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Začetek delovanja dejavnosti 
preskušanja, merilne tehnike in 
vzdrževanja meril sega v leto 
1964 (SEKTOR ZA MERITVE IN 
KVALITETO ZAVOD ZA 
AVTOMATIZACIJO).

ZGODOVINA 



DANES



PARTNERJI IZ VEČ KOT 65 DRŽAV



• izkušeni presojevalci in izvedenci
• prva članica IQNet-a iz ne Zahodne Evrope
• IQNet - vsak četrti certifikat za sisteme vodenja v svetu
• akreditiran certifikacijski organ v Sloveniji od leta 1996
• slovenska akreditacija za certificiranje po standardih

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000,
ISO 13485, ISO 50001 ter Uredbah (EU) št. 333/2011 in
715/2013

• akreditiran preveritelj EMAS in TGP
• že več kot 3000 izdanih certifikatov

OCENJEVANJE SISTEMOV VODENJA



STORITVE

• kakovost, ISO 55001
• okolje in energija
• varnost in zdravje pri delu
• varna živila
• avtomobilska industrija
• sledenje lesa in lesnih proizvodov
• varovanje informacij, ISO 20000,

ISO 22301, ISO 27018, eIDAS
• Zdravstvo, EN 15224
• medicinski pripomočki
• modela KzP in NVO
• družbena odgovornost, GRI, IQnet SR10

OCENJEVANJE SISTEMOV VODENJA



Standardi GRI



Okvir za trajnostno poročilo

• GRI standardi so neodvisni od poslovnega modela 

• Poročanje po GRI standardih je „ogledalo“, kaj se v 

podjetju dogaja

• Pomen standardnega pristopa: poenoten način 

poročanja, uporaba fizikalnih enot je predpisana 

• Poenoten način prikazovanja rezultatov veča 

preglednost, enostavnost podajanja informacij in olajša 

medsebojne primerjave (benchmarking) 



Bralci (odjemalci) poročila 

• zainteresirana javnost oz. deležniki

• deležniki morajo sodelovati pri izboru prikazanih vsebin 
(izbor bistvenosti)

• interesi deležnikov so različni (vlagatelji, zaposleni, kupci, 
nevladne organizacije itd.)

• nabor standardov pokriva interese različnih deležnikov 



Zgodovina GRI 

• GRI (Global Reporting Initiative) – pobuda za globalno 
poročanje 

• 1997: ustanovitev GRI (Boston, ZDA) po protestih javnosti zaradi 
razlitja nafte tankerja Exxon Valdez (v letu 2002 se je sedež 
preselil v Amsterdam) 

• Namen: vzpostaviti mehanizem odgovornosti podjetij, da bodo 
spoštovala odgovorno okoljsko ravnanje, kar so v nadaljevanju 
razširili še na družbena, ekonomska in upravljavska vprašanja.



Nesreča tankerja Exxon Valdez

• trk v greben na Aljaski dne 24. marca 1989

• ladja je nosila 14 milijonov litrov surove nafte 

• izlitje okrog 3 milijonov litrov surove nafte (37.000 ton)

• onesnaženo 2100 km obale (razčlenjena obala)

• takojšnje posledice: smrt 100.000 – 250.000 morskih ptic, 
najmanj 2800 morskih vider, 300 tjulnjev, 247 planinskih orlov, 
22 ork itd.

• dolgoročne posledice?





Zgodovina GRI nadaljevanje 

• 2000: izid 1. verzije smernic GRI (G1) G = Guidelines

• 2002: izid 2. verzije smernic GRI (G2)

• 2006: izid 3. verzije smernic GRI (G3)

→ 2012 RIO in 20 UN konferenca o trajnostnem razvoju 

• 2013: izid 4. verzije smernic GRI (G4)

• 2016: izid standardov trajnostnega poročanja GRI

– prehod iz smernic na standarde

– prvi globalni standardi za trajnostno poročanje 

– izid posameznih standardov (voda in odpadne vode 2018, VZD 
2018, davki 2019, odpadki 2020 itd.)

• 2021: prenova GRI 101, GRI 102 in GRI 103 (v letu 2023 poročanje 
po GRI 1, GRI 2 in GRI 3)



Struktura standardov GRI (2016)
Splošni (univerzalni) standardi
• GRI 101 Osnova (od 2023 dalje GRI 1)
• GRI 102 Splošna razkritja (od 2023 

dalje GRI 2)
• GRI 103 Upravljavski pristop (od 2023 

dalje GRI 3)

Tematski standardi
• GRI 200 Ekonomski vplivi
• GRI 300 Okoljski vplivi 
• GRI 400 Družbeni vplivi

→ Sektorski standardi (obvezni, če 
obstajajo): 

→ Predvidenih je 40 standardov, do sedaj 
so izšli: 

• GRI 11: Oil and Gas Sector 2021
• GRI 12: Coal Sector 2022



GRI 101 Osnova
Vsebine in meje poročanja

- vključenost deležnikov (opredeliti deležnike; kako je 
organizacija upoštevala /odgovorila pričakovanja in zahteve)

- trajnostni okvir
- bistvenost (upoštevaj interes deležnikov)
- celovitost (ključne vsebine, meje poročanja)

Kakovost poročanja 

- natančnost 
- uravnoteženost
- jasnost 
- primerljivost (primerjave med časovnimi trendi)
- celovitost
- trajnostni kontekst
- pravočasnost (pravočasno glede interesov deležnikov)
- preverljivost 



GRI 102 Splošna razkritja

• Predstavitev organizacije

• Strategija in analiza

• Etika in integriteta

• Upravljanje 

• Vključevanje deležnikov 

• Podatki o poročilu 

→ 56 razkritij (33 za osnovno raven poročanja)

→ V letu 2023 bo obvezen standard GRI 2, ki obsega 30 razkritij, 

vsa so obvezna 



GRI 103 Upravljavski pristop
103-1 obrazložitev bistvene teme in njenih mej: 
- zakaj je bistven 
- meje (npr. neposreden vpliv ali preko poslovnih povezav)
- specifične omejitve 

103-2 upravljavski pristop:
- kako upravlja s področjem (temo)
- izjava o namenu upravljavskega pristopa
- opis, kaj vsebuje upravljavski pristop (politike, zaveze, cilje, 

odgovornosti, viri, pritožbe, specifične stvari ..)

103-3 evalvacija upravljavskega pristopa:
- postopek evalvacije
- rezultati evalvacije
- prilagoditev upravljavskega pristopa 



GRI 200 Ekonomski vplivi (17)

• 201: Ekonomska uspešnost (4)

• 202: Prisotnost na trgu (2)

• 203: Posredni ekonomski vplivi (2)

• 204: Nabava / javno naročanje (1)

• 205: Preprečevanje korupcije (3)

• 206: Varstvo konkurence (1)

• 207: Davki (4) - 2019



GRI 300 Okoljski vplivi (32)

• 301: Materiali (3)

• 302: Energija (5)

• 303: Voda in odpadne vode (5) - 2018

• 304: Biodiverziteta (4)

• 305: Emisije (7)

• 306: Odpadki (5) - 2020

• 307: Skladnost na področju okolja (1)

• 308: Presoja dobaviteljev z vidika okolja (2)



GRI 400 Družbeni vplivi (40)

• 401: Zaposlovanje (3)

• 402: Odnosi med zaposlenimi in vodstvom 1)

• 403: VZD na delovnem mestu (10) - 2018

• 404: Usposabljanje in izobraževanje (3)

• 405: Raznolikost in enake možnosti (2)

• 406: Preprečevanje diskriminacije (1)

• 407: Svoboda združevanja in kolek. pogajanja (1)

• 408: Otroško delo (1)

• 409: Prisilno ali obvezno delo (1)



GRI 400 Družbeni vplivi nadaljevanje

• 410: Prakse za varovanje človekovih pravic (1)

• 411: Pravice avtohtonih prebivalcev (1)

• 412: Presoja človekovih pravic (3)

• 413: Lokalne skupnosti (2)

• 414: Družbena presoja dobavitelja (2)

• 415: Javne politike (1)

• 416: Zdravje in varnost strank/potrošnikov (2)

• 417: Trženje in označevanje proizvodov (3)

• 418: Zasebnost strank (1)

• 419: Družbeno ekonomska skladnost (1)



Priprava podatkov za poročanje

• Poznavanje in razumevanje posamičnega standarda (vključitev 

strokovnjakov s posameznih področij (ekonomika, okolje, VZD, 

kadri ipd.)

• Sprotno vodenje podatkov po strukturi, ki jo določajo standardi 

GRI

• Nazoren prikaz podatkov (tabela, grafi ipd.)

• Celovito poročanje po zahtevanih vsebinah. 



Interna organiziranost tima za pripravo poročila 

• Poročilo zajema različna področja in zahteva natančno in 

konkretno poročanje

• Imenovanje multidisciplinarnega tima je ključni dejavnik 

za pravočasno in celovito pripravo poročila 

• Člani tima naj bodo iz različnih področij (FRS, ravnanje z 

okoljem, varnost in zdravje pri delu, kadri, odnosi z 

javnostmi, odnosi z lokalno skupnostjo itd.) 

• Formalno imenovanje tima je potrebno zaradi 

zagotavljanja zadostnega obsega potrebnih delovnih ur 



Izbor bistvenosti 

Bistvenost 
• Poročanje o bistvenih vsebinah
• Kaj je pomembno: pomembni ekonomski, okoljski in družbeni 

vplivi organizacije
• Trajnostni učinki, ki so bistveni; 

Povezava z deležniki organizacije (opomba: poročilo GRI je 
namenjeno deležnikom oz. notranjim in zunanjim 
zainteresiranim stranem). 
• organizacija naj poroča o kritičnih / bistvenih informacijah, ki 

so zanimive za deležnike 
• pri prepoznavanju bistvenih vsebin naj organizacija sodeluje z 

deležniki, da se zagotovi : 
– trajnostni pristop
– bistvenost 
– celovitost



Ključni dejavniki za dobro poročilo
• Zagotoviti dovolj časa timu za pripravo poročila

• Tim naj ima člane z različnih strokovnih področij 

• Poglobljen študij standardov (prosto dostopni na spletni strani, 

vendar je to obširno gradivo)

• Sprotno spremljanje podatkov po strokovnih službah

• Domišljen pristop k celovitemu vključevanju deležnikov

• Poročanje o bistvenih vsebinah 

• Prikaz vseh zahtevanih vsebin izbranih standardov 

• Točnost sklicev iz kazala GRI (navedba strani in poglavja)

• Nazorni prikazi (tabele, grafi ipd.)

• Ustrezna pozornost naj bo namenjena opisom pristopa k 

obvladovanju določenega podroja



Prednosti poročanja 

• Vključitev v mednarodno bazo 
GRI poročil

• Mednarodno priznanje in 
primerljivost 

• Trajnostni razvoj – podpora 
strategiji 

Povezava kazalnikov z drugimi 
pristopi UNGC (UN Global 
Compact), OECD (Organisation for
Economic Co-operation and 
Development)



Hvala za vašo pozornost !

blanka.kaker@siq.si


