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Trajnostno poročanje v praksi
PRILOŽNOST BREME



Odločitev

• Pobuda za pripravo trajnostnega 
poročila:
 zakonska zahteva
 zunanja pobuda (naročniki, 

dobavitelji, vlagatelji, financerji, 
lokalne skupnosti…)

 notranja pobuda (lastnik, 
prodaja, marketing, projekti, 
investicije, okolje...)

• Dokončna odločitev in podpora 
najvišjega vodstva!!!



Priprava

• Analiza stanja in potreb

• Pregled drugih trajnostnih poročil 

• Določitev namena, ciljev, obsega

• Bistvenost, celovitost

• Točnost / natančnost

• Uravnoteženost

• Jasnost, primerljivost

• Zanesljivost

• Opredelitev časovnih mejnikov

• Zunanja pomoč



Strateški deležniki 

• Zaposleni 
• Lastnik
• Kupci
• Dobavitelji
• Lokalna skupnost
• Država
• Mediji, javnost, nevladne organizacije

Strateški deležniki Pričakovanja in potrebe Cilji dialoga Komunikacijska orodja / vrsta 
dialoga



Skupina za trajnostno poročanje 

• Vzpostavitev multidisciplinarne 
skupine

• Razdelitev ključnih nalog

• Komunikacija

• Pretok informacij

• Programska orodja

• Odgovorna oseba za poročanje 
o trajnostnem razvoju po 
pooblastilu najvišjega vodstva



Kazalniki

• Po standardu, obseg glede na potrebe
• Jasni, merljivi
• Poenostaviti kompleksen proces poročanja
• Spremljanje napredka
• Uporaba obstoječih kazalnikov, vezano na že vpeljane sisteme 

v podjetju
• Tveganja 
• Odnos z zaposlenimi – število, gibanje, izobraževanje, varnost 

in zdravje pri delu



Kazalniki

• Odnos s kupci – zadovoljstvo, novi izdelki in tehnologije, 
materiali

• Odnos z dobavitelji – ocenjevanje, lokacije, logistika, pakirni 
materiali

• Okolje – politika; zelene tehnologije; učinkovita raba 
materialov, energije, voda; emisije; ogljični odtis; odpadki, 
biodiverziteta…

• Razvojno raziskovalni projekti
• Komunikacija
• Družbeno okolje – sponzorstva, donacije…



Izgled trajnostnega poročila

• Poročilo prijazno za uporabnika

• Ohraniti primeren obseg

• Vključiti slikovno gradivo

• Pogled izven okvirjev

• Izkoristiti strateško priložnost 

• Izkoristiti konkurenčno prednost

• Pomembna vloga strateškega 
komuniciranja



Verifikacija trajnostnega poročila

• Potrditev verodostojnosti trajnostnega poročanja
• TP ustreza zakonskim zahtevam 
• TP ustreza pričakovanjem zainteresiranih strani
• Dokazilo, da so navedbe v trajnostnem poročilu resnične
• Nepristranska ocena
• Izboljšanje ugleda organizacije in zaupanja



ESG Vprašalniki 

• Kupci, finančne institucije, banke, „prostovoljna“ ocenjevanja 
• Trajnostno poročanje omogoča pripravo večine podatkov, ki so 

zajeti v nabor vprašalnikov
• Javna objava in predaja trajnostnega poročila institucijam 

olajša in poenostavi kompleksen proces ocenjevanja
• Dodatna pojasnila v trajnostnem poročilu omogočijo boljši 

vpogled ocenjevalcem in lažje poznavanje materije 



Zaključek 
PRILOŽNOST



Prihodnost bo trajnostna ali 
pa je ne bo!
Prihodnost bo trajnostna ali pa 
je ne bo!
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