljamo trajnostno 
poročilo. Pred vami je četrto trajnostno poročilo Ekvilib Inštituta, ki sledi poročilu iz leta 2017 in velja za koledarsko 2021.1 
Trajnostno poročilo Ekvilib Inštituta je napisano v skladu s standardi GRI GS (Global Reporting Initiative Global Standards) 
in sicer na osnovni ravni. V procesu pisanja so bila uporabljena vsa načela trajnostnega poročanja, prav tako so bili 
uporabljeni vsi standardi.2 Poročilo je dostopno tudi na spletni strani http://www.ekvilib.org/sl/o-nas/. Kontaktno mesto 
za vprašanja v zvezi s poročilom in njegovo vsebino je info@ekvilib.org.3 
 

PROCES DOLOČANJA VSEBINE POROČILA 4* 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

LEGENDA BISTVENIH VSEBIN 

1 Strokovni ugled  10 Zadovoljstvo strank 

2 Etika In integriteta 11 Zasebnost strank 

3 Vključenost deležnikov 12 Materiali 

4 Transparentnost 13 Zaposlovanje 

5 Skladnost 14 Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja  

6 Ocena dobaviteljev z vidika vpliva na družbo 15 Varnost in zdravje na delovnem mestu  

7 Javna politika  16 Usposabljanje in izobraževanje 

8 Ekonomska uspešnost 17 Raznolikost in enake možnosti 

9 Odziv na poslovno okolje  18 Preprečevanje diskriminacije 

 
1 GRI 1: Foundation; obvezno razkritje 
2 GRI 1: Foundation; obvezno razkritje 
3 GRI 2: 2-3 
4 GRI 3: 3-1, 3-2 
* To poročilo je bilo planirano za leto 2019, a smo zaradi polne zasedenosti zaposlenih poročilo izdali za 2021.  
* Meje poročila so določene glede na vplive organizacije in se nanašajo predvsem na Ekvilib Inštitut.  

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

Določanje 
pomembnosti s 
strani Ekvilib 
Inštituta 

Določanje 
pomembnosti s 
strani deležnikov 

Določanje
bistvenosti in 
poročanje le o 
najbolj bistvenih 
vsebinah1. KORAK 

2. KORAK 

3. KORAK 

4. KORAK 

http://www.ekvilib.org/sl/o-nas/
mailto:info@ekvilib.org
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NAGOVOR DIREKTORJA 5 

V zadnjih 4 letih, od našega prejšnjega trajnostnega poročila, se je veliko 

zgodilo tako v poslovnem kot tudi družbenem okolju. Za organizacijo, kot je 

naša – majhna, neodvisna, zasebna organizacija – je bilo to obdobje zelo 

zanimivo in obenem tudi negotovo. In še enkrat več se je pokazalo, kako 

pomembno je, da organizacija razvija, ohranja in neguje stebre, na katere se 

lahko v negotovih časih, časih nepričakovanih sprememb, nasloni. In 

trajnostno poslovanje, družbena odgovornost je eden od teh stebrov. Eden 

najpomembnejših. Drugi pomemben steber so vrednote organizacije. In 

vedno znova se potrjuje, kako pomembno je, da vrednote živimo, jih 

ponotranjamo, jih tudi preizprašujemo in da v njih verjamemo. 

Trajnostno poročilo je namenjeno deležnikom organizacije. Njegovo 

poslanstvo je, da deležnikom daje celostne informacije o delovanju 

organizacije. O vplivih organizacije tako na poslovnem, kot družbenem in 

naravnem področju. O vplivih organizacije na ljudi koli sebe, na zaposlene, na 

naravno okolje in na ožje in širše družbeno okolje, v katerem organizacija 

deluje. Da pa organizacija lahko deluje, mora biti poslovno uspešna vsaj 

toliko, da lahko poravnava vse svoje obveznosti – do zaposlenih, dobaviteljev, 

kupcev, države... 

Eno od pomembnih načel družbene odgovornosti je transparentnost. 

Trajnostna poročila  so njeno pomembno orodje. Zato bi si želeli, da več 

neprofitnih in nevladnih organizacij začne uporabljati to orodje pri 

komuniciranju s svojimi deležniki. 

Upamo, da smo s pričujočim trajnostnim poročilom, ki je nastajalo v 

zahtevnih (tako poslovno kot kadrovsko in družbeno) razmerah zadovoljivo 

izpolnili svojo zavezo po transparentnem in celostnem informiranju naših 

deležnikov. To poročilo je bilo narejeno po GRI standardu iz leta 2016, 

naslednja verzija iz leta 2021 prinaša kar nekaj novosti, ki trajnostno poročilo 

delajo še bolj pregledno in kredibilno. V letu 2023 pa prihajajo tudi evropske 

smernice za trajnostno poročanje. Zato bo naše naslednje trajnostno poročilo 

verjeto precej drugačno od pričujočega. Veselimo se te spremembe, vas pa 

vabimo k branju pričujočega poročila in se veselimo vaših povratnih 

informacij. 

En lep trajnostni pozdrav, Aleš Kranjc Kušlan 

 

 

            

 

  

 
5 GRI 2: 2-22 
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O EKVILIB INŠTITUTU 
 

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

  

OSEBNA IZKAZNICA 6 

Popolno ime Ekvilib Inštitut, zavod 

Sedež podjetja 
Projektna pisarna 

Šišenska cesta 89, 1000 Ljubljana 
Medvedova cesta 28, 1000 Ljubljana 
 

Telefon 
Elektronska pošta  
Spletna stran 

01 430 3751 
info@ekvilib.org 
www.ekvilib.org 

Matična številka 
Davčna številka 

1839713 
SI83108459 

Številke TRR SI56 6100 0002 5034 107 pri Delavski hranilnici 
SI56 0201 0025 3975 842 pri NLB 

Leto ustanovitve 2003 

Lastništvo in pravna 
oblika organizacije 

Zavod, Zasebna lastnina 

Dejanski lastniki Aleš Kranjc Kušlan, Maja Učakar Kranjc 

Direktor Aleš Kranjc Kušlan 

Dejavnost7 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na 
področju družboslovja in humanistike 

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 2021 IN KONTAKTI 8 

Odgovorna oseba  Odgovornosti  Kontakt  
Aleš Kranjc Kušlan Direktor, vsa področja delovanja akk@ekvilib.org 

Petra Hartman 
 

Strokovna sodelavka, 
koordinatorka CDPP, CDOD, 
kadrovska vprašanja  

petra@ekvilib.org   
 

Lucija Glavič 
 

Strokovna sodelavka za 
družbeno odgovornost podjetij 
in vsebine v zvezi s trajnostnim 
poročanjem 

info@ekvilib.org  

Maruša Babnik Sodelavka za mreženje in 
vodenje projektov, področje 
davčne pravičnosti 

info@ekvilib.org 

Gašper Zakrajšek Strokovni sodelavec, CDOD gasper@ekvilib.org 

Sabina Poglajen  Strokovna sodelavka, vodenje 
pisarne in sklepanje pogodb 

sabina@ekvilib.org  

Tesa Januška Strokovna sodelavka, 
nadomeščanje porodniške 

info@ekvilib.org  

 

Ekvilib Inštitut je zasebni neprofitni 
neodvisni zavod, ki deluje na področjih 
družbene odgovornosti podjetij, traj-
nostnega razvoja, odgovornosti do za-
poslenih ter človekovih pravic. Glavne 
dejavnosti Ekvilib Inštituta so oza-
veščanje, izobraževanje in svetovanje  
ključni ciljni skupini – podjetjem,  pa tudi 
drugim organizacijam in posame-
znikom.9  
 
Glede na osnovno dejavnost Ekvilib 
Inštitut nosi največjo odgovornost v svo-
ji vrednostni verigi do strank in ciljnih 
skupin preko produktov in storitev, prav 
tako ima pomemben vpliv tudi na zapo-
slene ter druge zunanje svetovalce, so-
delavce in partnerje, kot tudi doba-
vitelje pisarniškega materiala ter druge 
dobavitelje pri organizaciji dogodkov in 
izobraževanj.10 
 

 

Zunanje pobude in članstvo v mrežah11 
 

Podpisnik zunanjih pobud: 
Listina raznolikosti, ETOS;  

UNGC – Etično poslovanje. 
 

Članstvo v mrežah:  
CSR Europe, GRI Community, CNVOS, 

EURODAD, Tax Justice Europe / Global 
Alliance for Tax Justice, GZS, MDOS, 

platforma SLOGA. 
 

 

OSKRBOVALNA VERIGA  

 

 
6 GRI 2: 2-1 
7 GRI 2: 2-6 
8 GRI 2: 2-9 
9 GRI 2: 2-6 
10 GRI 2: 2-6 
11 GRI 2: 2-28 

mailto:petra@ekvilib.org
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AKTIVNOSTI EKVILIB INŠTITUTA 12 

 
 

www.mdos.si   

 

 
 

 

 

 

 

članov mreže v letu 2021. 15 novih članov iz vrst imetnikov 
certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.  
 

je datum, ko je v hibridni obliki potekala letna konferenca 
Trendi na področju družbene odgovornosti z naslovom 
Ekonomske, družbene in okoljske sinergije.  
 

nagrado Družbeno odgovornih podjetniških praks 
podnaslovljeno Družbeno odgovorne sinergije je mreža 
organizirala v sodelovanju z E-zavodom za Interreg CEE 
projekt CE RESPONSIBLE.  

 

 
 

 

 
 

leta smo z GZS, ZDS in ZSSS ter s finančno podporo Evropske 
unije in MDDSZ razvili nov certifikat.  
 
 
 

podjetij je bilo v certificiranje vključenih na dan 31.12.2021.   
certifikatdod.si  

Izvajanje postopka za podelitev certifikata Trajnostno podjetje (pred 2019 certifikat Družbeno odgovorno podjetje)  
se je v letu 2020 zamrznilo. Vsi imetniki so bili povabljeni, da pristopijo k certifikatu CDOD. 

 
 

certifikatdpp.si 

 

 

 

Več kot 8.000 zaposlenih v 11 organizacijah je bilo v letu 
2021 na novo vključenih v postopek certificiranja.  
 
Zaradi epidemioloških ukrepov smo na željo imetnikov 
organizirali individualne podelitve certifikatov na lokacijah 
podjetij. 

  

Leta 2020 smo zaprli CSR Company Adria in se povezali z EkvilibS, d.o.o., svetovalnim podjetjem našega ustanovitelja. EkvilibS je v 
svojem drugem letu poslovanja podpisal pogodbe o svetovanju ali izobraževanju s tremi slovenskimi podjetji. 

V letu 2021 se je nadaljevala digitalizacija delovnih procesov Ekvilib Inštituta, s poudarkom 
na novi bazi poslovnih partnerjev. Konec leta 2021 je bila začrtana tudi nov smer 

Akademije KRIDD z zametki priprav svežih spletnih vsebin serije modulov izobraževanj. 
 

www.ekvilib.org/razvoj-timov 
 

Med leti 2019 in 2021 je delovala PE Osebna Asistenca, ki je izvajala storitve za dva uporabnika v skladu z Zakonom o osebni asistenci. 
 

 

 

 

 

nominacija za Nobelovo nagrado za mir za preiskovalne novinarje ICIJ in aktiviste združene v mrežo 
Global Alliance for Tax Justice, katere član je Ekvilib Inštitut od leta 2016. 
 

izvolitve v odbore nacionalnih in mednarodnih mrež v letih 2020, 2021: v Svet zavoda platforme 
SLOGA, odbor direktorjev mreže Eurodad in koordinacijski odbor mreže Global Alliance for Tax Justice 
(preko evropske veje Tax Justice Europe). www.ekvilib.org/clanstvo-in-sodelovanje/ 
 

organiziranih usposabljanj za nove člane mreže na temo davčne pravičnosti v sklopu projekta Podpora 
programskemu razvoju in širitvi evropske mreže za dolg in razvoj Eurodad, ki ga sofinancirata Evropska 
unija in Ministrstvo za zunanje zadeve. www.ekvilib.org/projekti                         

4. 

3. junij 

33 

158 

2019. 

+ 8 000 

5 

3 

1 

http://www.mdos.si/
https://certifikatdod.si/
http://certifikatdpp.si/
http://certifikatdpp.si/
https://www.ekvilib.org/razvoj-timov/
http://www.ekvilib.org/clanstvo-in-sodelovanje/
http://www.ekvilib.org/projekti


2 O poročilu 4 O Ekvilib Inštitutu  7 Poročilo o uspešnosti  12 GRI kazalo 

3 Nagovor direktorja  6 Trajnostna poslovna  Strokovnost in  Soodvisnost in  Etika in    

 Zavoda 
 

 strategija 2025 kakovost sodelovanje integriteta   

 

6 

 

V letu 2021 je Ekvilib Inštitut okrepil svoje delovanje na področju spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu s spremljanjem procesov 
na EU ravni ter prvega poročila o izvajanju Nacionalnega akcijskega načrta za obdobje 2018 - 2020 delovne skupine MZZ. 

TRAJNOSTNA POSLOVNA STRATEGIJA EKVILIB INŠTITUTA  

Strategija Ekvilib Inštituta sledi vrednotam in poslanstvu 
zavoda, ki si prizadeva soustvarjati vzdržen in uravnotežen 
svet, v katerem delujejo odgovorni posamezniki, podjetja in 
organizacije. Viziji 2025 – postati vrhunski ponudnik celostnih 
storitev – bo Ekvilib Inštitut sledil preko treh ključnih 
usmeritev: preko soodvisnosti in sodelovanja, preko 
strokovnosti, kakovosti in inovativnosti, ter preko etičnega  in 
odgovornega poslovanja. S svojimi aktivnostmi si Ekvilib 
Inštitut prizadeva vplivati na ključne deležnike in na celovit 
trajnostni razvoj naše družbe. 

NAŠE VREDNOTE 12

13 

 

❖ Delamo, kar govorimo.  
❖ Govorimo, kar mislimo. 
❖ Pogovarjamo se tudi, ko je težko.  
❖ Skupaj lahko naredimo več kot vsak 

zase.  
❖ Smo radovedni, vedoželjni in 

ustvarjalni.  
❖ Zavedamo se, da imajo naša dejanja 

vpliv na nas in na druge, in 
sprejemamo odgovornost za svoje 
odločitve. 

 
12 GRI 2: 2-26 
13 GRI 2: 2-23 
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POROČILO O USPEŠNOSTI  

PRODUKTI IN STORITVE – STROKOVNOST, KAKOVOST IN INOVATIVNOST 

EKONOMSKA USPEŠNOST 
 
Ekonomska uspešnost je pomembna 
za obstoj in razvoj organizacije ter za 
osnovno odgovornost do zaposlenih – 
izplačevanje plače. Ekvilib Inštitut 
opravlja nepridobitno in pridobitno 
dejavnost. 

Poslovni rezultat 2020 2021 

Prihodki 868.205 € 896.899 € 

Celotni odhodki 844.628 € 890.498 € 

- stroški dela 332.676 € 359.246 € 

- stroški materiala, blaga in storitev 498.358 € 517.575 € 

Presežek prihodka nad odhodki 23.577 € 6.402 € 
 

Finančna sredstva za delovanje zavod pridobi s trženjem lastnih produktov in storitev ter s kandidiranjem na 

javnih razpisih (skladi EU, različna ministrstva RS). Ekvilib Inštitut za svoje financiranje nima najetih posojil. 

Kot zagovornik za davčno pravičnost se Ekvilib Inštitut zaveda pomena izpolnjevanja davčne odgovornosti, 

vključno s plačilom prispevkov za socialno varnost, zato to odgovornost redno in v celoti izpolnjuje.14 V zgornji 

tabeli so prikazani celotni prihodki in odhodki ter čisti presežek teh prihodkov v EUR za leti 2020 in 2021. Na 

grafu spodaj so prikazani prihodki Ekvilib Inštituta od 2016 do 2021 glede na vir.15*  

 

ZADOVOLJSTVO IN ZASEBNOST STRANK IN DELEŽNIKOV 16 

Zadovoljstvo strank ostaja zelo pomembna bistvena vsebina trajnostnega poročila. Ekvilib Inštitut spremlja 

zadovoljstvo strank in uporabnikov preko osebnih pogovorov, anketnih vprašalnikov in obrazcev o 

zadovoljstvu na spletnih straneh. Redno se izvaja evalvacija zadovoljstva imetnikov certifikatov DPP in DOD ter 

udeležencev dogodkov v organizaciji Ekvilib Inštituta ali MDOS. Vsi certifikati imajo vzpostavljene jasne 

pritožbene mehanizme za deležnike imetnikov teh certifikatov in splošno javnost. Izziv, ki ga vztrajno 

naslavljamo, je, kako pristopati, vključevati in se odzivati na pritožbe in skrbi s strani deležnikov certificiranih 

podjetij. Vsako takšno skrb Ekvilib Inštitut zabeleži, analizira in svetuje glede nadaljnjih korakov, če so le te 

skrbi utemeljene in v okviru pristojnosti Ekvilib Inštituta. V letu 2021 ni bilo v okviru zaznanih pritožb. 

 
14 GRI 207-1 
15 GRI 3: 3-3, GRI 2: 2-25, 2-26; GRI 201-1; *Za podrobnejši pregled poslovanja Ekvilib Inštituta obiščite spletno stran http://www.ekvilib.org/sl/o-nas/ 

kjer se nahajajo vse bilance stanja in izkazi poslovnega izida od leta 2009 dalje. 
16 GRI 418-1 (Ekvilib Inštitut ustrezno preverja in skrbi za skladnost z zakonodajo, kar se tiče varovanja podatkov in zasebnosti strank.) 

270.018,00 € 244.995,00 € 220.016,00 €

575.187,00 €

868.205,00 € 896.899,00 €

€-

€500.000,00 

€1.000.000,00 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Prihodki Ekvilib Inštituta od 2016 glede na vir

Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki

Čisti prihodki od prodaje

Kosmati donos od poslovanja

http://www.ekvilib.org/sl/o-nas/
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DELEŽNIKI  - SOODVISNOST IN SODELOVANJE 17 

Deležniki Ekvilib Inštituta so vsi posamezniki, podjetja in organizacije, ki vplivajo ali so vplivani s strani Ekvilib 

Inštituta. Deležniki so izbrani glede na vpliv, ki ga ima Ekvilib Inštitut na njih in glede na to, kakšen vpliv imajo 

posamezni deležniki na Ekvilib Inštitut. Deležniki niso bili sistematično vključeni v pripravo poročila za leto 

2021.  

DELEŽNIK NAČIN 
VKLJUČEVANJA  

PRIČAKOVANJA IN POTREBE 
DELEŽNIKOV 

ODZIV EKVILIB INŠTITUTA NA 
IZRAŽENA PRIČAKOVANJA  

Zaposleni  Letni razgovori, 
redni tedenski 
sestanki, redni 
tedenski sestanki 
po projektih, 
teambuildingi 2x 
letno, pritožbeni 
mehanizem, idr. 

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

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

Zunanji sodelavci Delovni sestanki, 
dogodki,  
e-pošta/telefon, 
idr. 

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

Strokovni ugled, 
Zadovoljstvo strank 

Partnerji  Delovni sestanki, 
e-pošta / telefon / 
Zoom in drugi 
videokonferenčni 
sistemi  

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

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

Stranke E-pošta /telefon, 
izobraževanja, 
konference, 
novičnik, ankete o 
zadovoljstvu, 
letna srečanja 
 

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

Zadovoljstvo strank, zasebnost 

Dobavitelji  E-pošta /telefon, 
dogodki 

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

Ekonomska uspešnost, etika in 
integriteta 

 

  

 
17 GRI 2: 2-29 
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ETIKA IN INTEGRITETA EKVILIB INŠTITUTA 

Ena ključnih vrednot Ekvilib Inštituta je integriteta oz. načelo delamo, kar govorimo; govorimo, kar mislimo. 

Ker je naša dejavnost svetovanje/izobraževanje in ozaveščanje o družbeni odgovornosti in trajnostnemu 

razvoju, eden ključnih produktov pa certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, je pomembno, da se tudi kot 

organizacija obnašamo odgovorno do družbe, okolja in zaposlenih. Našo integriteto tako vidimo v etičnem in 

odgovornem poslovanju, prav tako pa v odgovornosti do zaposlenih, kot na primer z uvedenimi ukrepi za 

usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja ter v odgovornosti do naravnega okolja, kar se tiče uporabe 

materialov pri vsakodnevnem poslovanju ter pri organizaciji dogodkov.18 V letu 2021 smo začeli prenovo 

Načrta integritete Ekvilib Inštituta, v katero so bili vključeni vsi zaposleni, in jo zaključili v začetku 2022.  

ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH  

Na dan 31.12.2021 je Ekvilib Inštitut redno zaposloval 8 oseb (2 M in 6 Ž), od tega je ena zaposlitev 

nadomeščala porodniško odsotnost in ena predstavlja zaposlitev v deležu za projektno delo.19 To predstavlja 

porast od leta 2020, ko je bilo na zadnji dan v letu zaposlenih 6 oseb. V spodnji tabeli je razvidno zaposlovanje 

glede na vrsto pogodbe in glede na druge oblike zaposlitve.  

 2020 2021 
Število zaposlenih glede na tip 

zaposlitve (polni delovni čas ali skrajšan 

delovni čas) in glede na spol 20 

5 oseb je zaposlenih za polni 
delovni čas (3 Ž in 2 M) 
 

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

6 oseb je zaposlenih za polni 
delovni čas (4 Ž in 2 M) 
 

2 osebi ženskega spola sta 
zaposleni za skrajšan delovni 
čas (70 % in 50 %).  

Poročanje o delavcih, ki niso 
zaposleni (samozaposleni, pogodbeniki, 

študentje…), ki v organizaciji opravljajo del 
aktivnosti 

2 študentki za enkratna ali lažja 
administrativna dela oz. za 
pomoč pri predstavi.  

3 študentke in 1 študent za 
enkratna ali lažja 
administrativna dela.   

 

Omeniti je potrebno, da se je tekom celotnega leta 2021 nadaljevalo izvajanje osebne asistence. Na Poslovni 

enoti Osebna asistenca je bilo zaposlenih v povprečju sedem oseb.  

Leto 2021 je bilo leto zaposlovanja in ni bilo fluktuacije, ki pa je bila v letu 2020 14 %. Na dolgi rok se sicer 

Ekvilib Inštitut srečuje s previsoko fluktuacijo, kar poskuša reševati s stabilnostjo prihodkov, predvsem s strani 

tržno naravnanih produktov in storitev. Cilj Ekvilib Inštituta zmanjšati fluktuacijo na vsaj 20% je sicer v zadnjih 

dveh letih dosežen.21 

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja  Ekvilib Inštitut je nosilec postopka certificiranja Družini 

prijazno podjetje, a tudi sam v največji možni meri svojim zaposlenim omogoča usklajevanje zasebnega in 

poklicnega življenja. V internih dokumentih je bilo že pred epidemiološkimi ukrepi omogočeno delo na daljavo, 

fleksibilni delovni čas zaposlenih in ostale ugodnosti za lažje usklajevanje zasebnega in družinskega življenja. 

 
18 GRI 3: 3-3 
19 GRI 2: 2-7 
20 GRI 3: 3-3; Ekvilib Inštitut sicer z odgovornim zaposlovanjem skrbi za zaposlene in spoštuje zakonodajo Republike Slovenije, kar se tiče zaposlovanja. 
Za kadrovske zadeve in spremljanje podatkov na tem področju je odgovorna določena oseba. Pravice in dolžnosti delavcev so opredeljene v 
pogodbah o zaposlitvi ter drugih dokumentih Ekvilib Inštituta. GRI GS 401-2 - Prav tako omogoča enake ugodnosti, ki so predvidene za polno 
zaposlene delavce in za delavce, ki so zaposleni za določen čas oz. za delavce s skrajšanim delovnim časom. 
21 GRI GS 401-1  
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Omenjena ukrepa in epidemiološke razmere so pripomogle tudi k nizki odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni, 

ki je znašala 0,08 % v 2021.  

 

 

Medtem, ko so v letu 2017 (zadnje poročanje) zaposleni redkeje koristili ukrep 
delo od doma, pa so v letu 2021 zaradi epidemioloških ukrepov ter varovanja 
zdravja zaposleni delali od doma v povprečju kar 53 % časa ter obenem tudi 
bolj redno koristili fleksibilni delovni čas.    
 

 

Ekvilib Inštitut gradi organizacijsko kulturo, ki zaposlene spodbuja k razumevanju skrbstvenih obveznosti vseh 

zaposlenih, prav tako ne preprečuje ali negativno sprejema materinstva. V letu 2021 je bila do starševskega 

dopusta upravičena ena sodelavka. 22 

 

Usposabljanje in izobraževanje je bilo prepoznano kot pomembno s strani Ekvilib Inštituta kot tudi s strani 

več deležnikov. Strokovna usposobljenost in profesionalizem sta ključni pri osnovni dejavnosti zavoda, kar je 

svetovanje, izobraževanje in ozaveščanje. Vsak zaposleni je sam odgovoren za svoj profesionalni napredek in 

razvoj. V okviru kolektivnih sestankov in internih usposabljanj pa se novo pridobljeno znanje glede na potrebe 

deli med ostale zaposlene. Na strateških sestankih se naredi analiza kolektivnega znanja ter postavi načrt za 

naprej. Povprečno število zunanjih organiziranih izobraževanj na zaposlenega v letu 2021 je znašalo 12 ur. V 

število ur izobraževanj niso vključena brezplačna spletna izobraževanja, katerih porastu smo priča v času 

epidemije. Ekvilib Inštitut spodbuja tudi vseživljenjsko usposabljanje in grajenje znanja zaposlenih Ekvilib 

Inštituta npr. preko vpisa v študijske programe. V letu 2021 sta bili dve zaposleni vključeni v študijske 

programe, ki bodo strokovno oplemenitili njuno delo.23 

SKLADNOST POSLOVANJA  

Ekvilib Inštitut pri svojem delovanju spoštuje zakonodajo Republike Slovenije ter vse podzakonske akte in 

veljavne predpise, ki veljajo za zavode in zasebni sektor, ter interne in prostovoljne predpise. V letu 2021 ni 

bilo nobenega primera neskladnosti z zakoni in pravili. Ekvilib prav tako sodeluje z računovodskim servisom 

ter drugimi partnerji, ki s svojim strokovnim delom pripomorejo k skladnemu poslovanju Ekvilib Inštituta.24 

Strmi h grajenju in ohranjanju dolgoročnih sodelovanj. Interni akti in pravilniki Ekvilib Inštituta so naslednji: 

Interni akt o pravicah in obveznostih zaposlenih, Pravilnik obračunavanja potnih nalogov, Pravilnik 

obračunavanja prevoza na delovno mesto, Integriteta poslovanja Ekvilib Inštituta, Interni akt za preprečevanje 

tveganj iz Izjave o tveganjih na delovnem mestu povezanih z ugotovljenim tveganjem: »Nevarnost okvar 

mišično skeletnega sistema zgornjega trupa zaradi prisilne drže pri uporabi računalnika«, Izjava o varnosti z 

 
22 GRI 3: 3-3, GRI 401-3  
23 GRI 3: 3-3, 404-1 
24 GRI 419-1 

53 % 
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oceno tveganja in Načrt promocije zdravja na delovnem mestu. Ekvilib Inštitut se ravna po vrednotah, 

zapisanih na spletni strani – vrednote se redno obravnavajo na internih sestankih Ekvilib Inštituta ter 

komunicirajo navzven.25 

ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA  

Ekvilib Inštitut ima najete poslovne prostore v poslovni stavbi v Ljubljani. Mesečni obračun obratovalnih 

stroškov se računa sorazmerno glede na površino najetih prostorov ter število zaposlenih, kar pomeni, da 

Ekvilib Inštitut ne more meriti porabe vode in energije le za svoje prostore. Zaradi narave dela zavod tudi ne 

povzroča bistvenih okoljskih vplivov, zato poroča v okviru okoljskih kazalnikov zgolj o količini uporabljenih 

materialov in storitev.26 V letu 2020 je najemodajalec nadgradil sistem ogrevanja s prehodom na IR panelno 

ogrevanje prostorov. Zaradi daljših obdobij ukrepov za obvladovanje pandemije in povečanega obsega dela na 

daljavo je bila v letu 2020 ukinjena tradicionalna tedenska košarica sadja in zelenjave, prav tako se je  občutno 

zmanjšalo število dogodkov v živo. S tem so se sicer povečali okoljski in drugi vplivi povezani z uporabo IKT in 

spletnih rešitev, ki pa jih Ekvilib Inštitut ne more oceniti. Nadaljevalo se je ločeno zbiranje odpadkov (zbiranje 

odpadnega papirja, embalaže in bioloških odpadkov).    

Material   Količina  Namen uporabe  Dobavitelj/vrsta 
materiala  

Ravnanje z odpadki  

Papir  25 paketov A4 papirja, kar je 
12.500 A4 listov papirja. Od 
tega je 98% papirja 
recikliranega papirja.  
 

Pisarniško delo  Recikliran papir  Ločeno zbiranje 
odpadnega papirja. 

Catering in 
kosila  

1 hibridni dogodek 
(konferenca MDOS z nižjo 
(omejeno) udeležbo) in en 
dogodek v živo (letno 
srečanje DPP) 

Dogodki, konference, 
izobraževanja  

80% ponudnikov 
izbiramo na 
podlagi 
pozitivnega 
družbenega in 
okoljskega 
vpliva.27  

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

 

OKOLJSKI ODTIS PRI UPORABI PREVOZNIH SREDSTEV 

  

 
25 GRI 2: 2-23 
26 GRI 3: 3-3, GRI 303-1 
27 GRI 301-2 (poročanje je omejeno le na papir) 



2 O poročilu 4 O Ekvilib Inštitutu  7 Poročilo o uspešnosti  12 GRI kazalo 

3 Nagovor direktorja  6 Trajnostna poslovna  Strokovnost in  Soodvisnost in  Etika in    

 Zavoda 
 

 strategija 2025 kakovost sodelovanje integriteta   

 

13 

 

GRI KAZALO 28 
 

Kazalo po standardih GRI (Global Reporting Initative) – osnovna raven (»in accordance« - Core) 29 

Kazalnik in opis Meje poročanja Stran Opombe 

GRI 1 TEMELJNA RAZKRITJA 2021 
GRI 1 Sklic glede poročanja v skladu s standardi GRI Ekvilib Inštitut 2, 12  

GRI 1 Kazalo po smernicah GRI Ekvilib Inštitut 12, 13  

GRI 2 SPLOŠNA STANDARDNA RAZKRITJA 2021 
2-1 
 

Ime organizacije Ekvilib Inštitut 4  

Sedež organizacije Ekvilib Inštitut 4  

Države, v katerih organizacija deluje Ekvilib Inštitut - Slovenija. V zelo omejenem obsegu tudi 
Srbija. 

Lastništvo in pravna oblika organizacije Ekvilib Inštitut 4  

2-2 
 

Subjekti, vključeni v konsolidirane računovodske izkaze Ekvilib Inštitut - V računovodske izkaze je vključen le 
Ekvilib Inštitut.  

2-3 
 

Obdobje poročanja Ekvilib Inštitut 2 1.1. – 31.12.2021 
Po GRI 2016 (102-51) dodajamo datum 
zadnjega poročanja: 31.12.2017 

Cikel poročanja Ekvilib Inštitut 2 Glede na zmogljivosti organizacije. 

Kontaktno mesto v zvezi z vprašanji glede poročila Ekvilib Inštitut 2 info@ekvilib.org 

2-4 
 

Učinki sprememb podatkov iz predhodnih poročil in razlogi 
za spremembe 

Ekvilib Inštitut - Ni bilo sprememb in popravljenih izjav.  

2-5 Zunanje preverjanje poročanja (revizija) Ekvilib Inštitut - Zunanje revizija ni bila opravljena. Za 
trajnostno poročilo 2014 so zunanjo 
presojo izvedli deležniki zavoda. Zaradi 
pomanjkanja časa se za to poročilo 
takšna presoja ni izvedla.  

2-6 Blagovne znamke, produkti in storitve Ekvilib Inštitut 5  

Trgi (geografska ter sektorska razdelitev in tipi odjemalcev) Ekvilib Inštitut 4 Organizacija večinoma deluje v 
Sloveniji. Ključne stranke/kupci so 
podjetja in organizacije.  

Merila/velikost organizacije Ekvilib Inštitut 5,7   

Oskrbovalna veriga  Ekvilib Inštitut 4  

Pomembne spremembe v organizaciji in njeni oskrbovalni 
verigi 

Ekvilib Inštitut - V letu 2020 je v oskrbovalno verigo 
vstopilo povezano podjetje EkvilibS, 
d.o.o.  

2-7 Informacije o zaposlenih in ostalih sodelavcih Ekvilib Inštitut 9  

2-9 Organizacijska struktura Ekvilib Inštitut 4  

2-22 Izjava vodilne osebe v organizaciji Ekvilib Inštitut 3  

2-23 Previdnostni pristop ter načela  Ekvilib Inštitut - Organizacija nima formalno 
opredeljenega previdnostnega 
pristopa. Pri izvajanju aktivnosti sledi 
vrednotam ter drugim internim aktom.  

Vrednote, načela, standardi in norme obnašanja Ekvilib Inštitut 6, 11  

2-28 Članstvo v organizacijah Ekvilib Inštitut 4 Dodane tudi zunanje pobude (prej 102-
12 po GRI 2016) 

2-29 Seznam deležnikov Ekvilib Inštitut 8  

Identifikacija in izbira deležnikov Ekvilib Inštitut 8  

Pristop pri vključevanju deležnikov Ekvilib Inštitut 8  

2-30 Kolektivna pogodba Ekvilib Inštitut - Ni relevantno. Organizacija ima majhno 
število zaposlenih. Kljub temu imajo 
zaposleni možnost pristopiti h 
kolektivnim ukrepom, kot je na primer 
dodatno zavarovanje preko Modre 
zavarovalnice.  

 
28 GRI 1 Temeljna razkritja 
29 GRI 1 Temeljna razkritja 
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GRI 3 BISTVENE VSEBINE 2021 
3-1 
 

Proces določanja vsebine poročila in določitev meje Ekvilib Inštitut 2  

3-2 Seznam bistvenih vsebin Ekvilib Inštitut 2  

Spremembe v poročanju Ekvilib Inštitut - To poročilo bi moralo biti izdano za leto 
2019, a smo zaradi omejitev kadrovskih 
kapacitet poročilo izdali za 2021. 
Poročilo za leto 2017 je bilo napisano po 
standardih GRI 2016, medtem ko to 
poročilo poskuša slediti prenovljenim 
standardom GRI 2021.  

SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA 

GRI 200 Ekonomsko področje 

GRI 201 Ekonomska uspešnost 

3-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Ekvilib Inštitut 7  

201-1 
 

Neposredno ustvarjena in distribuirana ekonomska 
vrednost 

Ekvilib Inštitut 7  

207-1 Pristop k obdavčitvi Ekvilib Inštitut 7  

GRI 300 Okolje 

GRI 301 Materiali 

3-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Ekvilib Inštitut 9, 11  

301-1 Poraba materialov po teži in volumnu  11  

GRI 400 Družba 

GRI 401 Zaposlovanje 

3-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Ekvilib Inštitut 9, 10  

401-1 Zaposlovanje in fluktuacija Ekvilib Inštitut 9  

401-2 
 
 

Ugodnosti, ki so predvidene za polno zaposlene delavce in 
niso predvidene za delavce, ki so zaposleni za določen čas 
in za delavce s skrajšanim delovnim časom. 

Ekvilib Inštitut 9  

401-3 Starševski dopust Ekvilib Inštitut 10  

GRI 404 Usposabljanje in izobraževanje 

3-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Ekvilib Inštitut 10  

404-1 
 

Povprečno število izobraževanj na zaposlenega na leto Ekvilib Inštitut 10  

GRI 418 Zadovoljstvo in zasebnost strank 

3-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Ekvilib Inštitut 7  

418-1 
 

Utemeljene pritožbe glede kršitev zasebnosti strank in 
glede izgube podatkov o strankah 

Ekvilib Inštitut 7  

GRI 419 Skladnost 

3-3 Obrazložitev bistvene teme in njenih mej Ekvilib Inštitut 11  

419-1 Neskladnost z zakoni in pravili Ekvilib Inštitut 11  
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