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I 

POVZETEK 

V diplomski nalogi je predstavljeno poročilo o družbeni odgovornosti v izbranem podjetju s 

poudarkom na stanju voda. V prvem delu naloge so povzete teoretične ugotovitve s področja 

družbene odgovornosti. Predstavljene so tudi novosti ZGD-1J o nefinančnem poročanju, 

standardi GRI za trajnostno poročanje ter indeks kakovosti korporacijskega upravljanja 

SEECGAN (»South Eastern European Corporate Governance Agency Network«). V drugem 

delu so, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1J), uporabljeni standardi GRI 

(»Global Reporting Initiative«) za ugotavljanje, ali izbrano podjetje poroča v skladu s temi 

metodologijami. V skladu z indeksom SEECGAN je izmerjena tudi kakovost poročanja o 

družbeni odgovornosti izbranega podjetja. 

Ključne besede: družbena odgovornost, Zakon o gospodarskih družbah, standardi GRI,                        

indeks SEECGAN. 

SUMMARY 

The purpose of the diploma thesis is to present CSR reporting in the selected company with 

emphasis on water status. The first part of the thesis summarizes the theoretical findings in the 

area of social responsibility. We also introduced the ZGD-1J on non-financial reporting, the 

GRI standards for sustainable reporting, and the SEECGAN Corporate Governance Quality 

Index. In the second part of the assignment, we applied the Global Reporting Initiative (GRI) 

standards in accordance with the Companies Act (ZGD-1J) and determined if the selected 

company reports appropriately with these methodologies, and also measured the quality of CSR 

reporting. We used the SEECGAN ("Southern Eastern European Corporate Governance 

Agency Network") index to measure the quality of CSR reporting of the selected company. 

Keywords: corporate social responsibility, Companies Act, GRI Standards, SEECGAN Index. 
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1 UVOD 

Vse večja onesnaženost okolja, ki je posledica gospodarske rasti prejšnjega stoletja in 

prepričanja, da so naravni viri neomejeni, postaja čedalje bolj zaskrbljujoč problem. Svetovno 

gospodarstvo je nekontrolirano izkoriščalo naravna bogastva in posegalo v okolje, zdaj pa se 

soočamo z dolgoročnimi posledicami. Vedno bolj pereče je dejstvo, da je zaradi našega 

nemarnega ravnanja z naravo in okoljem počutje in zdravje ljudi vse slabše ter da je vse bolj 

ogrožena tudi kakovost življenja (Nemec 2017). Zaradi tega je družbena odgovornost podjetij 

v preteklih nekaj letih postala pomembna tema sodobnega svetovnega gospodarstva in 

predstavlja enega izmed ključnih dejavnikov uspešnosti in ugleda. Podjetja se vse bolj zavedajo, 

da so del okolja in skupnosti. Zaradi pritiska javnosti se skušajo oddolžiti skupnosti na način, 

da vlagajo nazaj vanjo. O družbeni odgovornosti lahko govorimo na različnih ravneh, od 

globalne, nacionalne do organizacijske, podjetniške in individualne (Močnik, Crnogaj in 

Bradač Hojnik 2017). 

Po mnenju Djokićeve (2017) »družbena odgovornost podjetij (CSR) zahteva sodelovanje z 

notranjimi in zunanjimi deležniki ter podjetjem omogoča boljše predvidevanje in izkoriščanje 

hitro spreminjajočih se družbenih pričakovanj in pogojev poslovanja. To lahko spodbudi razvoj 

novih trgov in ustvari priložnosti za rast«. Družbena neodgovornost je v tem smislu stvar 

preteklosti, zato je potrebno vse večje angažiranje v smeri odgovornega gospodarskega 

poslovanja v družbi. 

1.1 Opredelitev problema 

Slovenija se je od svoje osamosvojitve leta 1991 dolgo soočala s slabim korporacijskim 

upravljanjem, ki je bilo posledica privatizacije kapitala. Ko je postala polnopravna članica 

Evropske unije, je posledično prišlo do prilagajanja zakonodaje in do uvedbe standardov, načel, 

kodeksov in priporočil mednarodnih organizacij in institucij. To je za Slovenijo pomenilo 

stopničko bližje večji transparentnosti in boljši kvaliteti korporacijskega upravljanja (Djokić in 

Duh 2016). Takrat se je v Sloveniji na področju korporacijskega upravljanja začel uporabljati 

Kodeks korporacijskega upravljanja (CG CODE). Ker so v različnih državah sistemi 

upravljanja in klasificiranje podjetja znotraj države različni, je večina večjih podjetij pri 

poslovanju in pisanju letnih poročil začela poslovati po načelu "spoštuj in pojasni razloge za 

odstopanje". To načelo je podjetjem v določeni meri tudi omogočilo, da izbirajo način 

predstavljanja podatkov o svojemu poslovanju. Ker so takšni podatki težko primerljivi, je 

skupina raziskovalcev razvila model za primerjavo in predstavitev teh ugotovitev. INDEKS 

SEECGAN je model, ki meri kakovost korporacijskega upravljanja na sedmih področjih, med 

katerimi je tudi kakovost na področju družbene odgovornosti (CSR). Raziskava "SEECGAN – 

Slovenija 2014" pa je pokazala, da se vpliva družbene odgovornosti na trajnostni razvoj zaveda 

le majhno število podjetij in ji ne posvečajo dovolj pozornosti ter v svojih letnih poročilih ne 
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prikazujejo dovolj informacij o družbeni odgovornosti. Takrat so o družbeni odgovornosti 

poročala le podjetja, ki so zaradi različnih motivov prostovoljno poročala po mednarodnih 

standardih ali smernicah. Eden med njimi je standard GRI, ki ga je objavila organizacija GRI, 

ki je vodilna organizacija na področju poročanja o trajnosti, prav po temu standardu poroča 

večina podjetij v EU in svetu. V EU so se zavedali, da podjetja nezadostno razkrivajo 

nefinančne informacije in da so v državah EU na tem področju različne zakonodaje. To je bilo 

predvsem pomembno za večja podjetja, ki poslujejo v več državah. Evropski parlament in Svet 

EU sta v letu 2014 upoštevala predlog Komisije in sprejela Direktivo 2014/95/EU in 

spremembo Direktive 2013/34/EU. Slovenija je to direktivo sprejela leta 2016. Od takrat so po 

ZGD-1J podjetja pri poročanju obvezujoča objaviti izjavo o nefinančnem poslovanju in izjavo 

o upravljanju, katere del je politika raznolikosti. Obveza podjetja je razkritje informacij, kot so 

informacije o okolju, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic, boju 

proti korupciji in podkupovanju (Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in sveta 2014). 

V empiričnem delu diplomske naloge želimo na podlagi študije primera ugotoviti: 

 Kako podjetje Petrol d.d. po ZGD-1J poroča o okoljski politiki družbe? 

 Kako podjetje Petrol d.d. po smernicah GRI poroča o ravnanju z vodo? 

 Kakšna je kakovost poročanja o družbeni odgovornosti tega podjetja, merjena po indeksu 

SEECGAN 

1.2 Namen in cilji 

Namen diplomske naloge je preučiti, na kakšen način o družbeni odgovornosti poročajo v 

podjetju Petrol d.d. in kakšna je kakovost poročanja o družbeni odgovornosti v izbranem 

podjetju. 

V teoretičnem delu diplomske naloge želimo predstaviti pojem družbene odgovornosti podjetij, 

zakaj je le-ta pomembna in na kakšen način podjetja o njej poročajo v svojih poročilih. 

Cilji empiričnega dela so ugotoviti, po katerih metodah poroča podjetje Petrol d.d., izračunati 

njegov indeks kakovosti družbene odgovornosti ter zapisati pomembne ugotovitve.  

1.3 Metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu naloge je uporabljena metoda deskripcije za predstavitev nekaterih 

osnovnih pojmov, ki se nanašajo na družbeno odgovornost, ter metoda analize za analiziranje  

različnih direktiv, smernic in ostalih pravnih aktov ter zakonodaje.   

V empiričnem delu je narejena študija primera izbranega podjetja. Podatki so pridobljeni iz 

javno dostopnih dokumentov podjetja (Petrol d.d. 2018 in Petrol d.d. Ljubljana 2019). Za 
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pridobitev zaključkov o izvajanju družbene odgovornosti so v raziskavi uporabljeni indeks 

SEECGAN, ZGD-1J in smernice GRI. 

 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavka: 

Predpostavljamo, da podatki iz letnih poročil ter ostalih javno dostopnih dokumentov družbe 

prikazujejo dejansko stanje in ne le občasno izvajanje politike družbene odgovornosti.  

Pomembne omejitve:  

 raziskava na primeru samo enega podjetja, brez posploševanja, 

 različne metodologije zahtevajo različne obsege poročanja, 

 nezadostno poznavanje standardov GRI.  
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2 ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH 

Zakon o gospodarskih družbah določa temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in 

poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in samostojnih 

podjetnic posameznic, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih 

podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja. Družbe se pri uporabi tega zakona razvrščajo 

na mikro, majhne, srednje in velike družbe, kar je odvisno od povprečnega števila delavcev v 

poslovnem letu, čistih prihodkov od prodaje in vrednosti aktive. Zakon o gospodarskih družbah 

tudi določa, da morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti 

v skladu s tem zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi 

računovodskega poročanja, če zakon ne določa drugače. Poslovno leto se lahko razlikuje od 

koledarskega leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v treh 

mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno poročilo (ZGD-1-UPB3, Ur. list RS, št. 

65/2009). 

Po Razpetu, Tič Veselovi in Verčiču (2003) mora letno poročilo vsebovati tri ključne dele: 

1. UVODNI DEL: kazalo, povzetek s finančnimi in drugimi ključnimi poudarki, kratka 

predstavitev podjetja, poročilo predsednika uprave, poročilo predsednika nadzornega sveta; 

2. POSLOVNO POROČILO: gospodarska gibanja, prodaja in trženje, analiza poslovanja, 

zaposleni, zavarovanci, dobavitelji, naložbe, okoljevarstvo, družbena odgovornost, načrti, 

raziskave in razvoj ter kakovost; 

3. RAČUNOVODSKO POROČILO: računovodski izkazi, priloge, podatki in pojasnila, 

obvezna dodatna razkritja, predstavitev bilančnega dobička, kazalniki za zunanje 

računovodsko poročanje, mnenje revizorja, sklep o razporejanju bilančnega dobička.  

Po objavi letnih poročil se le-ta morajo revidirati. Letna poročila velikih in srednjih kapitalskih 

družb ter dvojnih družb pregleda revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja 

revidiranje. Revizor mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v 

obsegu, da lahko preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila. 

Revizor preveri, ali poslovno poročilo vsebuje izjavo o upravljanju družbe in izjavo o 

nefinančnem poslovanju ter pregleda njuno formalno popolnost, vsebinsko pa se v mnenju 

omeji na pregled podatkov iz 3. in 4. točke petega odstavka 70. člena (ZGD-1J, Ur. list RS, št. 

15/17). 

Evropsko pravo družb, ki je urejeno z uredbami kot unifikacijskimi predpisi, predvsem pa z 

direktivami kot harmonizacijskimi predpisi, je zelo dinamično. Poleg sprejemanja novih 

direktiv pa je še bolj značilno nenehno spreminjanje in dopolnjevanje obstoječih direktiv. Vse 

to vpliva na nacionalno zakonodajo držav članic, ki morajo stalno usklajevati svojo zakonodajo 

in druge predpise ter jih spreminjati oziroma dopolnjevati ali pa zaradi prenosa sprejemati nove 

predpise (ZGD-1J, Ur. list RS, št. 15/17). Poleg Direktiv je Evropska komisija objavila še 
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smernice o nefinančnem poročanju, ki koristijo podjetjem bolj kot navodila in razlaga za 

Direktive. Smernice so oblikovane tako, da spodbujajo trajnostno rast, zaposlovanje in 

omogočajo večjo preglednost poročanja, kar bi naj vplivalo na večjo odpornost in uspešnost 

podjetja. Njihov namen je »pomagati podjetjem pri razkrivanju kakovostnih, ustreznih, 

koristnih, skladnih in primerljivejših nefinančnih informacij (povezanih z okoljskimi in 

družbenimi vprašanji ter vprašanji upravljanja)« (Evropska komisija 2017). 

2.1 Izjava o nefinančnem poslovanju 

Z uvedbo Direktive 2014/95/EU se je obstoječi Zakon o gospodarskih družbah spremenil v 

ZGD-1J ter naložil, da vse družbe, ki so subjekt javnega interesa in imajo v povprečju več kot 

500 zaposlenih, ob obstoječe poslovno poročilo dodajo izjavo o nefinančnem poslovanju. V tej 

izjavi se po ZGD-1J objavijo podatki o okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju 

človekovih pravic ter zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju (Direktiva 

2014/95/EU Evropskega parlamenta in sveta 2014). Izjava o nefinančnem poslovanju se lahko 

objavi v letnem poročilu ali kot ločeno poročilo na spletni strani družbe. 

Člen, po katerem se izjava o nefinančnem poslovanju vključi v poslovno poročilo, se glasi:  

»Subjekt javnega interesa, čigar povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je na bilančni 

presečni dan večje od 500, vključi v svoje poslovno poročilo tudi izjavo o nefinančnem 

poslovanju, ki − v kolikor je potrebno za razumevanje razvoja, uspešnosti in položaja družbe 

ter učinka njenih dejavnosti − vsebuje vsaj informacije o okoljskih, socialnih in kadrovskih 

zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter o zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in 

podkupovanju, vključno: 

 s kratkim opisom poslovnega modela družbe, 

 z opisom politik družbe glede navedenih zadev, med drugim v zvezi z izvajanjem postopkov 

skrbnega pregleda, 

 z rezultati teh politik, 

 z glavnimi tveganji v zvezi z navedenimi zadevami, ki so povezana z dejavnostmi družbe, 

vključno z njenimi poslovnimi odnosi, proizvodi ali storitvami, kadar je to ustrezno in 

sorazmerno, ki bi lahko povzročila resne škodljive učinke na teh področjih, ter načini, kako 

družba upravlja ta tveganja in 

 s ključnimi nefinančnimi kazalniki uspešnosti, pomembnimi za posamezne dejavnosti. 

Če družba katere od navedenih politik ne izvaja, to v izjavi o nefinančnem poslovanju jasno in 

utemeljeno obrazloži« (ZGD-1J, Ur. list RS, št. 15/17). 

Podjetja se pri sestavljanju izjave o nefinančnem poslovanju lahko zanašajo na mednarodne 

okvire, okvire EU ali nacionalne okvire, s tem da morajo definirati, kateri okviri so uporabljeni. 
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To pomeni, da lahko podjetja ustrezne informacije razkrijejo na način, ki se jim zdi 

najkoristnejši (Evropska komisija 2017). 

Po metodologiji za poročanje o nefinančnih informacijah (smernicah) so ključna načela za 

poročanje naslednja:  

 razkrivanje bistvenih informacij, 

 pošteno, uravnoteženo in razumljivo,  

 izčrpno, vendar jedrnato,  

 strateško in usmerjeno v prihodnost,  

 osredotočeno na zainteresirane strani,  

 dosledno in skladno (Evropska komisija 2017). 

2.2 Izjava o upravljanju družbe  

Poleg izjave o nefinančnem poslovanju ZGD-1J v skladu z Direktivo 2013/34/EU v 70. členu 

določa obveznost za družbe, ki so zavezane k reviziji, da v poslovno poročilo vključijo tudi 

izjavo o upravljanju družbe. Izjava o upravljanju družbe mora vsebovati informacije o tem, ali 

družba pri svojem poslovanju uporablja kodeks, navedbo tega kodeksa, njegovo javno 

dostopnost ter navedbo posameznih določb kodeksa, ki jih družba ni upoštevala, z utemeljitvijo. 

Ti podatki so pomembni za deležnike, ki poslujejo z družbo (dobavitelji, upniki, delavci, 

država, banke, investitorji), saj jim omogočajo, da lahko, še preden začnejo sodelovati z družbo, 

ugotovijo, kakšno je upravljanje v družbi. Zaupanje vlagateljev, zaposlenih in tudi širše javnosti 

zvišajo pregledne, učinkovite ter razumljive informacije o upravljanju v družbi. Po uskladitvi z 

Direktivo 2014/95/EU v izjavo o upravljanju družbe se vključi še politika raznolikosti 

zastopanja v organih vodenja ali nadzora (spolna, starostna, izobrazbena raznolikost) (ZGD-

1J, Ur. list RS, št. 15/17). Politika raznolikosti zastopanja je zelo pomembna z vidika družbene 

odgovornosti, ker so študije, ki raziskujejo razmerje starostne raznolikosti med člani upravnega 

odbora in družbene odgovornosti podjetja dokazale, da starejši menedžerji bolj skrbijo za 

blaginjo družbe, mlajši pa so bolj občutljivi na okoljska in etična vprašanja, kar se odlično 

dopolnjuje (Taïeb in Gokhan 2013). 

V 70. členu (ZGD-1J, Ur. list RS, št. 15/17) je določeno, da se izjava o upravljanju vključi kot 

poseben oddelek poslovnega poročila in vsebuje vsaj naslednje: 

1. sklicevanje na: 

 kodeks o upravljanju, ki velja za družbo, z navedbo podatka o javni dostopnosti besedila 

kodeksa, 

 kodeks o upravljanju, ki ga je družba prostovoljno sklenila uporabljati, z navedbo podatka 

o javni dostopnosti besedila kodeksa in 

 vse ustrezne podatke o upravljanju, ki presega zahteve tega zakona, z navedbo, kje je njena 

praksa upravljanja javno dostopna; 
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2. podatke o obsegu odstopanja od kodeksov o upravljanju po prvi in drugi alineji prejšnje 

točke. Pri tem je treba razložiti, katerih delov kodeksa o upravljanju družba ne upošteva in 

o razlogih za to. Če družba ne uporablja nobene določbe kodeksov o upravljanju, je treba 

pojasniti razloge za neuporabo; 

3. opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v 

povezavi s postopkom računovodskega poročanja; 

4. podatke iz 3., 4., 6., 8. in 9. točke šestega odstavka tega člena; 

5. podatke o delovanju skupščine družbe in njenih ključnih pristojnosti ter opis pravic 

delničarjev in načinu njihovega uveljavljanja; 

6. podatke o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij; 

7. opis politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora 

družbe z vidika spola in drugih vidikov, kot so na primer starost ali izobrazba in poklicne 

izkušnje, in navedba ciljev, načina izvajanja ter doseženih rezultatov politike raznolikosti v 

obdobju poročanja. Če se politika raznolikosti v družbi ne izvaja, se v izjavi o upravljanju 

to obrazloži. Izjavo o upravljanju lahko družba objavi kot ločeno poročilo, skupaj z letnim 

poročilom. V tem primeru mora biti v poslovnem poročilu navedeno, kje v elektronskem 

mediju družbe je dostopno besedilo izjave o upravljanju. Če se pripravi ločeno poročilo, 

lahko izjava o upravljanju vsebuje sklicevanje na poslovno poročilo, v katerem so na voljo 

zahtevani podatki iz 4. točke tega odstavka. Majhnim in srednjim družbam v izjavo o 

upravljanju ni potrebno vključiti podatkov iz 7. točke tega odstavka«. 

  



 

8 

 

3 GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) 

Od leta 1997 je vodilna neodvisna mednarodna organizacija na področju trajnostnega razvoja 

Global Reporting Iniciative (GRI) . To je organizacija, ki pomaga podjetjem in vladam po vsem 

svetu razumeti in sporočiti njihov vpliv na kritična vprašanja trajnosti (podnebne spremembe, 

človekove pravice, upravljanje in socialna blaginja), kar omogoča resnično ukrepanje za 

ustvarjanje družbenih, okoljskih in gospodarskih koristi za vse. Zaradi velikega interesa s strani 

javnosti so bili razviti standardi GRI o trajnostnem poročanju (CSR Europe and GRI 2017). 

Standardi GRI so bili v letu 2016 prenovljeni in organizirani v sklope modularnih, medsebojno 

povezanih standardov. GRI vključuje tri univerzalne standarde − GRI 101 , 102 in 103 − in tri 

serije standardnih standardov: 200 (ekonomske teme), 300 (okoljske teme) in 400 (socialne 

teme). V standarde GRI so preneseni vsi ključni koncepti in večina razkritij iz smernic G4. 

Zaradi tega je prenova imela zelo majhen vpliv na način poročanja organizacij, ki so že poročale 

po smernicah G4. Standardi po prenovi združujejo vsebino iz smernic G4 in priročnika za 

izvajanje G4.  

 
Slika 1: Standardi GRI 

Vir: Global Reporting Initiative 2018a. 

Standardi GRI (2018) vključujejo zahteve, priporočila in navodila za poročanje na naslednjih 

področjih:  

 GRI 101 (osnova) − določa osnovni okvir in jezik za poročanje o gospodarskih, okoljskih in 

družbenih vplivih; 
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 GRI 102 (splošna razkritja) − določa zahteve poročanja o kontekstnih informacijah o 

organizaciji in njenih praksah poročanja o trajnosti; 

 GRI 103 (specifična standardna razkritja) − poročanje o pristopu organizacije pri urejanju 

vsebinskih tem; 

 GRI 200 − uvaja standarde za poročanje o gospodarskih vprašanjih, kot so gospodarski 

učinki, uspešnost javnih naročil in boj proti korupciji; 

 GRI 300 − določitev standardov poročanja o različnih okoljskih temah, vključno z 

ravnanjem z okoljem, energijo, vodo, odpadki, biotsko raznovrstnostjo in okoljsko 

skladnostjo; 

 GRI 400 − zajema vprašanja socialne trajnosti, kot so zaposlitvene prakse, upravljanje dela, 

zdravje in varnost, zasebnost, svoboda združevanja, raznolikost, avtohtone pravice, otroško 

delo, prisilno delo, ocene človekovih pravic in oskrbovalne verige. 

Če družba izvaja trajnostno poročanje po smernicah GRI ali drugih mednarodnih standardih za 

trajnostno poročanje, druga institucija, primerna za neodvisno zunanjo presojo trajnostnega 

poročanja, preveri pravilnost informacij v trajnostnem poročilu (Ljubljanska borza, d. d in 

Združenje nadzornikov Slovenije 2016). Podjetja lahko pripravijo poročila, ki so v skladu s 

standardi, na dva načina, odvisno od obsega razkritij, vključenih v poročilo. Poročilo je lahko 

osnovno ali celovito. Na bazi podatkov GRI (Global Reporting Initiative b. l.) smo ugotovili, 

da je bilo v Sloveniji od leta 1999 do 2019 objavljenih 76 trajnostnih poročil, glavni sektorji 

poročanja so bili zdravstveni izdelki, logistika, finančne storitve in telekomunikacije. 

Naslednja slika prikazuje razvoj standardov od osnovanja organizacije GRI do sprejetja 

standardov leta 2016. Po sprejetju sta dva standarda leta 2018 že bila posodobljena (GRI 303: 

Voda in odtoki in GRI 403: Varnost in zdravje pri delu). 

Slika 2: Razvoj standardov GRI 

Vir: Global Reporting Initiative 2018a. 

  

https://www.globalreporting.org/standards/media/1910/gri-403-occupational-health-and-safety-2018.pdf


 

10 

 

3.1 GRI 303: Voda in odtoki 2018 

Zaradi prenove smernic G4 leta 2016 v standarde GRI je zdaj tudi lažja posodobitev 

posameznih standardov. Prvi standard, ki je bil posodobljen leta 2018, je bil GRI 303: Voda 

2016 v GRI 303: Voda in odtoki 2018. V preglednici 1 je razvidna razlika med smernicami in 

standardon. Potreba za posodobitvi tega standarda se je pojavila zaradi zavedanja, da je dostop 

do pitne vode ključnega pomena za življenje ter ena od osnovnih človekovih pravic. Vendar pa 

milijoni ljudi po vsem svetu trpijo zaradi pomanjkanja ter slabe kakovosti vode in neustrezne 

sanitarne oskrbe in v takih območjih je ta potreba še večja. Ta standard poudarja zbiranje 

informacij o količini vode, ki jo organizacija odvzame in porabi, ter kakovost izpustov (Global 

Reporting Initiative 2018b). 

GRI 303 vsebuje razkritja upravljavskega pristopa ter razkritja, ki so specifična za temo. 

Vsako razkritje ima lahko dodatne zahteve o tem, kako sestaviti in predstaviti te informacije, 

ter priporočila in napotke.  

Razkritja upravljavskega pristopa so razlaga, kako organizacija upravlja vsebinsko temo in s 

tem povezani vplivi, pričakovanja in interesi deležnikov. Vsaka organizacija, ki trdi, da je 

poročilo pripravila v skladu s standardi GRI, mora za vsako vsebinsko temo poročati tudi o 

upravljavskemu pristopu. Poglavje 303-1 je namenjeno dopolnitvi poglavja 103.  

 

Preglednica 1: Preoblikovanje standarda GRI 303 v letu 2018 

GRI 303: VODA 2016 GRI 303: VODA IN ODTOKI 2018 

Razkritja upravljavskega pristopa 

 

 

 

 

 

Razkritja za posamezne teme: 

303-1 Odvzem vode iz izvira 

303-2 Vodni viri, na katere je odvzem vode 

znatno vplival 

303-3 Reciklirana in ponovno uporabljena 

voda 

 

306-5 Iztoki in odpadki (se še nanaša na 

vodo) 

Razkritja upravljavskega pristopa: 

 

303-1 Odnos do vode kot skupnega vira 

303-2 Upravljanje vplivov, povezanih z 

odvajanjem vode 

 

Razkritja, specifična za temo: 

303-3 Odvzem vode 

303-4 Izpust vode 

303-5 Poraba vode 

Vir: Global Reporting Initiative 2015 in Global Reporting Initiative 2018a. 
 

https://www.globalreporting.org/standards/media/1909/gri-303-water-and-effluents-2018.pdf
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4 DRUŽBENA ODGOVORNOST (CSR) 

Z vse večjim izkoriščanjem naravnih virov se poraja vprašanje družbene odgovornosti. Podjetja 

imajo različne razloge, zakaj želijo postati družbeno odgovorna ali zvišati raven družbene 

odgovornosti. Nekatera podjetja to počnejo le zaradi povečanja dobička, medtem ko je drugim 

resnično mar. V tem poglavju bomo predstavili pojem družbene odgovornosti, katera so njena 

področja, kako je družbena odgovornost regulirana z zakonom, zakaj je pomembno poročati o 

njej ter kako merimo kakovost družbene odgovornosti v podjetju. Slovenija je med redkimi 

državami, ki še nima sprejete strategije družbene odgovornosti. Največjo vlogo pri osveščanju 

o družbeni odgovornosti v Sloveniji imajo Ekvilib inštitut, Mreža za družbeno odgovornost 

Slovenije, sekcija pri Slovenskem društvu za odnose z javnostmi in Inštitut za razvoj družbene 

odgovornosti. 

4.1 Pojem  

Družbena odgovornost je koncept, ki se je najprej začel razvijati v ZDA. Družbeno odgovorna 

podjetja v Evropi so sicer obstajala, a je to postala pomembna tema šele, ko se je EU začela 

aktivno ukvarjati s tem vprašanjem. Leta 1996 je podjetniški sektor v Evropi ustanovil 

organizacijo CSR Europe. Po tem je leta 2000 Evropska komisija sprejela lizbonsko strategijo, 

zaradi česar se je v EU interes za družbeno odgovornost podjetij silno povečal. Lizbonska 

strategija je bila leta 2005 prenovljena in se je osredotočila na gospodarsko rast in zaposlovanje 

z enakim poudarkom na gospodarski, socialni in okoljski vidik (IRDO b. l.). 

S pojmom družbene odgovornosti podjetij označujemo koncept, po katerem naj bi podjetja v svojo 

poslovno politiko, poleg osnovne skrbi za pridobivanje dobička, uvrstila tudi skrb za vse, s katerimi 

pri svojem poslovanju prihajajo v stik. To pomeni skrb za zaposlene in zagotavljanje njihovega 

primernega ter varnega delovnega okolja, spoštovanje mednarodnih in domačih standardov s 

področja dela in človekovih pravic, pošten odnos do kupcev in dobaviteljev, skrben odnos do narave 

in okolja in do sredine, v kateri delujejo. Ta načela naj bi družbeno odgovorna podjetja uresničevala 

na prostovoljni osnovi in nad ravnijo, določeno z zakonodajo. (Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti b. l.). 

Standard za družbeno odgovornost (ISO26000:2010) opredeljuje družbeno odgovornost kot 

»odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s 

preglednim in etičnim ravnanjem: 

 prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in blaginjo družbe, 

 upošteva pričakovanja deležnikov, 

 je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami delovanja ter 

 je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v svojih odnosih« (ISO 2017). 
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Družbena odgovornost podjetja ima poudarek na odnosu med podjetjem in družbo. Odnos 

podjetja in družbe je s pomočjo družbene odgovornosti definiran na mnogih ravneh, da bi se 

vključile vse interesne skupine in uravnotežile njihove potrebe (Tipurić 2008). 

Djokićeva (2015) meni, da vodstvo podjetja, ki je okoljsko in socialno osveščeno ter 

odgovorno, vpliva na vključevanje zaposlenih podjetja v izboljšanje odgovornosti in skrbi za 

okolje.  

Pozitivne lastnosti sprejetja politike družbene odgovornosti so: 

1. Prednosti podjetja: 

 izboljšana finančna uspešnost, 

 nižji obratovalni stroški, 

 izboljšana podoba in ugled blagovne znamke, 

 povečana prodaja in zvestoba kupcev, 

 večja produktivnost in kakovost, 

 več sposobnosti privabljanja in zadrževanja zaposlenih, 

 zmanjšan regulativni nadzor, 

 dostop do kapitala, 

 raznolikost delovne sile, 

 varnost izdelka in manjša odgovornost. 

2. Koristi za skupnost in širšo javnost: 

 dobrodelni prispevki, 

 programi prostovoljnih zaposlenih, 

 korporativno sodelovanje v programih izobraževanja, zaposlovanja in brezdomstva v 

skupnosti, 

 varnost in kakovost izdelka. 

3. Okoljske koristi: 

 večja možnost recikliranja materiala; 

 boljša trajnost in funkcionalnost izdelka; 

 večja uporaba obnovljivih virov; 

 vključevanje orodij za ravnanje z okoljem v poslovne načrte, vključno z oceno življenjskega 

cikla in stroški, standardi ravnanja z okoljem in okoljskim označevanjem (International 

Institute for Sustainable Development 2013). 

4.2 Področja družbene odgovornosti 

Zeleni dokument Evropske unije (Commission of the European communities 2001) loči dve 

dimenziji družbene odgovornosti: zunanjo in notranjo dimenzijo. Notranja dimenzija družbene 

odgovornosti je povezana z investicijami v intelektualni kapital, varnost in zdravje zaposlenih 

ali ravnanjem z naravnimi viri. Poleg družbeno koristnih učinkov ima še en pomemben cilj, in 
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sicer povečanje konkurenčnosti. Zunanja dimenzija družbene odgovornosti pa se kaže v 

sodelovanju in dobrih odnosih z deležniki, kot so kupci, dobavitelji, potrošniki in lokalna 

skupnost, in v spoštovanju človekovih pravic ter skrbi za okolje na globalni ravni. Podjetja s 

svojim delovanjem prispevajo k razvoju skupnosti, omogočajo delovna mesta, dobiček in 

prispevke.  

Caroll (1979) je predlagal koncept piramide, s katerim bi razdelil odgovornosti na štiri ravni: 

ekonomsko, zakonsko, etično in filantropsko.  

 Filantropska odgovornost: prostovoljne aktivnosti, donatorstvo, sponzorstvo, programi, ki 

podpirajo (lokalno) skupnost; 

 Etična odgovornost: izogibanje dvomljivim dejavnostim, sprejemanje zakonov kot 

minimum zahtev, sprejemanje etičnih načel v poslovnem svetu; 

 Zakonska odgovornost: podrejanje vsem zakonom, kot so okoljevarstveni zakoni, zakoni za 

zaščito potrošnika, tehnični predpisi, zakoni o enakopravnosti spolov na delovnem mestu, 

izpolnjevanje pogodbenih obveznosti; 

 Ekonomska odgovornost: dobičkonosnost, povečanje vrednosti prodaje, premišljene 

strateške odločitve, povečevanje vrednosti podjetja (Jaklič 2002). 

Jernejčič Dolinarjeva (2009) pravi, da lahko podjetje izkazuje svojo družbeno odgovornost na 

več področjih: 

Družbena odgovornost do potrošnikov: 

 izogibanje ustvarjanju in izkoriščanju monopolnega položaja, 

 izogibanje nedovoljeni cenovni diskriminaciji, 

 spoštovanje predpisov in običajev na področju embaliranja in označevanja izdelkov, 

 zagotavljanje varnosti proizvodov, 

 izogibanje oglaševanju, ki cilja na otroško populacijo, 

 izogibanje uporabi zavajajočih cen, 

 zagotavljanje vsaj solidne kakovosti izdelkov in storitev, 

 omogočanje pritožb in hitro reševanje reklamacij, 

 nudenje poštenih jamstev, hiter servis, zmerne cene nadomestnih delov. 

 

Družbena odgovornost do zaposlenih: 

 spodbujanje napredovanja žensk, 

 odnos do žensk, etničnih skupin in invalidov pri zaposlovanju, 

 odnos podjetja do varstva pri delu in zdravja njegovih zaposlenih, 

 nudenje varstva otrok zaposlenih, organiziranje popoldanskih krožkov in klubov za šolanje 

otrok zaposlenih, 

 odnos podjetja do zaposlenih pri prestrukturiranju (omogočanje prekvalificiranja oziroma 

dokvalificiranja presežnih delavcev), 

 nudenje možnosti za večjo vključenost zaposlenih v družino. 
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Družbena odgovornost do konkurentov: 

 spoštovanje patentnih zaščit, 

 izogibanje uporabi dumpinga, 

 izogibanje nelojalni konkurenci. 

 

Družbena odgovornost podjetja do lokalnih skupnosti, katerih del je: 

 pomoč podjetja pri razvoju lokalnih skupnosti in varovanje njihovega okolja, 

 etično obnašanje podjetja do prebivalcev lokalnih skupnosti, 

 donacije in sponzorstva, 

 tehnična pomoč lokalnim oblastem. 

 

Družbena odgovornost do države oziroma vlade, v kateri podjetje posluje: 

 odgovornost podjetja pri odpuščanju delavcev, 

 etičnost podjetja pri prenosu mednarodnih profitov, 

 redno plačevanje davkov. 

Iz zgornje razdelitve lahko sklepamo, da tako kot ne obstaja enotna razlaga oziroma definicija 

družbene odgovornosti, tako tudi ni enotne delitve družbene odgovornosti na posamezna 

področja.  

4.3 Zakonodaja in dokumenti na področju družbene odgovornosti  

Jaklič (2002) meni, da upoštevanje zakonov in predpisov predstavlja le minimum zahtev po 

družbeni odgovornosti in da jih poslovni svet potrebuje kot vodilo, da družbena odgovornost 

ne more za zmeraj ostati prostovoljna (Tavčar Zajc 2010). Po sedanji pravni ureditvi družbeno 

odgovorno ravnanje ni zakonska dolžnost niti korporacij niti njihovih voditeljev. Ravnanje, 

skladno s številnimi mednarodnimi in nacionalnimi pravnimi akti, ki urejajo družbeno 

odgovornost, ni njihova pravna dolžnost. V kolikšni meri je korporativna družbena odgovornost 

etični okvir in na kateri točki postane pravno zavezujoča, je odvisno od tega, koliko je pravni 

sistem občutljiv na socialne in splošne človeške vrednote (Bohinc 2016). Na področju družbene 

odgovornosti obstajajo na globalni in nacionalni ravni standardi, smernice, pobude, direktive, 

kodeksi ter zakoni, s katerimi se poskuša regulirati to področje.  

Globalna raven 

 Standard GRI  je globalni standard družbeno odgovornega poročanja, ki ga je razvila 

organizacija Global Reporting Initiative in izhaja iz smernic GRI. 

 Agenda 2013 predstavlja 17 ciljev trajnostnega razvoja v okviru Organizacije združenih 

narodov. 

 ISO 26000 je prvi mednarodni standard družbene odgovornosti podjetij, ki ga je izdala 

mednarodna organizacija ISO. 
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 Poročilo Naša skupna prihodnost je eden prvih obsežnih mednarodnih dokumentov na temo 

trajnostnega razvoja s strani Svetovne komisije za okolje in razvoj. 

 Direktiva ter smernice o nefinančnem poročanju od velikih podjetij zahteva, da javno 

razkrivajo okoljske in družbene strategije, akcije, politike in programe. Sprejel jo je Evropski 

parlament, njena določila pa v slovensko zakonodajo prenaša Zakon o gospodarskih 

družbah. Evropska komisija je leta 2017 pripravila še smernice nefinančnega poročanja. 

 Pobuda UN Global Compact spodbuja podpisnike, da javno izdajo in posredujejo trajnostna 

poročila svojim deležnikom. 

 Smernice OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) dajejo priporočila za 

odgovoren nadzor poslovanja. 

Slovenija 

 Nacionalna strategija družbene odgovornosti v Sloveniji – Evropska unija ima med 

usmeritvami zapisano, da naj bi v duhu strategije leta 2020 imela vsaka država članica 

sprejeto Nacionalno strategijo razvoja družbene odgovornosti podjetij. Leta 2017 jo je začela 

pripravljati tudi Vlada Republike Slovenije. 

 Zakon o gospodarskih družbah v slovensko zakonodajo prinaša določila o nefinančnem 

poročanju. 

 Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo je dokument Vlade Republike Slovenije, 

katerega namen je podpreti proces prehoda v zeleno gospodarstvo ter povezati ukrepe in 

dejavnosti sektorskih politik (Ekvilib Inštitut b. l.). 

4.4 Pomembnost poročanja o družbeni odgovornosti 

Nemec (2017) v naslednjem odstavku opisuje pomembnost družbene odgovornosti podjetij: 

Če bi poskusil zelo na kratko opredeliti problematiko, o kateri teče beseda, bi prav gotovo moral 

najprej izpostaviti razmišljanje, da sta vse od industrijske revolucije dalje veljali tako ekonomska 

rast kot produktivnost za največje zagotovilo, da bosta prinašala družbeno blaginjo in višjo kakovost 

življenja v družbi. Tako razmišljanje je desetletja veljalo za edinstveno in najpomembnejše. Zadnja 

leta, morda desetletje ali dve, pa se korenito spreminja ob zavedanju, da je rast svetovne populacije 

velika in da je razdelitev dobrin do človeštva nepravična. Mnogo stvari sili k temu, da se čedalje bolj 

zavedamo pomena trajnostnega razvoja, tudi vse večje razslojenosti družbe in velike brezposelnosti, 

posebno med mladimi, pa tudi odzivanja narave z naravnimi katastrofami. Čedalje bolj se zavedamo, 

da smo vpeti v odgovornosti, ki nam jih nalaga naš način življenja, še posebej v družbeno 

odgovornost, ki jo najbolj na splošno lahko opredelimo kot obveznost človeštva, da uresničuje svoje 

cilje. Ob tem moramo imeti v mislih dejstvo, da sta delovanje družbe in njen razvoj odvisna od 

delovanja vseh njenih organizacij, tudi podjetij, ki po nekaterih pogledih predstavljajo najvplivnejše 

institucije sodobnega sveta. Tako se velikokrat družbeno odgovornost povezuje prav s podjetji. 

Poročanje veliko pove o podjetju, njegovi stabilnosti in perspektivnosti, tako z vidika vlaganja 

kot poslovanja in zaposlovanja ter vpliva na okolje. Vpliva tudi na boljšo prodajo in na 



 

16 

povpraševanje iskalcev zaposlitve v tem podjetju (Kozoderc 2009). Če ne poročamo, se drugi 

ne morejo zgledovati po nas in s tem nazadujemo tudi mi. Le izmenjava znanja, izkušenj, 

povezovanje in učenje drug od drugega krepi razvoj. 

Motive za poročanje podjetij o družbeni odgovornosti lahko razdelimo v dve skupini: vrednotni 

in oportunistični. Vrednotna skupina motivov izhaja iz temeljnih vrednot, predvsem pa pomeni 

nadzorno funkcijo, s pomočjo katere nenehno preverjajo in zagotavljajo, da je njihovo 

delovanje skladno z deklariranimi vrednotami. Oportunistična skupina pa obsega zelo raznolike 

motive, kot so povečanje ugleda, doseganje boljšega razumevanja poslovnega okolja podjetja, 

spodbujanje višjega vrednotenja podjetja med finančnimi javnostmi in zmanjšanje tveganja v 

očeh vlagateljev, pridobivanje in zadrževanje najboljših kadrov, preprečevanje kriz in 

konfliktov podjetja (Drevenšek 2005). 

S tem se strinja tudi Jernejčič Dolinarjeva (2009), ki meni da sta le dva razloga za poročanje: 

moralni, ker se podjetja zavedajo odgovornosti do družbe, in ekonomski, ki prinaša nove 

vlagatelje.  

Po Du (Du 2012) obstajajo trije najpomembnejši razlogi za družbeno odgovornost poročanja:  

 družbeno odgovorno poročanje je najpomembnejši komunikacijski kanal med družbo in 

deležniki; 

 če podjetja želijo, da bi kateri koli deležnik dobil enostaven dostop do informacij o družbeni 

odgovornosti podjetij, bi bila poročila o družbeni odgovornosti očitno prva izbira;  

 poročilo o družbeni odgovornosti odraža, kako je podjetje v določenem času razumelo 

koncept družbene odgovornosti: več informacij o družbeniku ima, bolj pomemben je 

deležnik za podjetje, in obratno.  

Lockova in Seele (2016) sta ugotovila, da na kakovost poročanja o družbeni odgovornosti ne 

vpliva velikost podjetja. Na kakovost najbolj vplivajo standardizacija in vsebina, malo manj pa 

oblika poročanja, velikost podjetja, okoljski vpliv industrije in regulativni okvir. Ugotovila sta 

tudi, da podjetja, ki imajo več izkušenj pri poročanju, niso nujno poročala bolj verodostojno.  

4.5 Indeks SEECGAN kot metoda merjenja kakovosti korporacijskega upravljanja 

Za merjenje kakovosti korporacijskega upravljanja se uporabljajo indeksi, s katerimi ocenjujejo 

družbe. Če je družba del nekega indeksa, ni nujno uspešnejša od ostalih in članstvo v indeksu 

ni zagotovilo, da podjetje upošteva standarde upravljanja (Kladnik 2016). Merjenje kakovosti 

korporacijskega upravljanja bi lahko bila pomembna aktivnost v procesu oblikovanja 

učinkovitega modela korporativnega upravljanja (Djokić in Duh 2015) tudi na področju 

družbene odgovornosti. 

Indeks SEECGAN (South East Europe Corporate Governance Academic Network) je nova 

metodologija, namenjena merjenju kakovosti korporacijskega upravljanja. Osnova za izračun 
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indeksa je 98 vprašanj, ki so razvrščena v sedem vsebinskih sklopov in pokrivajo različna 

področja upravljanja podjetij: sestava in delovanje organov upravljanja, preglednost in 

razkrivanje informacij, pravice delničarjev, družbena odgovornost, revizija in notranji nadzor, 

upravljanje tveganj in nadomestilo/plače (Djokić in Duh 2016). Vsak sklop lahko vrednotimo 

posebej, v našem primeru družbeno odgovornost v podjetju. 

Ta indeks je bil pripravljen in predstavljen leta 2014 in upošteva razmere in posebnosti 

poslovnega okolja v državah jugovzhodne Evrope (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, 

Črna gora in Makedonija). Raziskovalci s Fakultete za management Univerze na Primorskem 

in Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru Djokićeva, Martinčič, Kladnik in 

Duhova so izvedli raziskavo SEECGAN – Slovenija 2014, da bi ugotovili stanje v Republiki 

Sloveniji (Djokić in Duh 2016). Za raziskavo so uporabili sekundarne, javno dostopne podatke 

izbranih družb, ki so bili objavljeni v letnem poročilu, statutu, poslovniku o delovanju 

nadzornega sveta, etičnem kodeksu in zapisnikih skupščin za leto 2013. Skupina je pridobila 

podatke na spletnih straneh družb ter spletni strani Ljubljanske borze (Kladnik 2016). 

Posamezni deli indeksa in del o družbeni odgovornosti se vrednotijo na naslednji način: 

 7,5 ≤i ≤10 (prvorazredno upravljanje označimo z »A«);  

 5,0 ≤i ≤7,5 (dobro upravljanje označimo z »B«) 

 2,5 ≤i ≤5,0 (nezadovoljivo upravljanje označimo s »C«) 

 0 ≤i ≤2,5 (zelo slabo upravljanje označimo z »D«) (Tipurić, Tušek in Horak 2015). 
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5 PREDSTAVITEV PODJETJA PETROL D.D. 

Na spletni strani družbe Petrol d.d. so objavljeni podatki, ki so dostopni javnosti. Povzeli smo 

nekatere informacije, ki so relevantne z vidika družbene odgovornosti.  

Družba Petrol d.d., Ljubljana je bila formalno ustanovljena 5. junija 1945 kot podružnica 

državnega podjetja Jugopetrol. Do preoblikovanja v zasebno delniško družbo leta 1997 je 

poslovala v različnih organizacijskih oblikah. Temeljne dejavnosti matične družbe so trgovanje 

z naftnimi proizvodi, ostalim trgovskim blagom ter električno energijo, dobava ter prodaja plina 

in toplote ter prodaja storitev. Upravljanje družbe Petrol, d.d., Ljubljana poteka po dvotirnem 

sistemu, temelji na zakonskih določilih, statutu kot temeljnem pravnem aktu družbe, internih 

aktih in na uveljavljeni dobri poslovni praksi (Petrol, d.d. b.l.).   

Poslanstvo podjetja Petrol d.d. je, da s celovito ponudbo rešitev trajnostno skrbi za odlično 

energijo doma, na poti in pri poslovanju. Njen globlji smisel in obljuba je izboljševati kakovost 

življenja (Petrol d.d. 2018). 

Vizija podjetja Petrol d.d. je, da kot pomemben regijski ponudnik celovitih in trajnostnih rešitev 

povezuje energetiko, trgovino, mobilnost in napredne storitve v odlično uporabniško izkušnjo. 

Z inovativnostjo, digitalnimi rešitvami in partnerstvi razvija uspešne poslovne modele (Petrol 

d.d. 2018). 

Vrednote podjetja Petrol d.d. so odgovornost do svojih zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, 

poslovnih partnerjev, lastnikov in družbe kot celote. Svoja pričakovanja uresničuje z 

motiviranimi in podjetniško usmerjenimi zaposlenimi, upošteva temeljna zakonska in moralna 

pravila slovenske družbe in širša evropska merila ter skrbi za varovanje okolja. Njegove 

vrednote so:  

 spoštovanje − spoštuje sočloveka in okolje, 

 zaupanje − s poštenostjo gradi partnerstva, 

 odličnost − želi biti najboljše v vsem, kar dela, 

 ustvarjalnost − s svojimi idejami ustvarja napredek in  

 srčnost − dela zavzeto in pogumno (Petrol d.d. 2018). 
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Slika 3: Ključni deležniki podjetja Petrol d.d. in načini komuniciranja z deležniki 

Vir: Petrol d.d. Ljubljana 2019. 

 

 
Slika 4: Organogram podjetja Petrol d.d. 

Vir: Petrol d.d. 2019. 



 

20 

Skupina Petrol je za regijo velik gospodarski subjekt. V letu 2018 so realizirali 5,4 milijarde 

evrov prihodkov od prodaje, kar je 20 odstotkov več kot v letu 2017. Čisti poslovni izid, 

realiziran v višini 91,8 milijona evrov, je bil za 13 odstotkov višji kot v letu 2017. Veliki so tudi 

po številu zaposlenih. V letu 2018 se je zaradi širitve poslovanja in pridobivanja družb število 

zaposlenih povečalo za več kot 300. Tako imajo v družbi Petrol d.d. trenutno 4.857 zaposlenih.  

 
Slika 5: Lastniška struktura družbe Petrol d.d. na dan 31. 12. 2018 

Vir: Petrol d.d. Ljubljana 2019. 

V skupini Petrol vidijo družbeno odgovornost kot trajno zavezo pri sodelovanju z okoljem, v 

katerem poslujejo. Podpora in pomoč okolju, v katerem poslujejo, je vtkana v njihovo 

dolgoročno strategijo rasti. Skupina Petrol v svoje poslovanje in širše družbeno delovanje 

vključuje skrb za družbena in okoljska vprašanja ter nudi pomoč pri reševanju socialnih 

problemov. Svojo odgovorno družbeno držo dokazujejo s podporo številnim športnim, 

kulturnim, humanitarnim in okoljevarstvenim projektom. Širšim družbenim in lokalnim 

skupnostim tako pomagajo k razgibanemu in bolj zdravemu življenjskemu slogu ter s tem k 

višji kakovosti življenja (prav tam). 

V Petrolu udejanjajo družbeno odgovornost tudi v odnosu do zaposlenih. V letu 2017 je v 

programu korporativnega prostovoljstva neposredno sodelovalo 61 zaposlenih v sedmih 

delovnih akcijah. Skupaj so prostovoljstvu namenili 244 ur, od tega jih je polovico daroval 

Petrol. Zaposleni so v sklopu Petrolovega korporativnega tedna prostovoljstva Vračamo družbi 

sodelovali tudi z zbiranjem pomoči za društvo Animal Angels in društvo SOS. Korporativno 

prostovoljstvo v Petrolu negujejo že peto leto – tudi kot del ukrepov družini prijaznega podjetja 

(prav tam). 
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5.1 Kako podjetje Petrol d.d. poroča po ZGD-1J o okoljski politiki družbe? 

Petrol d.d. je ena izmed družb, ki poročajo v skladu z dvanajstim odstavkom 56.člena ZGD-1J, 

ki zahteva, da vse družbe, ki imajo več kot 500 zaposlenih, objavijo še izjavo o nefinančnem 

poslovanju, za njeno sestavo pa uporabijo določbe 70.c člena tega zakona. V Petrolu d.d. so se 

odločili izjavo objaviti kot del letnega poročila.  

V empiričnem delu diplomske naloge nas je predvsem zanimala vsebina izjave, ker smo želeli 

izvedeti, kako podjetje poroča o ravnanju z okoljem. V letnem poročilu družbe (Petrol d.d. 

2018) v izjavi o nefinančnem poslovanju je podjetje poročalo o okoljski politiki v skladu z 

ZGD-1J, in sicer o: 

 politiki in izvajanju postopkov skrbnega pregleda, 

 rezultatih te politike, 

 glavnih tveganjih,  

 ključnih nefinančnih kazalnikih uspešnosti. 

Petrolovo delovanje na okolje se opredeljuje skozi tri politike: 

 krovno varnostno politiko (varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požari, fizično in 

tehnično varovanje oseb in premoženja, varstvo okolja, varno ravnanje s kemikalijami in 

varnost pri prevozu nevarnih snovi v cestnem, železniškem in pomorskem prometu, 

varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti, informacijska varnost),  

 energetsko politiko ter 

 sistem varnosti in kakovosti. 

S svojim delovanjem na okolje spoštuje tudi standard ISO 14001, ki je eno izmed 

najpomembnejših orodij pri ravnanju z okoljem, ter se zaveda pomembnosti vključitve ravnanja 

z okoljem v razvojni načrt. Cilji, ki jih želi doseči, so: stalne posodobitve, skladne z veljavnimi 

standardi in smernicami, omejitev škodljivih emisij na minimum, ekonomična uporaba 

naravnih virov ter preprečevanje nesreč in zmanjšanje možnosti za njihov nastanek. Za vse 

obrate, ki predstavljajo tveganje za okolje, imajo veljavna okoljevarstvena dovoljenja. 

Konkurenčno prednost v panogi želijo doseči z zmanjšanjem stroškov za energijo in vodo glede 

na promet.  

Skrbni pregled ravnanja vključuje varnostni in energetski del, saj razumejo okolje v družbi zelo 

široko. Za vsak proces se pripravi letno poročilo o delovanju, ki zajema tudi rezultate 

monitoringov in inšpekcijskega nadzora, izvajanje okoljskih projektov in skladnost z 

zakonodajo. Vodstvo družbe pregleda poročila in jih obravnava na vodstvenem pregledu 

sistema kakovosti in ravnanja z okoljem. S pomočjo tega pregleda se odločajo, kako bodo 

naprej obravnavali sistem ravnanja z okoljem.  
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Glavna tveganja v Petrolu so povezana z zagotavljanjem procesne varnosti, ki zajema področja 

varnosti in zdravja pri delu, varstvo okolja (zrak, voda, zemlja, hrup), ravnanje in manipulacijo 

z nevarnimi snovmi in kemikalijami, varstvo pred požari, inšpekcijsko nadzorstvo in druga 

področja. V poročilu navajajo tudi ukrepe za zagotavljanje varnosti. Za učinkovito izvajanje 

sistema varnosti je ključnega pomena visoka usposobljenost in osveščenost zaposlenih, zato v 

družbi Petrol izvajajo redna usposabljanja v skladu s programom in načrti usposabljanja.  

Petrol, poleg optimiziranja svojega okoljskega odtisa, pomaga svojim partnerjem s poslovnimi 

produkti zniževati njihov energetski, ogljični, vodni in snovni odtis. Redno izvajajo 

monitoringe odpadnih voda, emisij snovi v zrak, virov hrupa, nadzor tesnosti rezervoarjev in 

kakovosti goriv, kot tudi monitoring obdelave biološko razgradljivih odpadkov in oceno 

odpadkov. Za spremljanje delovanja in vodenje bioloških procesov na čistilnih napravah in 

bioplinarni izvajajo dnevne meritve posameznih parametrov.  

5.2 Kako po standardu GRI za okolje podjetje poroča o ravnanju z vodo? 

Za razliko od ZGD-1J in minimuma, ki jih zahteva ta zakon, ko govorimo o ravnanju z okoljem, 

je organizacija GRI objavila standard, ki posebej ureja odnos do okolja. Vse okoljske teme so 

urejene s standardom GRI 300. Po tem standardu naj bi poročali o materialih, energiji, vodi in 

odpadnih vodah, biotski raznovrstnosti, emisijah, odpadkih ter okoljski oceni dobaviteljev.  

Podjetje se mora sklicevati na standarde GRI na en izmed dveh načinov: objavi lahko poročilo, 

ki v celoti upošteva standarde, ali pa upošteva samo jedro standarda. V trajnostnem poročilu 

Petrol poroča le o kazalnikih GRI, ki so jih ocenili za bistvene. Če za njih niso bistveni, jih ne 

navajajo in o njih ne poročajo, dejansko pa bi po standardu GRI 100 morali podati opis, zakaj 

prihaja do odstopanj. Ko smo podrobno preučili kazalnike za posamezne teme, smo zasledili, 

da manjka dosti obveznih razkritij za vsakega izmed kazalnikov. To pomeni, da se podjetje 

sklicuje le na nekatere dele standardov, torej njihovo poročilo ni v celoti v skladu s standardi 

ali pa je presplošno opisano in manjkajo informacije, za katere menimo, da so bistvene za tako 

veliko podjetje. Preverili smo tudi, če je njihovo poročilo objavljeno v bazi GRI, in ugotovili, 

da trajnostno poročilo za leto 2018 še ni objavljeno. Zasledili pa smo njihova tri druga poročila: 

trajnostno poročilo za leto 2014 ima označbo, da je skladno z GRI-G4, ostala dva pa imata 

oznako nedorečeno.  

Za analizo Trajnostnega poročila smo uporabili obvezna razkritja, priporočila in navodila iz 

standarda GRI 303: Voda in odtoki 2018. Za ta standard o vodi in odtokih smo se odločili, ker 

je bil prvi posodobljen po objavi standardov GRI iz leta 2016. Zaradi posodabljanja standarda 

GRI 303: Voda 2016 v GRI 303: Voda in odtoki 2018 je prišlo do spremembe v načinu 

poročanja podjetja Petrol d.d. Ko smo preučili poročilo, smo opazili, da se je v sestavi celotnega 

poročila bistveno spremenil le vrstni red, kar vpliva na večjo preglednost, saj je vse, kar se 

nanaša na vodo, na enem mestu. Količina vode, ki jo organizacija odvzame in porabi, ter 
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kakovost vodnih izpustov lahko na številne načine vpliva na delovanje ekosistema, kar potem 

tudi neposredno vpliva na kakovost življenja na tem območju. Zavedajo se, da je voda ena 

izmed osnovnih človekovih pravic in želijo čim več odvzete vode reciklirati in znova uporabiti 

ali pa očistiti do te mere, da jo lahko izpustijo v vodotok. Podjetje v trajnostnem poročilu poroča 

o vodi na šestih straneh (94−99 str). 

Preučevali smo tudi, o katerih kazalnikih standarda GRI 303 2018 je podjetje poročalo. 

Pri prvem kazalcu GRI 303-1 : Odnos do vode kot skupnega vira smo ugotovili, da podjetje 

črpa pitno vodo iz vodovoda ter da največ vode reciklira in znova uporabi v proizvodnem 

procesu. Na lokacijah, kjer niso priklopljeni na javni kanalizacijski sistem, vodo, ki ni 

porabljena, prečistijo v čistilnih napravah in izpustijo v vodotok (npr. reke Lendava, Meža, 

Ižica). Največ pitne vode se porabi v avtopralnicah, zaradi tega v obratovanju avtopralnic 

uvajajo tehnološke inovacije, kot je vpeljava vroče vode, s čimer se poveča učinkovitost pranja 

ob zmanjšani količini časa, porabe vode in čistil. Z izvajanjem storitev Digital Inteligent Smart 

Networks – Water Systems nudijo celovito podporo pri izboljšanju učinkovitosti obratovanja 

vodovodnega sistema, skrbijo za gospodarno načrtovanje, prepoznajo in znižujejo vodne izgube 

ter upravljajo z vodovodnimi sistemi v realnem času. V petih državah v regiji (Slovenija, 

Hrvaška, Italija, Bolgarija, Romunija) pomagajo zniževati vodne izgube ter povečevati 

skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Za naročnike (podjetje, občino ali mesto) 

gradijo moderne čistilne naprave in jim omogočajo optimizacijo delovanja čistilnih naprav in 

hkrati optimizacijo investicijskih vlaganj ter obratovalnih stroškov. 

Pri kazalcu 303-2: Upravljanje vplivov, povezanih z odvajanjem vode smo ugotovili, da nikjer 

v trajnostnem poročilu v delu o vodi in odtokih ni zapisano, katere standarde uporablja podjetje 

pri merjenjih kakovosti izpusta, ampak le do kolikšne mere je voda očiščena za izpust in kje je 

izpuščena. Niso poročali niti o objektih, ki se nahajajo na lokacijah, kjer ni lokalnih zahtev pri 

izpustih. Pri sektorskih standardih so omenili le, da uporabljajo lovilnike olja (v skladu s SIST 

EN 858), da bi preprečili onesnaževanje vode z naftnimi derivati. V letnem poročilu smo 

zasledili, da podjetje uporablja standard ISO 14001: 2015 za ravnanje z okoljem, ki se prav tako 

nanaša na vodo, a ga v trajnostnem poročilu v delu o upravljanju vplivov, povezanih z 

odvajanjem vode, niso navedli, niti se niso sklicevali na stran letnega poročila. V tem delu 

trajnostnega poročila tudi ni bilo zapisano, da ima podjetje okoljevarstvena dovoljenja (OVD), 

vendar smo na 68. strani videli, da ima veljavna okoljevarstvena dovoljenja za emisije v vode 

na 17 prodajnih mestih, večinoma tistih, z avtopralnico in ki niso priklopljena na javno 

kanalizacijo. 

Kazalnik 303-3 določa, kako bi naj poročali o odvzemu vode. Odvzem vode se definira kot vsa 

izčrpana količina površinske, podzemne ali morske vode in vode od tretjih oseb, ki je 

namenjena za kakršno koli uporabo v tem obdobju poročanja (Global Reporting Initiative 

2018a). Kot podjetje, ki sodeluje z oskrbovalci vode, poroča o proizvodnji in distribuciji pitne 

vode za kupce v količini od 70 milijonov m3. Pri odvzemu tudi lahko nastanejo izgube pitne 
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vode, česar se zavedajo in skladno s tem pomagajo povečevati energetsko in okoljsko 

učinkovitost, zniževati vodne izgube ter povečevati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne 

vode. Nikjer tudi nismo zasledili podatka o količini odvzema vode za lastno dejavnost, poročajo 

le o porabi in izpustu. Vodo v Štorah črpajo iz vodotoka Voglajna, ampak tudi tam ne poročajo 

o količinskem odvzemu. Po standardu GRI bi morali poročati o odvzemu iz različnih virov, kar 

niso upoštevali.  

Kazalnik 303-4 je namenjen poročanju o izpustu vode. Izpust komunalne in industrijske vode 

je večinoma v javni kanalizacijski sistem. Podjetje želi v prihodnje priklopiti čim več lokacij, 

kjer to še ni urejeno, na javni kanalizacijski sistem. Kjer to ni mogoče, poteka čiščenje odpadnih 

voda z majhnimi čistilnimi napravami. Čistilne naprave očistijo odpadno vodo preko različnih 

faz čiščenja do te mere, da je primerna za izpust v vodotok. Lokacije, kjer izpuščajo vodo v 

vodotok, so reke Lendava, Meža in Ižica, v Sežani pa jo izpuščajo v ponikovalnico.  

 

 

Slika 6: Izpust v vodotok 

Vir: Petrol d.d. Ljubljana 2019. 

 

 

Slika 7: Izpust v javni kanalizacijski sistem 

Vir: Petrol d.d. Ljubljana 2019. 

V kazalniku 303-5 poročajo tudi o porabi pitne vode za lastno dejavnost in o rabi reciklirane in 

znova uporabljene vode. Največ čiste pitne vode za lastno dejavnost porabi Petrol d.d. v 

avtopralnicah. 
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Slika 8: Poraba pitne vode v podjetju in reciklirane vode (v avtopralnicah) 

Vir: Petrol d.d. Ljubljana 2019. 

 

 

Slika 9: Količina uporabljene očiščene komunalne vode v tehnološkem procesu 

Vir: Petrol d.d. Ljubljana 2019. 

5.3 Kakšna je kakovost poročanja o družbeni odgovornosti podjetja, merjena po 

indeksu SEECGAN?  

Na raziskovalno vprašanje bomo odgovorili s pomočjo indeksa SEECGAN, ki je ustvarjen za 

merjenje kakovosti korporacijskega upravljanja. Zanima nas kakovost na področju družbene 

odgovornosti in v ta namen bomo ločeno uporabili le tisti del indeksa, ki se nanaša na to 

področje. Del o družbeni odgovornosti vsebuje 10 vprašanj. Na vprašanja bomo odgovarjali s 

pomočjo sekundarnih podatkov iz letnega in trajnostnega poročila podjetja Petrol d.d. za leto 

2018. 

Z merjenjem kakovosti na področju družbene odgovornosti je ugotovljeno, da ima podjetje 

Petrol d.d. zelo visok indeks kakovosti družbene odgovornosti. Edino, kar še lahko izboljšajo 

na tem področju je, da zaposlijo osebo, ki se bo primarno ukvarjala z družbeno odgovornostjo.  
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Na spletni strani podjetja ter v letnih in trajnostnih poročilih jasno opisujejo svojo strategijo 

družbene odgovornosti, kjer je tudi navedeno, da so v letu 2018 namenili 2.472.631 evrov za 

humanitarne, kulturne ter športne aktivnosti.  

Družba je nosilec certifikata ISO 14001:2015, ki se nanaša na odgovornost do okolja, ter ISO 

9001:2015, ki se nanaša na vodenje kakovosti.  

Izjavo o nefinančnem poslovanju objavijo v letnih poročilih in ne kot poseben dokument.  

Podjetje vsaki dve leti pripravi samostojno trajnostno poročilo, v poročilu navaja, da poroča v 

skladu s standardi GRI (prej po smernicah GRI-4), čeprav v bazi GRI njihova poročila 

večinoma niso označena kot skladna. V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da poročajo 

presplošno, da jim manjka dosti obveznih razkritij ter da ne poročajo o razlogih za odstopanje 

od posameznega razkritja. Ta poročila so dostopna javnosti na njihovi spletni strani.  

Petrol je podpisnik in ambasador Slovenskih smernic korporativne integritete, kar je še eden 

izmed njihov ukrepov za izboljšanje družbeno odgovornega ravnanja družbe. Prav tako imajo 

svoj interni dokument, imenovan Petrolov kodeks ravnanja, ki vsebuje določbe o poštenem in 

preglednem poslovanju in preprečevanju podkupovanja in korupcije. 

Na njihovi spleti strani je dostopen poseben obrazec oziroma prošnja za sponzorstvo ali 

donacijo. 

V skladu s politiko poslovne integritete in transparentnosti imajo z vsako izmed ključnih skupin 

deležnikov korektne dolgoročne odnose, ki potekajo preko številnih komunikacijskih kanalov. 

Kljub velikosti in kompleksnosti poslovnega sistema razvijajo in vzdržujejo, kolikor je mogoče, 

osebne odnose z vsemi ključnimi deležniki. 
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6 SKLEP 

Cilj diplomske naloge je bil predstaviti pojem družbene odgovornosti, zakaj je pomembna in 

na kakšen način podjetja poročajo o njej v svojih poročilih. S pomočjo študije primera smo 

ugotavljali, kako izbrano podjetje poroča o družbeni odgovornosti po dveh različnih 

metodologijah in izračunali njegov indeks kakovosti družbene odgovornosti. Za primer smo 

izbrali Petrol d.d., ki je eno izmed največjih podjetij v državi in regiji, zaradi svoje velikosti pa 

ima pomemben vpliv na okolje, družbo, zaposlene ter kupce. Diplomsko nalogo smo omejili na 

okoljski aspekt družbene odgovornosti, ker je osrednja dejavnost družbe trgovanje z naftnimi 

derivati, plinom in ostalimi energenti, kar pomeni, da ima družba zelo velik vpliv na okolje. V 

nalogi smo odgovarjali na tri raziskovalna vprašanja, in sicer: kako podjetje Petrol d.d. poroča 

o okoljski politiki družbe po ZGD-1J, kako poroča po standardu GRI za okolje o ravnanju z 

vodo in kakšna je kakovost poročanja o družbeni odgovornosti podjetja, merjena po indeksu 

SEECGAN? 

Ugotovili smo, da podjetje Petrol d.d. dosledno sledi spremembam zakonodaje ter v poročanje 

vključuje tudi nefinančna poročila in izjave o upravljanju. V izjavi o nefinančnem poslovanju 

je podjetje poročalo o okoljski politiki v skladu z ZGD-1J, in sicer o politiki in izvajanju 

postopkov skrbnega pregleda, rezultatih te politike, glavnih tveganjih in ključnih nefinančnih 

kazalnikih uspešnosti. Petrol ima tri politike, s katerimi ureja delovanje na okolje, in sicer 

krovno varnostno politiko, energetsko politiko in sistem varnosti in kakovosti. Zelo pomemben 

vpliv na Petrolovo okoljsko politiko ima standard ISO 14001, ki je vključen v njihov razvojni 

načrt. Skrbni pregled izvajanja teh politik je zelo pomemben, ker omogoča izboljšave sistema 

ravnanja z okoljem. V Petrolu so glavna tveganja povezana s poslovnim procesom, zato so 

usposabljanja zelo pomemben del tega procesa. Nefinančno uspešnost poslovanja uresničujejo 

s pomočjo merjenja in nadzora energetskega, ogljičnega, vodnega in snovnega odtisa.  

 Ker v trajnostnem poročilu podjetja piše, da poročajo v skladu z GRI standardi, smo se odločili 

za preučitev skladnosti trajnostnega poročila 2018 z obveznimi razkritji, priporočili in navodili 

standarda GRI. Osredotočili smo se na standard o okolju. Primerjali smo trajnostno poročilo 

2018 s standardom GRI 300 o okolju, največ pa z GRI 303 2018 (voda in odtoki) zaradi 

aktualnosti, namreč ta standard o okolju je bil posodobljen nazadnje. Ker je ta standard 

prenovljen, se je pojavila potreba po reviziji drugih standardov, kot na primer GRI 306 (odtoki 

in odpadki), natančneje 306-1 (odvajanje vode po kakovosti in namembnosti) in 306-5 (vodna 

telesa, na katere vplivajo izpust vode in/ali odtoki). Ugotovili smo, da je podjetje spremenilo 

način poročanja ter v del o vodi vključilo tudi del o odtokih, vendar v kazalu po GRI dvakrat 

navajajo ta del, čeprav bi iz dela o odtokih (GRI 306) moral biti izbrisan. Ker je standard GRI 

303 2016 (Voda) še veljaven, bi lahko poročali le skladno z njim do leta 2021. Z iskanjem 

trajnostnega poročila podjetja Petrol d.d. v bazi GRI smo ugotovili, da ima večina njihovih 

objavljenih poročil v bazi oznako nedefinirano. To pomeni, da ne vsebuje elementov v skladu 
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s standardi GRI, čeprav se sklicujejo nanje. Menimo, da ima družba zelo veliko prostora pri 

izboljšanju poročanja po standardih GRI in da bi o dejanskem stanju morali bolje poročati, če 

se še naprej želijo sklicevati nanje. Najprej pa bi morali določiti, ali bodo poročali osnovno ali 

celovito ter v kazalo GRI vključiti še stolpec za tiste kazalnike, o katerih niso poročali in objaviti 

razlog za njihovo opustitev. 

Med merjenjem indeksa kakovosti korporacijskega upravljanja na področju družbene 

odgovornosti (SEECGAN) smo ugotovili, da ima podjetje Petrol d.d. oceno »A« (14 točk od 

15) pri poročanju. Edino, kar bi lahko v prihodnje spremenili, je, da zaposlijo osebo, ki bi se 

primarno ukvarjala z družbeno odgovornostjo v podjetju. V praksi pa bi se tudi kvaliteta 

poročanja o družbeni odgovornosti povečala na vseh področjih, tako kot okoljskem. Ker 

podjetje Petrol d.d. resnično velja za družbo, ki nima resnih propustov v ravnanju do okolja, bi 

lahko le s temeljitim poročanjem pokazali, koliko dejansko vlagajo v obnovljive vire, 

recikliranje, zmanjšujejo škodljive emisije, zmanjšujejo porabo surovin itn. Poslovanje v skladu 

z indeksom SEECGAN bi predvsem pomenilo možnost primerjanja kvalitete podjetja na 

področju družbene odgovornosti z drugimi podjetji v državi in regiji.  

Z raziskavo podjetja Petrol d.d. in njegovega odnosa do družbene odgovornosti smo ugotovili, 

da je to podjetje eno izmed najbolj družbeno odgovornih podjetij v Sloveniji. Kot kolektiv se 

zavedajo, da je družbena odgovornost pomemben dejavnik v poslovanju, odnosih med deležniki 

(kupci, zaposlenimi, konkurenti, skupnostjo) ter v odnosu do okolja. Čeprav so družbeno 

odgovorni, pa družbeno odgovornost razumejo zelo ozko, saj so v poglavju o družbeni 

odgovornosti v letnem in trajnostnem poročilu vključili le filantropsko oziroma družbeno 

odgovornost do okolja, v katerem poslujejo. Ostala področja družbene odgovornosti pa 

opisujejo v drugih posameznih poglavjih trajnostnega poročila za leto 2018.  
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PRILOGE 

Priloga 1 GRI 300: Okolje 

Priloga 2 GRI 303: Voda in odtoki 

Priloga 3 Delni izračun indeksa SEECGAN za podjetje Petrol d.d. v letu 2018, področje 

»družbena odgovornost«  



                                                                                                                                        Priloga 1  

 

  
GRI 

STANDARD 

NUMBER 

GRI 

STANDARD 

TITLE 

PUBLICATION 

YEAR 

DISCLOSURE 

NUMBER 

DISCLOSURE 

TITLE  

INDIVIDUAL 

DISCLOSURE 

ITEMS ('A', 

'B', 'C', ETC.) 

ARE NOT 

LISTED 

HERE 

REPORTING 

REQUIREMENTS  

SOME 

DISCLOSURES 

HAVE 

ADDITIONAL 

REQUIREMENTS 

ON HOW TO 

COMPILE THE 

INFORMATION 

GRI 301 Materials 2016 301-1 Materials used 

by weight or 

volume 

No 

GRI 301 Materials 2016 301-2 Recycled input 

materials used 

Yes (clause 2.2)  

GRI 301 Materials 2016 301-3 Reclaimed 

products and 

their packaging 

materials 

Yes (clause 2.4) 

GRI 302 Energy 2016 302-1 Energy 

consumption 

within the 

organization 

Yes (clause 2.1) 

GRI 302 Energy 2016 302-2 Energy 

consumption 

outside of the 

organization 

Yes (clause 2.3) 

GRI 302 Energy 2016 302-3 Energy 

intensity 

Yes (clause 2.5) 

GRI 302 Energy 2016 302-4 Reduction of 

energy 

consumption 

Yes (clause 2.7) 

GRI 302 Energy 2016 302-5 Reductions in 

energy 

requirements of 

products and 

services 

No 

GRI 303 Water and 

Effluents 

2018 303-1 Interactions 

with water as a 

shared resource  

No 

GRI 303 Water and 

Effluents 

2018 303-2 Management of 

water 

discharge-

related impacts  

No 

GRI 303 Water and 

Effluents 

2018 303-3 Water 

withdrawal  

Yes (clause 2.1) 

GRI 303 Water and 

Effluents 

2018 303-4 Water 

discharge    

Yes (clause 2.3) 

GRI 303 Water and 

Effluents 

2018 303-5 Water 

consumption  

No 
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GRI 

STANDARD 

NUMBER 

GRI 

STANDARD 

TITLE 

PUBLICATION 

YEAR 

DISCLOSURE 

NUMBER 

DISCLOSURE 

TITLE  

INDIVIDUAL 

DISCLOSURE 

ITEMS ('A', 

'B', 'C', ETC.) 

ARE NOT 

LISTED 

HERE 

REPORTING 

REQUIREMENTS  

SOME 

DISCLOSURES 

HAVE 

ADDITIONAL 

REQUIREMENTS 

ON HOW TO 

COMPILE THE 

INFORMATION 

GRI 304 Biodiversity 2016 304-1 Operational 

sites owned, 

leased, 

managed in, or 

adjacent to, 

protected areas 

and areas of 

high 

biodiversity 

value outside 

protected areas 

No 

GRI 304 Biodiversity 2016 304-2 Significant 

impacts of 

activities, 

products, and 

services on 

biodiversity  

No 

GRI 304 Biodiversity 2016 304-3 Habitats 

protected or 

restored  

No 

GRI 304 Biodiversity 2016 304-4 IUCN Red List 

species and 

national 

conservation 

list species with 

habitats in areas 

affected by 

operations 

No 

GRI 305 Emissions 2016 305-1 Direct (Scope 

1) GHG 

emissions 

Yes (clause 2.1)  

See also clause 1.2, 

which requests 

additional 

management 

approach 

information on the 

use of offsets. 

GRI 305 Emissions 2016 305-2 Energy indirect 

(Scope 2) GHG 

emissions 

Yes (clause 2.3) 

See also clause 1.2, 

which requests 

additional 

management 

approach 

information on the 

use of offsets. 
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GRI 

STANDARD 

NUMBER 

GRI 

STANDARD 

TITLE 

PUBLICATION 

YEAR 

DISCLOSURE 

NUMBER 

DISCLOSURE 

TITLE  

INDIVIDUAL 

DISCLOSURE 

ITEMS ('A', 

'B', 'C', ETC.) 

ARE NOT 

LISTED 

HERE 

REPORTING 

REQUIREMENTS  

SOME 

DISCLOSURES 

HAVE 

ADDITIONAL 

REQUIREMENTS 

ON HOW TO 

COMPILE THE 

INFORMATION 

GRI 308 Supplier 

Environmental 

Assessment  

2016 308-1 New suppliers 

that were 

screened using 

environmental 

criteria 

No 

GRI 308 Supplier 

Environmental 

Assessment  

2016 308-2 Negative 

environmental 

impacts in the 

supply chain 

and actions 

taken 

No 

GRI 305 Emissions 2016 305-3 Other indirect 

(Scope 3) GHG 

emissions 

Yes (clause 2.5)See 

also clause 1.2, 

which requests 

additional 

management 

approach 

information on the 

use of offsets. 

GRI 305 Emissions 2016 305-4 GHG emissions 

intensity 

Yes (clause 2.7) 

See also clause 1.2, 

which requests 

additional 

management 

approach 

information on the 

use of offsets. 

GRI 305 Emissions 2016 305-5 Reduction of 

GHG emissions 

Yes (clause 2.9) 

See also clause 1.2, 

which requests 

additional 

management 

approach 

information on the 

use of offsets. 

GRI 305 Emissions 2016 305-6 Emissions of 

ozone-depleting 

substances 

(ODS) 

Yes (clause 2.11) 

GRI 305 Emissions 2016 305-7 Nitrogen oxides 

(NOX), sulfur 

oxides (SOX), 

and other 

significant air 

emissions 

Yes (clause 2.13) 

GRI 306 Effluents and 

Waste 

2016 306-2 Waste by type 

and disposal 

method 

Yes (clause 2.3) 
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GRI 

STANDARD 

NUMBER 

GRI 

STANDARD 

TITLE 

PUBLICATION 

YEAR 

DISCLOSURE 

NUMBER 

DISCLOSURE 

TITLE  

INDIVIDUAL 

DISCLOSURE 

ITEMS ('A', 

'B', 'C', ETC.) 

ARE NOT 

LISTED 

HERE 

REPORTING 

REQUIREMENTS  

SOME 

DISCLOSURES 

HAVE 

ADDITIONAL 

REQUIREMENTS 

ON HOW TO 

COMPILE THE 

INFORMATION 

GRI 306 Effluents and 

Waste 

2016 306-3 Significant 

spills 

No 

GRI 306 Effluents and 

Waste 

2016 306-4 Transport of 

hazardous 

waste 

Yes (clause 2.4)  

GRI 307 Environmental 

Compliance 

2016 307-1 Non-

compliance 

with 

environmental 

laws and 

regulations 

No 
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GRI 303-1 : Odnos do vode kot skupnega vira 

 

GRI 303-2: Upravljanje vplivov, povezanih z odvajanjem vode 

 

Organizacija, ki poroča, poroča naslednje podatke:  

a. Opis minimalnih standardov, določenih za merjenje kakovosti izpusta ter kako so bili 

določeni ti minimalni standardi, vključno:  

 i. s tem, kako so bili določeni standardi za objekte, ki delujejo na lokacijah brez lokalnih 

zahtev za izpuščanje;  

 ii. z vsemi notranjimi razvitimi standardi ali smernicami za kakovost vode; 

 iii. z vsemi upoštevanimi sektorskimi standardi; 

 iv. s tem, ali je bil upoštevan profil sprejemnega vodnega telesa. 

GRI 303- 3: Odvzem vode 

Organizacija, ki poroča, poroča naslednje podatke: 

a. Skupni odvzem vode z vseh območij megalitrov in razčlenitev tega zneska na naslednje 

vire, če je primerno: 

 i. Površinska voda; 

a. Opis, kako organizacija deluje z vodo, vključno s tem, kako in kje je voda odvzeta, 

porabljena in izpuščena, ter vplivov na vodo, ki so povzročili, prispevali ali so s 

poslovnim odnosom neposredno povezani z dejavnostmi, izdelki ali storitvami 

organizacije. 

b. Opis pristopa, ki se uporablja za določanje vplivov na vodo, vključno s področjem 

ocenjevanja, časovnim okvirjem in vsemi uporabljenimi orodji ali metodologijami. 

c. Opis, kako se obravnavajo vplivi, povezani z vodo, vključno s tem, kako organizacija 

sodeluje z zainteresiranimi stranmi pri upravljanju vode kot skupnega vira in kako 

sodeluje z dobavitelji ali kupci s pomembnimi vplivi na vodo. 

d. Razlaga postopka za določanje vseh ciljev, povezanih z vodo, ki so del 

organizacijskega pristopa upravljanja, ter kako se ti cilji nanašajo na javno politiko in 

lokalni kontekst vsakega območja z vodnim stresom. 

Priporočila za poročanje 

1.2.1 Pregled rabe vode v celotni vrednostni verigi organizacije; 

1.2.2 seznam posebnih povodjih, kjer organizacija povzroča pomembne vplive, povezane z 

vodo. 
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 ii. Podzemna voda; 

 iii. Morska voda; 

 iv. Proizvedena voda; 

 v. Vode tretjih oseb. 

b. Skupni odvzem vode z vseh območij z vodnim stresom v megalitrih in razpad tega skupaj 

po naslednjih virih, če je primerno: 

 i. Površinska voda; 

 ii. Podzemna voda; 

 iii. Morska voda; 

 iv. Proizvedena voda; 

 v. voda tretjih oseb in razčlenitev te vsote po virih odvzema, navedenih v i-iv. 

c. Razčlenitev celotnega odvzema vode iz vsakega od virov, navedenih v razkritjih 303-3-a 

in 303-3-b v megalitrih po naslednjih kategorijah: 

 i. Sladka voda (≤ 1000 mg / L Skupno raztopljenih trdnih snovi); 

 ii. Druga voda (> 1.000 mg / L skupno raztopljenih trdnih snovi). 

d. Vse kontekstne informacije, potrebne za razumevanje načina zbiranja podatkov, na primer 

vse uporabljene standarde, metodologije in predpostavke.  

Priporočila za poročanje:  

2.1 Pri zbiranju informacij, navedenih v razkritju 303-3, organizacija, ki poroča, mora 

uporabljati javno dostopna in verodostojna orodja in metodologije za oceno vodnega stresa na 

območju. 

GRI 303- 4: Izpust vode 

Organizacija, ki poroča, poroča naslednje podatke: 

a. Skupni izpust vode na vseh območjih v megalitrih in razčlenitev po krajih izpusta, če je 

primerno: 

 i. Površinska voda; 

 ii. Podzemna voda; 

 iii. Morska voda; 

 iv. Voda tretjih oseb in količina tega skupnega zneska, poslana v uporabo drugim 

organizacijam, če je primerno. 

 

b. Razčlenitev skupnega izpusta vode na vsa območja v megalitrih po naslednjih kategorijah: 
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 i. Sladka voda (≤ 1000 mg / L Skupno raztopljenih trdnih snovi); 

 ii. Druga voda (> 1.000 mg / L skupno raztopljenih trdnih snovi). 

c. Skupni izpust vode na vsa območja z vodnim stresom v megalitrih in razčlenitev te vsote 

po naslednjih kategorijah: 

 i. Sladka voda (≤ 1000 mg / L Skupno raztopljenih trdnih snovi); 

 ii. Druga voda (> 1.000 mg / L skupno raztopljenih trdnih snovi). 

d. Prednostne snovi, za katere se skrbijo izpusti, ki vključujejo: 

 i. kako so bile opredeljene prednostne nevarne snovi in kateri koli mednarodni standard, 

verodostojen seznam ali uporabljena merila; 

 ii. pristop za določitev mejnih vrednosti izpustov za prednostne snovi, ki vzbujajo skrb; 

 iii. število primerov neupoštevanja omejitev izpustov. 

e. Vse kontekstne informacije, potrebne za razumevanje načina zbiranja podatkov, na primer 

vse uporabljene standarde, metodologije in predpostavke.        

Priporočila za poročanje:  

2.3 Pri zbiranju informacij, navedenih v razkritju 303-4, mora poročevalska organizacija 

uporabljati javno dostopna in verodostojna orodja in metodologije za oceno vodnega stresa na 

območju. 

GRI 303-5: Poraba vode 

Organizacija, ki poroča, poroča naslednje podatke: 

a. Skupna poraba vode v megalitrih z vseh območij. 

b. Skupna poraba vode v megalitrih z vseh območij z vodnim stresom. 

c. Sprememba shranjevanja vode v megalitrih, če je bilo ugotovljeno, da ima shranjevanje 

pomemben vpliv na vodo. 

d. Vse informacije, potrebne za razumevanje tega, kako so podatki sestavljeni, to so vsi 

uporabljeni standardi, metodologije in predpostavke, vključno s tem, ali gre za informacije, ki 

so izračunane, ocenjene, modelirane ali pridobljene iz neposrednih meritev ter vsi uporabljeni 

pristopi za to, kot so sektorski dejavniki.  

Priporočila za poročanje: 

2.5.1 Skupna poraba vode v megalitrih v vsakem objektu na območjih z vodnim stresom; 

2.5.2 Skupna poraba vode v megalitrih s strani dobaviteljev s pomembnimi vplivi na vodo na 

območjih z vodnim stresom. 
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DRUŽBENA 

ODGOVORNOST 

DA=1 

NE=0 

TEŽA TEHTANA 

OCENA 

KOMENTAR 

Ali se v družbi 

pripravlja poročilo o 

družbeni odgovornosti 

podjetja v skladu z 

načeli UN Global 

Compact, Global 

Reporting Iniciative, B-

Corporation ali z 

nekaterimi drugimi 

mednarodno priznanimi 

standardi poročanja o 

družbeno odgovornem 

poslovanju?  

1 2 2 Vsaki dve leti podjetje 

pripravi samostojno 

trajnostno poročilo. Leta 

2018 je poročalo po 

standardih GRI (prej po 

smernicah G4). Poročilo je 

dostopno javnosti na njihovi 

spletni strani.  

Ali ima družba etični 

kodeks ali službeno 

politiko, ki se nanaša na 

korupcijo ali neetično 

poslovanje? 

1 2 2 Petrol je podpisnik in 

ambasador Slovenskih 

smernic korporativne 

integritete. Prav tako imajo 

svoj interni dokument, 

imenovan Petrolov kodeks 

ravnanja, ki vsebuje določbe 

o poštenem in preglednem 

poslovanju in preprečevanju 

podkupovanja in korupcije. 

Ali ima družba razvite 

postopke financiranja 

projektov za podpiranje 

lokalne skupnosti in 

donacij (ali obstaja javni 

razpis ali podoben 

transparentni postopek 

za izbor projektov, ki ga 

bo financirala družba)?  

1 1 1 Na spleti strani družbe se 

lahko najde poseben obrazec 

oz. prošnja za sponzorstvo 

ali donacijo. 

https://www.petrol.eu/sl/spon

zorstva/prosnja-za-

sponzorstvo-in-donacije 

Ali obstaja v družbi član 

nadzornega sveta/uprave 

ali oddelek, ki se 

primarno ukvarja z 

družbeno odgovornim 

poslovanjem?   

0 1 0 Podjetje nima zaposlene 

osebe, ki se primarno ukvarja 

z družbeno odgovornostjo  
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DRUŽBENA 

ODGOVORNOST 

DA=1 

NE=0 

TEŽA TEHTANA 

OCENA 

KOMENTAR 

Ali ima družba strategijo 

družbene odgovornosti 

in ali je javno dostopna?  

1  2 2 Na njihovi spletni strani ter v 

letnih in trajnostnih poročilih 

jasno opisujejo ter navajajo 

svojo strategijo družbene 

odgovornosti. Str. 22−23 

trajnostnega poročila. Str.112 

letnega poročila 

Ali so postopki družbene 

odgovornosti (donacije, 

vlaganja v lokalno 

skupnost itd.) izrecno 

navedeni v izjavi o 

temeljnih vrednotah 

družbe ali podobnih 

dokumentih?   

1 2 2 Podjetje na svoji spletni strani 

ter letnih poročilih navaja, da 

so v letu 2018 namenili 

2.472.631 evrov za 

humanitarne, kulturne ter 

športne aktivnosti.  

Ali družba podpira 

standarde družbene 

odgovornosti ali 

iniciative, kot so Global 

Compact, The Equator 

Principles, Voluntary 

Principles on Security 

and Human Rights or 

Industry Best Practice, 

ali druge 

nacionalne/mednarodne 

protokole, vezane na 

družbeno, okoljsko, 

socialno odgovornost in 

podobno?  

1 2 2 Družba je nosilec certifikata 

ISO 14001:2015, ki se nanaša 

na odgovornost do okolja, ter 

ISO 9001:2015, ki se nanaša 

na vodenje kakovosti.  

Ali ima družba 

objavljena nefinančna 

poročila? 

 

1 2 2 Da, izjava o nefinančnem 

poslovanju je objavljena v 

letnih poročilih in ne kot 

poseben dokument. Str. 9 v 

letnem poročilu.  
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DRUŽBENA 

ODGOVORNOST 

DA=1 

NE=0 

TEŽA TEHTANA 

OCENA 

KOMENTAR 

Ali družba izvaja 

posebne sestanke z 

interesno vplivnimi 

skupinami, na katerih 

interesno vplivne 

skupine izkazujejo svoje 

formalno mnenje?    

1 1 1 V skladu s politiko poslovne 

integritete in transparentnosti 

imajo z vsako izmed ključnih 

skupin deležnikov korektne 

dolgoročne odnose, ki 

potekajo preko številnih 

komunikacijskih kanalov. 

Kljub velikosti in 

kompleksnosti poslovnega 

sistema razvijajo in 

vzdržujejo, kolikor je 

mogoče, osebne odnose z 

vsemi ključnimi deležniki. 

SKUPAJ  15 14  

Ocena družbene odgovornosti: 9.3 − prvorazredno upravljanje »A« 


