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1 UVOD  

Čas diplomskega dela sovpada z zanimivim procesom, ki ga nekateri imenujejo finančna 

kriza, drugi ekonomski cikel, tretji trdijo, da gre za propad vrednot. 

Nekateri intelektualci celo opozarjajo, da se lahko ponovi zgodovina prejšnjega stoletja, ko 

je v tridesetih letih več kot 15 drţav uvedlo totalitarne reţime zaradi krize (Rizman, 2009, 

str. 17). 

 

Diplomsko delo sem pripravljal na štirih kontinentih. Nanj so vplivali otroci v rudnikih 

zlata Burkine Faso, vetrič za jadranje ob koralnem grebenu Belizeja v ritmih Boba Marleya, 

strah pred prašičjo gripo v Zdruţenih drţavah Amerike in vsakdanje bivanje v Evropi. 

Diplomsko nalogo sem dokončal med Ekonomskim forumom v Krynici in Novyem Sazcu
1
, 

ko sem poslušal zanimive predavatelje, med njimi nekdanjega premierja Španije, 

predsednika parlamenta Evropske unije in nekdanjega predsednika Poljske. Glavni temi 

foruma sta bili prihodnost sveta in finančna kriza. 

 

Vsi se zavedamo, da ţivimo v času pomembnih ekonomskih sprememb in temu ne 

oporekata ne levica ne desnica. Tehnološki razvoj na številnih področjih, predvsem na 

področju digitalizacije, svetovnega spleta in transporta, so globalizirali svet. Tudi denar 

kroţi hitreje z namenom čim večjega donosa. Le nekaj klikov je potrebnih in ţe ga 

nakaţemo, kamor ţelimo. Z vsakim dnem se bolj zavedamo, da postaja svet vse revnejši, 

globaliziran (Obama, 2008, str. 140). 

 

Glavna tema tega dela je druţbena odgovornost.. Kaj sploh je druţbena odgovornost? Kako 

jo razumemo? Na katera področja sega druţbena odgovornost? V tem času bi se verjetno 

teţko odločil za drugačno temo, saj me razmišljanje o odgovornosti spremlja prav povsod. 

Stanje v druţbi, predvsem klimatske spremembe, naraščanje populacije in vse večje razlike 

med bogatimi in revnimi, nas bodo kmalu prisilile v še bolj druţbeno odgovorno obnašanje. 

 

Čeprav se je stopnja stradanja zniţala, je število stradajočih ostalo enako, saj je na zniţanje 

stopnje stradanja vplivala predvsem rast prebivalstva. Tako danes še vedno dnevno umre 

zaradi lakote 16 tisoč otrok, oziroma en otrok na vsakih 5 sekund (Gergely, 2008, str. 41). 

                                                 
1
  Gre za največji ekonomski forum v Evropi. Del Foruma v Kyrnici je tudi Ekonomski forum mladih 

voditeljev, ki se dogaja v Novyem Saszu. Več informacij: http://www.forum-ekonomiczne.pl/  

http://www.forum-ekonomiczne.pl/
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Tema druţbene odgovornosti postaja v zadnjem času vse aktualnejša. Kljub temu bistva 

druţbene odgovornosti marsikdo še vedno ne razume. Mnenja o tem, kaj pomeni druţbena 

odgovornost, so namreč deljena. To sta ena od razlogov, zaradi katerih je tema druţbena 

odgovornost zanimiva in vredna raziskovanja. 

 

Vse bolj očitne pa postajajo tudi spremembe v razmišljanju poslovnega sveta. Če je včasih 

veljalo, da je edini cilj poslovnega sveta dobiček, se zadnje čase vedno pogosteje govori 

tudi o vlogi in druţbeni odgovornosti korporacij, podjetij in bogatih posameznikov.  

 

Glavni poudarek tega diplomskega dela bo zato na druţbeni odgovornosti podjetij (DOP). 

Kako druţbeno odgovornost razume in izvaja gospodarstvo in kakšno je stanje druţbene 

odgovornosti v slovenskih podjetjih. 

 

Ob tem se moramo najprej vprašati, ali je druţbena odgovornost sploh legalna. Gilbert 

(Bašič, 2007, str. 2) zastavlja zanimivo vprašanje, ko se sprašuje, ali je Robin Hood imel 

moralno pravico za dejanj, ki temeljijo na principu jemanja bogatim in dajanja revnim. 

Čeprav z Robinom Hoodom lahko simpatiziramo, ostaja njegovo dejanje etično vprašljivo. 

Ko se sprašujemo o etiki, se moramo vprašati tudi, ali je dejanje zakonito. Ali je druţbena 

odgovornost ekonomsko upravičena. Hitro namreč treščimo v ekonomski konflikt. Ta je 

lepo opisan v članku Ţelezni zakon odgovornosti na preizkušnji (Drašček, 2007). 

 

Podjetje mora najprej ustvariti dobiček, kar pomeni, da mora prodati izdelke 

po najvišji ceni z najniţjimi stroški. Če te odgovornosti ne izpolnijo, niso 

druţbeno odgovorna. Torej če kršijo etična načela, na primer zaposlujejo 

otroško delovno silo, ki je ekonomsko upravičena, so druţbeno odgovorna. 

Ta stavek je seveda paradoksalen, saj te trditve ne bi mogel potrditi noben 

moralni subjekt. Šele ko ekonomsko odgovornost izpolniš, lahko sledijo 

druge. V tej zgodbi tako ekonomska odgovornost ni posledica odločitve, 

ampak je njen vzrok. 

 

Drugi model, ki je v Sloveniji precej neznan, je obrnjen na glavo. V tem 

modelu ima podjetje najprej moralno odgovornost, saj se na prvo mesto 

postavi vprašanje, ali je odločitev moralna. Torej je moralna odgovornost 
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vzrok odločitve in posledica je ekonomska odgovornost, kajti druţbeno 

odgovorno podjetje ne sme kršiti etičnih načel v imenu ekonomske 

upravičenosti. […] Brez moralnih subjektov podjetja ne obstajajo (vsi ljudje 

so moralni subjekti), zatorej ne moremo trditi, da obstaja izbira, saj izbira 

predvsem sploh ne more obstajati! Odgovor o veljavnosti ţeleznega zakona 

odgovornosti tiči v ekonomski odgovornosti, kajti ljudje naj bi si ţeleli 

dobiček. Iz tega sledijo vprašanja: ali si dobiček res ţelimo vsi ali si ga ţeli 

samo ozka skupina? Ali res ţelimo dihati umazan zrak in piti oporečno 

vodo? Ali res ţelimo, da otroci začnejo delati pri 10. letih in delajo po 10 ur 

na dan? Ali res ţelimo kupovati izdelke, ki jih v Aziji izdelujejo ţenske, ki 

ne smejo na stranišče in ki delajo po 18 ur na dan? Za strokovnjake, ki 

zagovarjajo ekonomsko odgovornost kot vrh odgovornosti za podjetje, je to 

seveda samoumevno. Za manjšino ne.   

 

Obstoječe znanje o tematiki sem črpal iz literature in pogovorov s strokovnjaki. Nove 

ugotovitve in poglede pa sem pridobival predvsem s poglobljenimi intervjuji.  

 

Skozi diplomsko delo bomo videli, da je problem druţbene odgovornosti tudi v 

izobraţevanju in vzgoji. Socialni čut premalo razvijamo, a je očitno, da iščemo rešitve. 

Upravičeno. Izzivi, ki čakajo našo generacijo, so tako veliki, da danes nekateri govorijo o 

novih druţbenih sistemih. Pojavil se je izraz solidarizem. Vse to lahko povezujemo s temo 

druţbene odgovornosti. 

 

Ko govorimo o druţbeni odgovornosti, jo lahko razumemo kot sodobno potrebo človeštva, 

da pomembni ljudje in organizacije opravljajo svoje delo v povezavi z zakonom potrebne in 

zadostne celovitosti in ne enostransko in zato nevarno za druge in sebe. Vendar ljudi kot 

altruiste teţko razumemo. Ljudje upoštevajo drug drugega, ko se potrebujejo. Druţbena 

odgovornost temelji torej na etiki soodvisnosti. Etika soodvisnosti je naslednja stopnja etike 

solidarnosti. Tako potrebo po druţbeni odgovornosti v zadnjem času lahko razumemo kot 

eksperiment ljudi, da v medsebojnih odnosih kot specialisti ohranijo celovitost in 

zadostnost, ki je potrebna za to, da ne bi propadli. Tako bi druţbeni odgovornosti lahko 

pripisali poskus preprečitve propada človeštva. (Ećimović, Eposito in Haw, 2008). 
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Druţbeno odgovornost lahko preučujemo na različne načine. Najboljše rezultate doseţemo 

s pozornim opazovanjem delovanja posameznika ali organizacije. Upanje za prihodnost 

dajejo primeri dobrih praks. Trije so opisani tudi v tem diplomskem delu. Na njih moramo 

graditi – ponos, razvoj, spoštovanje in trajnostni razvoj. Z optimizmom nas navdajajo tudi 

drugi primeri, ki jih je tudi v domačem okolju kar nekaj in jih javnost gotovo zaznava.  

 

Ob tem je zanimivo opazovati pogojenost razumevanja in druţbene odgovornosti podjetja z 

obliko njegovega lastništva. 

 

Zgodba lastnika City National Bank Leonarda Abessa daje upanje v lepšo prihodnost. Ob 

prodaji banke je Abessa razdelil velik del kupnine, 60 milijonov dolarjev med 399 svojih 

zaposlenih in 72 nekdanjih zaposlenih. Na komentar, da gre za izjemno dejanje, je 

odgovoril, da bi raje videl, ko bi ţivel v svetu, kjer bi bila taka dejanja nekaj običajnega 

(Forbes, 2009). Ţal je takih zgodb premalo. Premalo imamo ljudi, ki razumejo, da so svoje 

bogastvo ustvarili (tudi) s pomočjo drugih. 

 

Zakaj moramo biti druţbeno odgovorni? V odgovor na to vprašanje se nam ponuja nekaj 

preprostih dejstev. Na svetu je 854 milijonov ljudi, ki jim stalno primanjkuje osnovnih 

sredstev za preţivetje, 96 odstotkov jih ţivi v drţavah v razvoju, največ v Aziji in juţno od 

Saharske Afrike (Caritas Kaernten, b.d.). »Z mesečnim prispevkom v vrednosti 12,10 € na 

primer zagotovite zalogo hrane za kar 171 otrok« (Unicef, b.d.). Naša dejanja se bodo na 

podnebju poznala še zelo dolgo, saj se CO
2
 ohranja v atmosferi od 50 do 200 let. Tako 

strokovnjaki, ki se srečujejo v Medvladnem odboru za podnebne spremembe (IPCC), 

napovedujejo, da se bo do leta 2100 temperatura površja dvignila za 1,4 do 5,8°C 

(Umanoter, b.d.). 

 

Tudi to so med drugim razlogi, ki so vodili k odločitvi za temo te diplomske naloge. 

 

Na naslednjih straneh so predstavljeni nameni, cilji, hipoteze in metodologija dela 

obravnavane tematike. Sledijo odgovori na vprašanja, kaj je druţbena odgovornost, kdo jo 

lahko izvaja, kako lahko to delajo v gospodarstvu in kje smo z druţbeno odgovornostjo v 

Sloveniji. Predstavljeni so tudi tri primeri dobrih praks z različnih področij in z različnimi 

lastniškimi ter upravljavskimi strukturami. Na koncu sledijo sklepi o tem, kdaj biti 

druţbeno odgovorni ter temelji za novo formulo uspeha. 
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1.1 Obravnavana tematika  

To diplomsko delo obravnava druţbeno odgovornost, predvsem druţbeno odgovornost 

podjetij, ki postaja, kot smo ţe ugotovili, vse bolj aktualna.. 

 

Strokovnjaki, zbrani okrog Inštituta za razvoj druţbene odgovornosti (IRDO)
2
, pojmujejo 

koncept druţbene odgovornosti širše, in sicer kot (IRDO, b. d.): 

  

- individualno druţbeno odgovornost (posameznikov), 

- druţbeno odgovornost organizacij (podjetij, zavodov, izobraţevalnih in raziskovalnih 

inštitucij, nevladnih in vladnih organizacij), 

- druţbeno odgovornost poklicnih skupin, 

- druţbeno odgovornost naroda, drţave, zveze. 

 

In kako pojmujejo koncept druţbene odgovornosti gospodarske druţbe? Kaj razumemo pod 

izvajanjem druţbene odgovornosti v gospodarskih druţbah, oziroma podjetjih? Zanima nas, 

ali smatrajo podjetja druţbeno odgovornost sploh za ekonomsko upravičeno? Milton 

Friedman je nekoč trdil, da je »[e]dina odgovornost podjetij […], da povečujejo dobiček z 

legalnimi sredstvi« (Valentinčič, b.l., str. 4). 

 

Pričakovati je, da podobna mnenja še obstajajo, vendar pa tudi, da se bo tehtnica nagnila v 

prid tistim, ki trdijo, da je druţbena odgovornost nujen koncept za prihodnost. 

 

In kakšno je stanje druţbene odgovornosti v Sloveniji? Glede na to, da smo letos pilotno 

podelili prvo nagrado druţbeno odgovornim podjetjem HORUS (Horus.si, b.d.a), bi lahko 

sklepali, da se podjetja pomena druţbene odgovornosti zavedajo. Vendar je pričakovati, da 

je razumevanje druţbene odgovornosti različno, odvisno od lastniške strukture podjetja. 

Temeljno vprašanje, na katerega si prizadeva odgovoriti to diplomsko delo, je, zakaj bi 

morala biti podjetja druţbeno odgovorna. Je druţbena odgovornost orodje za dvigovanje 

ugleda in dobička podjetja? Je lahko vzrok za druţbeno odgovornost podjetja preprosto v 

tem, da je njegov menedţment dober? Čeprav zveni naivno, bi to načeloma lahko drţalo, 

                                                 
2
  Gre za zasebni inštitut, ki so ga ustanovili v Mariboru. Vsako leto organizirajo pomembno 

konferenco o druţbeni odgovornosti. V inštitutu so zbrani številni strokovnjaki s področja druţbene 

odgovornosti. Glavna avtoriteta je zasl. prof. ddr. Matjaţ Mulej, ki je pogosto moj sogovornik o druţbeni 

odgovornosti in je večkrat omenjen tudi v tem delu. 
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saj Evropska komisija druţbeno odgovornost razume kot »koncept, s pomočjo katerega 

podjetja na prostovoljni osnovi [vstavljen poudarek] integrirajo druţbene in okoljske zadeve 

v svoje poslovanje in v svoja razmerja z deleţniki« (Commission of the European 

Communities, 2001). 

 

Primeri dobrih praks nam bodo morda potrdili, ali je temu tako. Nekaj bi, poleg sprememb, 

vseeno morala biti stalnica našega delovanja. Biti dober. In morda je gospodarstvo našlo 

pomen besed 'biti dober' ravno v druţbeni odgovornosti. 

1.2 Namen 

Namen diplomskega dela je odgovoriti na temeljna vprašanja (zakaj, kaj, kdo, kako, kje in 

kdaj) o druţbeni odgovornosti ter na kratko predstaviti situacijo v Sloveniji in s tem 

pridobiti novo znanje na tem področju. 

 

Namen je tudi zbrati različne poglede in sestaviti delo, ki bo dokazovalo, da je druţbena 

odgovornost koristen koncept in bo pomagalo podjetjem razumeti, da ga lahko na različne 

načine izvajamo prav vsi. 

1.3 Cilji  

Cilj diplomskega dela je predstaviti koncept druţbene odgovornosti podjetij na zanimiv, 

uporaben in preprost način. 

 

Cilj je odgovoriti na vprašanje, kaj je druţbena odgovornost, kako lahko druţbeno 

odgovornost izvajajo gospodarske organizacije in kakšno je stanje druţbene odgovornosti v 

Sloveniji. 

 

Cilj je potrditi, oziroma ovreči postavljene hipoteze glede na omejitve, predstaviti tri 

projekte dobrih praks na osnovi primerov, ki se razlikujejo po velikosti, osnovni dejavnosti 

in predvsem po lastniški strukturi.  

1.4 Raziskovalne hipoteze  

V sklopu iskanja odgovorov na vprašanji, kaj je druţbena odgovornost in kako jo razumejo 

vodilni gospodarstveniki, je postavljena prva hipoteza, da definicija »koncept, s pomočjo 
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katerega podjetja na prostovoljni osnovi integrirajo druţbene in okoljske zadeve v svoje 

poslovanje in v svoja razmerja z deleţniki«, drţi v tistem delu, ki govori o prostovoljni 

osnovi (Commission of the European Communities, 2001). 

 

Čeprav se bomo spraševali, kako lahko gospodarske organizacije integrirajo druţbeno 

odgovornost, se moramo najprej vprašati, ali je druţbena odgovornost sploh ekonomsko 

upravičena. Druga hipoteza je, da vodstvo zaznava koncept druţbene odgovornosti kot 

dolgoročno upravičeno strategijo gospodarske druţbe. 

 

Tretja hipoteza pa je, da obstajajo razlike v izvajanju koncepta druţbene odgovornosti glede 

na lastniško in upravljavsko strukturo podjetja. 

1.5 Metodologija   

V diplomskem delu je uporabljena metoda analize in razlage primarnih in sekundarnih 

virov definicij, širšega razumevanja, primerov dobre prakse in uveljavljanja koncepta 

druţbene odgovornosti, skupaj z zgodovinsko in opisno metodo. Teoretičen pristop je 

kombiniran z empiričnim, kvalitativnim pristopom, osnovanim na metodi poglobljenega 

intervjuja, s katerim so predstavljeni primeri dobrih praks, temelječih na neslučajnostnem 

vzorcu, saj so izbrani na osnovi odziva širše javnosti (medijev) in lastnega, subjektivnega 

izbora. 

 

Omejitve pri obravnavanju problema se utegnejo pojaviti zaradi pomanjkanja interesa za 

sodelovanje pri tematiki druţbene odgovornosti ter manjše subjektivnosti odgovorov pri tej 

temi. Druţbena odgovornost predstavlja nekaterim še vedno poslovno skrivnost, hkrati pa je 

zaradi časovne omejitve nemogoče zajeti dovolj velik, reprezentativen vzorec poglobljenih 

intervjujev. O tematiki druţbene odgovornosti piše v zadnjem času vse več ljudi, kar 

posledično pomeni, da je teţko ločiti med strokovnimi in priloţnostnimi pisci. 

 

Kljub temu predpostavljam, da so viri, navedeni v diplomskem delu strokovni, primeri 

dobrih praks dovolj reprezentativni ter odgovori sogovornikov odkriti in pošteni, da lahko 

potrdijo hipoteze, postavljene v tem diplomskem delu. 
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1.6 Vzorec  

Diplomsko delo dokazuje, da imamo v Sloveniji primere dobre prakse, ki kaţejo na 

razumevanje koncepta druţbene odgovornosti. Za namen diplome sem izbral tri primere, ki 

se med seboj razlikujejo po velikosti, osnovni dejavnosti, nastanku in predvsem po lastniški 

strukturi. To so slovensko podjetje v tujem lastništvu (Si.mobil)
3
, slovensko podjetje z 

dolgo tradicijo (Riko)
4
 in slovensko podjetje, ki je bilo ustanovljeno na podlagi podjetniške 

iniciative (Elektronček)
5
. 

 

Vsa tri podjetja se v različnih strokovnih javnostih omenjajo kot primeri druţbeno 

odgovornih podjetij. O njih kot takih pišejo mediji, v svoje analize in ocenjevalne lestvice 

pa jih vključujejo različni subjekti, kot so na primer Zlata nit, Horus in drugi. 

                                                 
3
 Uradno ime podjetja je: Si.mobil, d. d. 

4
 Uradno ime podjetja je: RIKO, d. o. o. 

5
 Uradno ime podjetja je: ELEKTRONČEK, d. d. 
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2 KAJ JE DRUŢBENA ODGOVORNOST 

Vloga korporacij prerašča danes vse okvire, zato te vloge ne moremo in ne smemo razumeti v 

smislu teorije Miltona Friedmana, ki je nekoč izjavil: »[e]dina odgovornost podjetij je, da 

povečujejo dobiček z legalnimi sredstvi« (Valentinčič, b.l., str. 4). 

 

Razvoj korporacij je povzročil, da so nekatere transnacionalne korporacije večje od nekaterih 

drţav tako po številu zaposlenih kot tudi po kapitalu. Eno takšnih je, na primer, podjetje 

Nokia, ki po vrednosti presega velikost finskega BDP. V takih primerih morajo korporacije 

delno prevzemati tudi vlogo drţave, predvsem v pogledu socialne odgovornosti. In to lahko 

naredijo ravno z odgovorno, avtentično druţbeno odgovornostjo (Handy, 2002, str. 80). 

 

O druţbeni odgovornosti se zadnje čase veliko govori. Moţno je slišati, da gre le za modno 

muho, spet drugi zagovarjajo, da gre za proces, ki bo sproţil nov druţbeni red. Temu 

primerno je nastalo več definicij. 

 

Tudi v ekonomski teoriji lahko iščemo temelje za druţbeno odgovornost. Vsekakor moramo 

na vlogo gospodarstva v druţbi gledati holistično. Ob tem ne smemo pozabiti na vrednote, 

tako s stališča poslovnega, socialnega in okoljskega vidika. 

 

Osnova druţbene odgovornosti je preţivetje podjetja, vendar se dolgoročna strateška 

usmeritev v druţbeno odgovornost, ki se udejanja s kratkoročnimi aktivnostmi, lahko 

obrestuje tako posameznikom kot tudi podjetjem. 

 

Očitno je, da se kapitalizem sprašuje in gleda nazaj. Išče se nov koncept. Vprašanje je, ali ga 

bosta zaznamovala skromnost in solidarnost. Je res moţno, da se bodo vrednote hitro 

spremenile? Ţeleli bi si lahko, da bi druţbo povezovala skrb za druge, vendar je pohlep, ki se 

kaţe v zadovoljevanju zgolj lastnega interesa, še vedno premočan. 

 

Obstajata dve vrsti druţbene odgovornosti s stališča tistega, ki jo izvaja. To sta tako 

imenovana avtentična druţbena odgovornost, ki jo izvaja bodisi posameznik ali organizacija, 

ker v njo resnično verjame in prisiljena druţbena odgovornost, ki jo kdo izvaja izključno 

zaradi umetnega dvigovanja ugleda na podlagi percepcije javnosti. 
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Ko razmišljamo o druţbeni odgovornosti , se moramo vprašati o perspektivi druţbe in našega 

planeta. Demografske spremembe, razvoj drţav BRIK (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska), 

inovacije, ekološke spremembe in spreminjanje vloge mednarodnih organizacij so le nekatera 

dejstva, ki kaţejo na to, kako zelo pomembnost je spremljati in se ustrezno odzivati na ta 

dogajanja. 

 

Sedanja finančna kriza je zdramila celotno svetovno prebivalstvo. Vsi iščejo rešitve, problemi 

se potencirajo. Ob tem pa pozabljamo na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi bila vzrok za krizo 

voda in ne krediti.  

Akademik, zasluţni profesor ddr. Matjaţ Mulej, je v najinem dopisovanju opredelil tri 

moţnosti, ki jih imamo. Ob tem je jasno, da problemov ne more rešiti miselnost in 

strokovnjaki, ki so jih povzročili. Kriza je zajela tudi druga, ţivljenjsko pomembna področja,, 

od segrevanja ozračja, do primanjkovanja surovin in naravnih virov, kot je voda. To je davek 

industrijske miselnosti, ki je sicer veliko prispevala k razvoju  civilizacije, a hkrati tudi veliko 

uničila. Privedla nas je v poloţaj, da ţe trideset let ljudje potrošimo več, kot nam daje narava.  

Profesor Mulej pravi, da imamo tri moţnosti. Prvič, da nadaljujemo s konceptom, pri katerem 

je pomembna samo gospodarska rast in ne tudi narava ter prepustimo otrokom in vnukom 

umirajoč planet Zemljo. Drugič, da delamo, kar delajo vlade in podjetja zdaj pod imenom 

reševanja krize. To je primerljivo s premikanjem stolov na palubi Titanica, ko se ta v megli 

bliţa ledeni gori, namesto da bi korenito spremenili smer. Posledice bodo enake kot pri prvi 

moţnosti – samomor civilizacije. Tretja moţnost, v kateri vidi rešitev tudi profesor Mulej, je 

korenita sprememba miselnosti, od enostranskosti, kot jo je učila čikaška šola ekonomije in 

ozke specializacije brez interdisciplinarnega sodelovanja v smer večje celovitosti. Proizvodne 

in druţbene tehnologije, ki bi celovitost in s tem preţivetje sedanje civilizacije človeštva 

podprle, obstajajo in se razvijajo še naprej. Druţbena odgovornost, kot pravica lastnikov do 

uporabe imetja brez njegove zlorabe, je skupni imenovalec lastnikov na globalni, drţavni, 

lokalni in osebni ravni. Problem je po prof. Muleju edino in samo politična volja vplivnih, da 

bi spremenili svoj odnos in od prvih dveh pristopov prešli k tretjemu (Mulej, 2009). 

Druţbena odgovornost ima svoje zagovornike in nasprotnike. Londonska šola za odnose z 

javnostmi (LSPR) je zbrala dileme in argumente proti in za druţbeno odgovornost. 
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Tabela 1: Dileme in argumenti proti in za druţbeno odgovornost. 

 

Argumenti ZA druţbeno odgovornost 

 

Argumenti  PROTI druţbeni odgovornosti 

 

- Ugled je premoţenje podjetja, mnoge druţbe so vredne 

desetkrat več, kot je zapisano v knjigah, njihovo trţno 

kapitalizacijo je treba zavarovati pred slabo publiciteto 

z dobrim upravljanjem. 

- Podjetja se soočajo z občutno bolj zahtevno, 

netolerantno, izobraţeno in vključeno javnostjo, ki ji je 

treba dati odgovore. 

- Podjetja so postala močna in so pridobila pomemben 

vpliv nad ljudmi, vladami in interesnimi skupinami, 

zato se morajo zavedati svojega vpliva na socialni, 

okoljski in ekonomski ravni. 

- Neupoštevanje nevladnih organizacij in drugih 

deleţnikov škoduje ugledu in posredno dobičku. 

- Podjetja jemljejo vire, torej bi morala razviti sisteme 

trajnostnega ravnanja z viri. 

- Mnogo multinacionalk je močnejših od nacionalnih 

drţav, vendar nekomu morajo odgovarjati. 

- DOP gleda dolgoročno in poskrbi, da se porabniki in 

zaposleni počutijo dobro. 

- Dokazi poslovanja o vplivu na okolje postajajo zelo 

očitni, Zemlji do leta 2005 grozi izumrtje 20 odstotkov 

ţivalskih in rastlinskih vrst v mnogih ekosistemih, kot 

je deţevni gozd. 

- Podjetja so druţbene ustanove, potrebujejo "dovoljenje 

za poslovanje " in druţbena odgovornost jim pomaga 

pridobiti legitimnost ter vzpostaviti vzajemne koristi za 

vse deleţnike. 

- Dolţnost upravnega odbora ni samo delovanje v 

interesu delničarjev, temveč delovanje v interesu 

podjetja kot celote  

 

- Ekonomski argument oziroma imperativ 

pravi, da je edina odgovornost podjetja do 

njegovih lastnikov maksimiranje vrednosti 

premoţenja. 

- Upoštevati je treba načelo laissez-fiare in 

delovanje prostega trga, nevidno roko Adama 

Smitha. 

- Zagovorniki DOP izhajajo iz 

predpostavke, da kapitalizem ne uspe sluţiti 

javnemu interesu. 

- DOP ne zajema nujno etičnih vprašanj in 

ne more biti nadomestek za dobre poslovne 

politike. 

- Uporabljati denar delničarjev za DOP je 

oblika kraje. 

- Pustimo politikom in zakonom 

kaznovanje podjetij in posameznikov, ki se 

neprimerno vedejo; ne gre za podpiranje 

nemoralnega vedenja, temveč za stališče, da naj 

svoj posel opravijo regulatorji. 

- Menedţerji niso javni usluţbenci in od 

njih ne moremo pričakovati, da se bodo vedli, kot 

bi bili. 

- Tudi DOP lahko zmanjša dobiček in zviša 

cene. Tudi nevladne organizacije, ki agitirajo 

za DOP, so lahko neodgovorne in poslujejo 

nepregledno. 

 

Vir: Vozel, 2007a. 
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Kljub argumentom proti se v strokovni javnosti vedno bolj prisotne utemeljitve, da je za 

podjetja druţbena odgovornost pomemben koncept in scenarij za prihodnost, ko bo druţbena 

odgovornost prihajala v kri posameznika kot del splošne kulture in jo bo ta uporabljal pri 

svojem delu in jo vključeval v gospodarsko okolje. 

2.1  Definicije druţbene odgovornosti 

Zaradi širokega pojmovanja in dojemanja druţbene odgovornosti je nastalo več definicij. 

 

»Nekateri avtorji delijo odgovornost podjetij na ekonomsko, zakonsko, etično in filantropsko« 

(Stropnik, 2006, str. 49). 

 

Med najbolj pogostimi definicijami se uporablja ţe omenjena definicija Evropske komisije, ki 

druţbeno odgovornost označuje kot »koncept, s pomočjo katerega podjetja na prostovoljni 

osnovi integrirajo druţbene in okoljske zadeve v svoje poslovanje in v svoja razmerja z 

deleţniki« (Commission of the European Communities, 2001). 

 

Tako je Komisija Evropske unije v tem dokumentu, sprejetem leta 2001, utemeljila druţbeno 

odgovornost na različnih predpostavkah. Med drugim izpostavlja trojen način bilance 

poslovanja podjetja, t. i. »tripple bottom line«, ki temelji na tem, da podjetja lahko ocenjujejo 

uspešnost svojega delovanja glede na koristi za druţbo, okolje in ekonomijo. To poteka na 

prostovoljni osnovi in pravično do vseh deleţnikov, s katerimi imajo podjetja vzpostavljeno 

trajno komunikacijo. Po tej definiciji lahko razumemo druţbeno odgovornost tudi kot 

usklajevanje interesov vseh deleţnikov (Jakomin, 2008, str. 27). 

 

»Druţbeno odgovornost lahko najsplošneje opredelimo kot obveznost človeštva, da 

uresničuje skupne cilje druţbe,« je preprosta definicija, ki jo uporablja Inštitut za razvoj 

druţbene odgovornosti (IRDO, b.l.).  

 

Po besedah WBCSD (World Business Council for Sustainable Development., b. l.) je 

»druţbena odgovornost  podjetij trajna zaveza podjetja, da se bo vedlo etično in prispevalo h 

gospodarskemu razvoju, hkrati pa izboljševalo kakovost ţivljenja zaposlenih in njihovih 

druţin, kot tudi lokalne skupnosti in druţbe na splošno.« 
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Profesor Zadek s harvardske univerze (2006, str. 25) razume druţbeno odgovornost kot: 

 

proces, s katerim se meje odgovornosti, ki obstajajo v podjetniški skupnosti, 

dogovorijo in prilagodijo. Dinamična interakcija podjetniških strategij in 

spremenljiva druţbena pričakovanja ustvarjajo podlago za razvoj druţbene 

odgovornosti tako individualnih poslovanj kot tudi poslovanja nasploh. Na ta 

način se osnove, na podlagi katerih podjetništvo v druţbi funkcionira, v celoti 

spremenijo na slabše ali na boljše, ali v kombinacijo obojega. 

 

Arci B. Carroll, ki danes predstavlja avtoriteto teoretikov na področju korporativne druţbene 

odgovornosti, je naredil piramido, v kateri je predstavil štiri oblike druţbene odgovornosti 

(ekonomsko, zakonsko, etično, in filantropično odgovornost), ki predstavljajo celoto. 

 

Slika št. 1: Piramida druţbene odgovornosti 

 

Vir: Klipšteter, 2008, str. 54. 
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Definicije druţbene odgovornosti lahko predstavimo v luči dveh poglavitnih šol. Prva temelji 

na legalnem poslovanju maksimiranja dobička s čim manj etičnih ovir, druga pa razume 

odgovornost podjetij širše, tudi s prispevanjem k reševanju problemov, predvsem druţbenih 

in okoljskih (Šarotar in Maučec, 2008; povzeto po Schwartz in Carroll, 2003, str. 503). 

 

Če iščemo definicijo druţbene odgovornosti, ugotovimo, da jih je veliko, da pa imajo skoraj 

vse skupni imenovalec. To je, da mora podjetje delovati odgovorno do čisto vseh svojih 

deleţnikov (Postruţnik, 2008, str. 54). 

 

Dodamo lahko, da je poleg odgovornosti skupni imenovalec druţbeno odgovornega ravnanja 

tudi pozitiven vidik dejanja, delati dobro. 

2.2 Teoretski vidik druţbene odgovornosti 

Druţbeno odgovornost lahko teoretsko razumemo z različnih vidikov. Najpogosteje sta to dve 

teoriji, teorija deleţnikov in teorija legitimnosti. Tako teorija legitimnosti kot teorija 

deleţnikov predstavljata alternativo podjetjem, ki niso usmerjena h kratkotrajnemu dobičku, 

temveč k sodelovanju s podjetji, druţbo in različnimi deleţniki (Golob, 2008). 

 

Teorijo deleţnikov predstavlja nov koncept korporacijskega razmišljanja, ki pomena lastnikov 

ne zanika in jih ne spreminja v upnike, temveč spreminja njihovo vlogo in moč v podjetju. 

Temelj tega koncepta predstavljajo normativni principi sodobne pluralistične lastniške teorije. 

Če razumemo lastnino kot sklop pravic, ima ta več nosilcev z različnimi interesi, ki so vezani 

na lastnino. Ta koncept spreminja organizacijsko prakso v primerjavi z dosedanjo 

organizacijsko teorijo (Kanjulo, b.d.). 

 

Različni avtorji navajajo različne definicije deleţnikov (Debeljak in Gregorič, 2004, str. 5). 

- kupci, zaposleni, vodstvo, lastniki (Johnson˛&Johnson CEO, 1947), 

- tisti, brez katerih podpore bi podjetja prenehala poslovati (Standford Research 

institute, 1963), 

- vsi posamezniki oz. skupine, katerih delovanje vpliva na podjetje, oz. je pod 

vplivom poslovanja podjetja (Freeman, 1984), 

-  vsi, ki imajo legitimen, upravičen interes v podjetju; legitimnost 

 po načelu vzajemnosti (Donaldson, Preston, 1995; Hill and Jones, 1995). 
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Debeljak in Gregoričeva trdita, da je moţno govoriti o druţbeni odgovornosti podjetja takrat, 

ko njegovo poslovanje povišuje dodano vrednost za vse deleţnike, in sicer tako da so vsi bolj 

zadovoljni in se vrednost nikomur ne niţa. Dodajata, da je pogoj tudi ta, da se z aktivnostjo 

krepi konkurenčnost in poslovna uspešnost, kar posledično pomeni, da izguba ne more biti 

druţbeno odgovorna (Vozel, 2005). 

 

Ko Debeljak in Gregoričeva (2004, str. 5) govorita o druţbeni odgovornosti v podjetju, 

navajata primere pravičnih in nepravičnih ukrepov. Med pravične uvrščata razvoj novega 

inovativnega izdelka, izboljšanje korporacijske kulture in kakovosti prodajnih storitev 

(prijaznost prodajnega osebja). Med nepravične ukrepe pa uvrščata investicije v novo 

kapitalsko intenzivno tehnologijo, ki povečuje stroškovno učinkovitost za ceno niţje 

zaposlenosti, niţanje plač zaposlenih, niţanje prodajne cene izdelkov podjetja in povečanje 

davkov s strani drţave. 

 

In kako skozi prizmo teorije deleţnikov razumemo organizacijsko ravnoteţje in podjetje v 

ravnoteţju?  

»Organizacijsko ravnoteţje je odvisno od relativne moči posamezne deleţniške skupine in 

njene sposobnosti, da prerazporedi dodano vrednost drugih deleţnikov k sebi, pod pogojem, 

da dodana vrednost nobenega drugega deleţnika ne postane negativna« (Debeljak in 

Gregorič, 2004, str. 6). Podjetje je v ravnoteţju, ko si noben od deleţnikov ne ţeli povečati 

dodane vrednosti na račun drugega deleţnika, saj se zaveda, da bi se posledično lahko s tem 

sodelovanje končalo (prav tam, str. 17). 

 

Mnogo manj kot teorijo deleţnikov uporabljamo teorijo legitimnosti. Tej nekateri tudi 

oporekajo, saj temelji na trditvi, da si podjetja prav z druţbeno odgovornostjo ustvarjajo 

legitimnost v očeh okolice, v kateri delujejo (Kraševec, 2003). 

 

Bistvo obeh teorij je, da deluje podjetje širše, da ima vpliv na različne skupine in one nanj. 

Tako se vzpostavi tudi dovoljenje, s katerim deleţniki podelijo licenco za druţbeno 

sprejemljivo oz. legitimno delovanje podjetij (Golob, 2008). 

 

Nekateri oporekajo smiselnost druţbene odgovornosti zaradi teorije trga. Pri tem citirajo 

Adama Smitha, ki je zapisal, da lahko vsak misli le na lastno korist, saj bo nevidna roka trga 
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poskrbela za korist druţbe kot celote. Adam Smith ni trdil, da so ljudje lahko samo 

enostranski in da za enostranskost ne bodo kaznovani. Celo nasprotno. Trg naj bi po 

njegovem kaznoval vsakega, ki ne bo boljši kot njegov konkurent pri izpolnjevanju zahtev in 

potreb. To dokazuje, da je tudi Smith verjel, da morajo biti tako posamezniki kot tudi 

organizacije druţbeno odgovorni (Mulej, 2008). 

 

Ob tem pa obstaja tudi mnenje, da druţbene odgovornosti ne moremo utemeljevati zgolj s 

teorijami. 

 

V knjigi nasprotujem teorijam, ki DOP enačijo z odnosi z javnostjo in dobrim 

poslovanjem ali v orodju usmerjenimi rešitvami. Prepričan sem, da bodo 

podjetja verjetno poskušala sprejeti kodekse ravnanja, vključevati vse 

»zainteresirane udeleţence« in uporabljati DOP ali trajnostne sisteme 

upravljanja, vendar se moramo - če ţelimo resnično prevzeti odgovornost za 

prihodnost - zazreti dlje (Gergely, 2008, str. 11). 

2.3 Zgodovinski pogled na druţbeno odgovornost 

Danes lahko opazimo spodbujanje druţbene odgovornosti na različne načine. Tako na primer 

z ekološkim dodatkom spodbujajo zaposlene k voţnji s kolesom. Vpliv Hollywooda je 

prinesel zavedanje o pomenu avtomobilov na hibridni pogon. V turizmu se je razvil koncept 

LOHAS. 

  

Vendar koncept druţbene odgovornosti ni novost. V času pred industrijsko revolucijo so tako 

bogati trgovci podpirali druţbene ustanove. V začetku 20. stoletja je druţbena odgovornost še 

izrazitejša predvsem v zvezi s širjenjem delavskih pravic, v sedemdesetih letih pa v zvezi z 

zavedanjem pomena različnih deleţnikov. Prav deleţniki in njihova pričakovanja so ključen 

razlog, da se druţbena odgovornost vse bolj širi v poslovnih krogih (Gavez, 2007, str. 5). 

 

Ob tem je druţbeno odgovornost, zgodovinsko gledano, vedno sproţilo določeno dejanje. 

Tako je bilo tudi s Friedmanovo doktrino, ki je bila povod za številne razprave in so o njej 

začeli posledično pisati tudi v literaturi menedţmenta. In kaj je bil povod za Friedmanovo 

izjavo? Ameriška korporacija General Motors je na skupščini leta 1970 ustanovila posebno 

skupino, ki so jo poimenovali komite za javno dobro. Friedmana je to spomnilo na socializem 
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in čeprav je imela njegova doktrina nekaj privrţencev, je doţivela tudi veliko kritik (Drašček, 

2006, str. 3). 

 

Če druţbeno odgovornost razumemo kot koncept, ki temelji na dobrem, potem obstaja od 

trenutka, ko obstaja človek. Tudi korporativna druţbena odgovornost je nastala kot posledica 

vpliva korporacij. Danes vidijo številni jasen preplet med politiko in gospodarstvom. 

 

Kratka analiza zgodovine je dovolj za ugotovitev, kako močno soodvisna sta sistema: 

političnega in korporativnega upravljanja. To je logično, če razumemo drţavo kot veliko 

delniško druţbo, v kateri smo drţavljani delničarji in na volitvah, ki predstavljajo skupščino 

delničarjev, izberemo nadzorni svet (parlament). Le-ta izbere upravo (vlado) in izvršne 

direktorje (ministre). Ključno je, da so enako obravnavani vsi delničarji, delovanje pa mora 

biti transparentno, v korist vseh delničarjev (drţavljanov). Najpomembneje je, da so pravila 

dosledno spoštovana in da je v najprej jasno opredeljen postopek, ki predstavlja ključ 

demokracije (Klipšteter, 2008, str. 54). 

 

Druţbena odgovornost podjetij je postala opaznejša z razvojem poročanja o korporativnem 

trajnostnem razvoju na svetovni ravni. V osemdesetih letih sta začeli poročati o 

korporativnem trajnostnem razvoju dve vrsti organizacij. Prva je bila kemična industrija, ki je 

začela izdajati okoljska poročila. Prvo med njimi je objavil Shell Canada. Druga pa so bila 

povezana mala in srednje velika podjetja z izjemno natančnim sistemom poročanja o ravnanju 

z naravo. Prvo tako poročilo je objavil Body Shop (Kernel in Marušič, 2008, str. 44). 

 

Tudi v Sloveniji je druţbena odgovornost postala pomembnejša tema zaradi letnih poročil. 

Leta 1999 smo priča širšega poročanja o druţbeni odgovornosti. To se je zgodilo predvsem 

pri podjetjih, ki so kotirala na Ljubljanski borzi. Danes je to postal standard predvsem za 

finančno javnost, vendar ne samo zanjo.. Poročila o trajnostnem razvoju in druţbeni 

odgovornosti so objavljena tako v tiskanih letnih poročilih kot tudi na spletni strani podjetij 

(prav tam). 
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3 KDO LAHKO IZVAJA KONCEPT DRUŢBENE ODGOVORNOSTI 

Pravzaprav vsak. Druţbena odgovornost se začne pri osebni druţbeni odgovornosti. Seveda 

imajo organizacije, ki izvajajo sistemsko druţbeno odgovornost, večji vpliv na različne 

javnosti, vendar ne smemo zanemariti moči posameznika. V zgodovini je prav moč 

posameznika večkrat dokazala, da lahko ta, skupaj s somišljeniki, spreminja svet. 

 

Tako je Anita Hrast (2004, str. 4) razvila hipotezo, da lahko prav vsak prispeva 10 % k 

druţbeni odgovornosti. To lahko naredi z denarjem, delom, odnosom do zaposlenih, s 

predmeti ali kako drugače. 

 

Morda bo kdo trdil, da je druţbena odgovornost nesmiseln strošek za delničarje. Vendar se je 

pri tem treba vprašati, kdo sploh je odgovoren delničar. Vsekakor to niso kratkoročni 

špekulanti. Ti lahko druţbeno odgovornost vidijo kot kratkotrajen strošek. Pravi, dolgoročni, 

druţbeno odgovorni delničarji pa vidijo v druţbeni odgovornosti dodano vrednost in jo 

razumemo kot dolgoročno investicijo. Druţbena odgovornost tako lahko postane imeniten 

poslovni model za gospodarske druţbe. Zaradi druţbene odgovornosti je moţno izboljšati 

nabavno verigo, zmanjšati stroške odpadkov, motivirati zaposlene, dvigovati ugled blagovne 

znamke v očeh kupca. Vse to dokazuje, da je druţbena odgovornost tudi ekonomsko 

upravičena. Ob tem je pomembno, da je ravno druţbena odgovornost prinesla podjetjem 

dolgotrajen ugled in zasenčila, mnogokrat neupravičeno, kratkoročna dejanja posameznikov. 

Tako na primer malokdo ve, da je bil Henry Ford privrţenec fašizma. Poznamo ga predvsem 

po razvoju v avtomobilski industriji in po korektnem odnosu do zaposlenih (Peklar, 2008, str. 

61). 

3.1 Osebna druţbena odgovornost 

Osebna druţbena odgovornost bi morala biti tema vseh druţinskih posvetov. Morala bi biti 

vpeljana v šolske kurikulume, o njej bi morali več govoriti tudi mediji. Tesno jo moramo 

povezovati z etiko, dostojanstvom in ugledom. 

 

Nekateri ne verjamejo v dobro ljudi, saj trdijo, da človek priznavanje svobode in pravic 

pogosto povezuje z najmanjšo mero odgovornosti. Če ni nadzora, se to lahko sprevrţe v 
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nasilje, motnje, neposlušnost in predvsem v odsotnost primernega samonadzora in motivacije 

mladih (Seminur Topal, 2009, str. 16). 

 

A vendar je koncept druţbene odgovornosti usmerjen v pozitivno naravnanost posameznika. 

Če temelji druţbena odgovornost na osebni odgovornosti posameznika, mora ta postati 

osebna vrednota posameznika. Osebno odgovornost si oblikuje posameznik sam, delovno 

odgovornost pa si oblikuje z odnosom do sodelovanja in dela (Baćović Dolinšek, Dolinšek in 

Trstenjak, 2008, str. 18–19). 

 

Osebna druţbena odgovornosti bi morala postati del vsakdanjika uspešnih ljudi, ki jih 

opredeljujemo tudi kot bogate. Zakaj delamo denar? Nekateri trdijo, da zato, da ga porabimo 

za materialne dobrine.  Vse več ljudi pa se zaveda, da tudi za to, da vračamo nazaj druţbi, da 

z njim naredimo kaj koristnega, ustvarjamo novo dodano vrednost. To bo v prihodnosti 

postalo vedno bolj pomembno zaradi nesorazmerne delitve premoţenja. 

 

Zanimivi so podatki Inštituta za raziskave s področja razvojne ekonomije o tem, da ima 10 % 

svetovnega prebivalstva v rokah kar 85 % druţinskih nepremičnin. Za prihodnost lahko to 

predstavlja problem in je idealna podlaga za aktivacijo revolucionarnih pričakovanj, ki so 

povezana z izjalovljenimi pričakovanji (Rizman, 2009, str. 17). 

 

Denar moramo imeti za to, da ga uporabimo za kaj dobrega in ne da ga zapravimo. V svetu se 

pojavlja nov sloj filantropov, ki gredo korak naprej. Dobri so,ne zaradi filantropskega vidika, 

ampak ker so preprosto dobri. Dajo, ker pač imajo. To lastnost imajo zapisano v genski kodi. 

»To smo res mi,« pravijo. V ZDA bogati ţe po tradiciji vračajo druţbi, zato ljudje mnogo 

strpneje gledajo na bogataše. V Evropi pa bogati razumejo, da opravijo svojo nalogo s 

plačevanjem davkov. Charles Handy ugotavlja, da smo v Evropi radodarnejši s časom kot z 

denarjem, se pa v svetu pojavljajo tudi drugi načini filantropstva.. Najzanimivejši je trend, da 

se bogati začenjajo sami ukvarjati z človekoljubnimi dejavnostmi, predvsem v obliki 

projektov, v katere verjamejo in so vanje pripravljeni vloţiti denar. Tako novi pionirji 

doniranja, po mnenju Charlesa Handyja, spreminjajo in uvajajo nove prijeme druţbene 

koristnosti (Šmuc, 2007, str. 9–11). 

 

Bolj kritičen do poslovnega sveta je Muhammed Yunus, ki trdi, da poimenujemo kapitalizem 

še vedno preveč ozko. Podjetnik je enodimenzionalno človeško bitje, ki je izoliran in ozko 
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specializiran in ga druga področja ne zanimajo, ne politično, ne religiozno in ne emocionalno. 

Njegov namen je le en – maksimiranje dobička (Matica, 2007, str. 41). 

 

Ob tem se je treba zavedati, da moči posameznika ne meri samo kapital.. Zaradi razvoja 

tehnologij in drugačnih medijev, se je pojavila priloţnost tudi za malega človeka. Prav vsak 

lahko opozarja na nepravilnosti, pohvali dobre prakse in s tem prispeva k razvoju druţbene 

odgovornosti. 

3.2 Druţbena odgovornost: mednarodne organizacije in politika 

Barac Obama je v svojem inavguracijskem govoru (RTV SLO, 2009) med drugim povedal: 

  

Tistim narodom, ki tako kot naš uţivajo relativno blaginjo, sporočam, da si ne 

moremo več privoščiti brezbriţnosti do trpečih zunaj naših meja. Prav tako ne 

moremo trošiti svetovnih virov brez ozira na posledice. Kajti svet se je 

spremenil in mi se moramo spremeniti z njim. 

 

Pomena druţbene odgovornosti se zavedajo tudi politika in pomembnejše mednarodne 

organizacije. Zdruţeni narodi so tako z globalno pobudo United Nations Global Compact 

(UN Global Compact) ţelele poudariti pomen druţbene odgovornosti in trajnostnega razvoja 

za gospodarske subjekte. 

 

UN Global Compact, ki je bil ustanovljen leta 2000 na pobudo Organizacije 

zdruţenih narodov, zdruţuje več kot 5000 podjetij in nevladnih organizacij iz 

120 drţav, ki pri svojem poslovanju in strateških usmeritvah spoštujejo 10 

univerzalnih načel UN Global Compact s področja človekovih pravic, 

delavskih standardov, okolja in transparentnosti ter protikorupcije (Mreţa 

Global Compact Slovenija
6
, b. d. a). 

Deset načel UN Global Compact se dotika človekovih pravic, delavskih standardov, okolja, 

transparentnosti in protikorupcijskega delovanja. Eno od  načel govori tudi o tem, da mora 

podjetje zagotoviti, da ni udeleţeno v zlorabljanju človekovih pravic, da skrbi za učinkovito 

                                                 
6
  Mreţa Global Compact Slovenija je začela delovati pred dvema letoma. Sedeţ ima na IEDC, Poslovni 

šoli Bled in zdruţuje različna podjetja iz Slovenije. Njeno članstvo se povečuje. Njegove člane je obiskala tudi 

angleška kraljica med svojim obiskom v Sloveniji.  

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/humanRights.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/labourStandards.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/environment.html
http://www.ungc-slovenia.si/slo/o/:http:/www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-corruption.html
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odpravo otroškega dela in da vzpodbuja razvoj in razširjanje okolju prijaznih tehnologij 

(Mreţa Global Compact Slovenija, b.d.b). 

Projekte kot je UN Global Compact ocenjujejo strokovnjaki kot pomembne, »saj lahko 

izboljšajo sposobnost posameznikov in lokalnih skupnosti pri nadzorovanju/izvrševanju 

odgovornosti podjetij« (Aras, in Crowther, 2009, str. 8). 

 

Tudi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizacija za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj) poudarja pomen druţbene odgovornosti v okviru 

korporativnega upravljanja (2008; preambula str. 12). 

 

Okvir korporativnega upravljanja je odvisen tudi od pravnega, regulatornega 

in institucionalnega okolja. Poleg tega lahko vplivajo na ugled in dolgoročen 

uspeh druţbe tudi dejavniki, kot so poslovna etika in odgovornost druţbe do 

okoljevarstvenih in druţbenih interesov skupnosti, v kateri druţba posluje. 

 

Ob tem ni zanemarljivo, da je pomen druţbene odgovornosti poudarjen ţe v preambuli Načel 

korporativnega upravljanja OECD. 

 

Velik pomen korporativni druţbeni odgovornosti daje tudi Evropska Unija. Ţe res, da 

potrebuje podjetja, ki zagotavljajo proizvode in storitve z dodano vrednostjo, da zaposlujejo 

ljudi in da spodbujajo podjetniški duh. Vendar to ni dovolj. Evropa potrebuje gospodarske 

druţbe, ki so odgovorne in se zavedajo, da njihovo delo vpliva tudi na širše stanje v evropskih 

zadevah (Gavez, 2007, str. 9–10). 

 

Evropska unija proizvede ogromno orodij in včasih imamo občutek, da se v tej poplavi teţko 

znajdejo celo strokovnjaki. Epicenter gibanja DOP je predvsem nemško govoreči del.. 

Nemško ministrstvo za okolje je, na primer, izdalo katalog za standardizacijo orodij kar na 

dvestotih straneh. Katalog orodja EU je razdeljen na pet kategorij: kodeksi ravnanja, standardi 

upravljanja, poročanje in oznake, certifikaciranje in druţbeno odgovorne naloţbe (Gergely, 

2008, str. 60). 

In Slovenska uradna politika? Citat uradnice, ki se na Ministrstvu za delo, druţino in socialne 

zadeve ukvarja tudi z druţbeno odgovornostjo, je dovolj zgovoren. 
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S povečano ozaveščenostjo prebivalcev se bo zagotovo povečal tudi pritisk na 

vlado, ki sicer koncept podpira, in posameznimi akcijami v različnih 

ministrstvih in sluţbah tudi spodbuja. Intenzivnost vladnih politik je na 

različnih področjih različna, zadnje čase se povečuje na področju trajnostnega 

razvoja, vendar je treba priznati, da je do zares učinkovite politike vlade na 

tem področju potreben še kakšen korak (Štoka Debevec, 2006). 
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4 KAKO IZVAJA GOSPODARSTVO DRUŢBENO ODGOVORNOST  

Gospodarstvo izvaja druţbeno odgovornost na podlagi temeljnih ciljev, ki jih imajo največji 

igralci, ponavadi so to korporacije. Izvajanje druţbene odgovornosti se je skozi čas 

spreminjalo . Odvisno je bilo od deleţnikov, predvsem od lastnikov, zaposlenih in 

regulatorjev. Ob koncu druge svetovne vojne je bil glavni cilj gospodarstva zagotoviti dovolj 

delovnih mest. V šestdesetih letih je bilo pomembno ţiveti dobro. V sedemdesetih in 

osemdesetih pa se je pojavil koncept delničarjev, ki zahtevajo predvsem dobiček. Posledično 

je bila za nagrajevanje menedţmenta uvedena moţnost opcij, kar je dvigovalo vrednost, 

dokler vse skupaj ni počilo. Takrat se je pojavil ključni cilj, trajnostni razvoj, ki prinaša trajno 

vrednost. 

 

Danes opazujemo poslovanje gospodarskih druţb z vidika druţbene odgovornosti predvsem 

na štirih področjih: 

 

- zaposleni, 

- trg (kupci in dobavitelji), 

- okolje, 

- skupnost (filantropija, donacije, sponzorstva). 

 

V nadaljevanju se bomo podrobneje posvetili vsakemu od teh področij. . Ob tem je treba 

vedeti, da je za podjetja druţbena odgovornost še vedno stvar izbire. Ne samo po definiciji, 

tudi zakonsko zadeve niso predpisane. Se pa moramo zavedati, da ima druţbena usmerjenost 

podjetja pozitivne, včasih pa lahko tudi negativne posledice (Galjot, 2004). 

 

O negativnih posledicah je moţno govoriti, ko podjetje svojo druţbeno odgovornost le hlini. 

Se pa s preprosto metodo lahko hitro ugotovi, kako podjetje izvaja druţbeno odgovornost. V 

vsakem podjetju so vloge skrbno razdeljene in v prvi fazi je treba preveriti, ali podjetje sploh 

ima koga, ki je zadolţen za druţbeno odgovornost. 

 

V tujini poznamo CSR menedţerje, ki jih pri nas še ni zaslediti. Se je pa število ljudi, ki se z 

druţbeno odgovornostjo ukvarjajo, izjemno povečalo. Razlog za to je mogoče v tem, da ljudje 
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izraţajo ţeljo po delu v sektorju druţbene odgovornosti zaradi idealizma in strasti za 

raziskovanje te teme (Australian Centre for Corporate Social Responsibility, 2007). 

 

V naslednji fazi je potrebno ugotavljati, kam v organizaciji je umeščena funkcija za 

opravljanje druţbene odgovornosti. Tako lahko najlaţje ugotovimo, ali je druţbena 

odgovornost del kulture gospodarske druţbe ali nd. Ponavadi imajo podjetja, ki resnično 

verjamejo v druţbeno odgovornost, funkcijo druţbene odgovornosti v umeščeno v 

samostojnem oddelku, ki je neposredno odgovornem upravi druţbe ali v kadrovskem 

sektorju.. Podjetja, ki imajo druţbeno odgovornost umeščeno v oddelkih za marketing in 

odnose z javnostmi, se morajo vprašati o svojih dejanskih ciljih druţbene odgovornosti. 

 

Ob tem je sicer res, da sta ugled in druţbena odgovornost medsebojno povezana. Oba, tako 

ugled kot tudi druţbena odgovornost, prinašata podjetju veliko korist. Tudi skupno rdečo nit 

je moţno najti. To so dolgoročni odnosi z zadovoljnimi deleţniki, ki prispevajo k razvoju in 

rasti gospodarske druţbe (Ficko, 2005, str. 82). 

 

Za dolgoročni ugled druţbe je seveda potrebno imeti tudi jasno vizijo druţbene odgovornosti. 

Zato gremo lahko pri analizi druţbene odgovornosti tudi globlje. Analiziramo lahko različna 

področja, kot je prikazano v tabeli Pet temeljnih načel v odgovornih  gospodarskih druţbah, 

pri čemer se kaj hitro pokaţe, ali je  druţbena odgovornosti v podjetju avtentična ali ne. 

 

Tabela 2: Pet temeljnih načel v odgovornih podjetjih 

 

 Tradicionalno podjetje Resnično odgovorno podjetje 

Prevozi Prevozne razdalje so pomembne zgolj 

kot stroškovni dejavnik; cilj je poceni 

dobava in čim večji trg. 

Breme prevoza je treba čim bolj 

zmanjšati, dolge razdalje samo v 

skrajni sili. Prizadevanja za lokalne 

vire in lokalni trg. 

Pravičnost Uresničevanje teh ciljev ni le 

dolţnost podjetja temveč tudi drţave, 

cerkve in dobrodelnih organizacij. 

Glavni cilj je učinkovitost, in sicer s  

proizvodnjo cenejših in 

Čeprav glavni cilj poslovanja ni 

pravičnost, podjetje s svojimi dejanji 

ne more povečati nepravičnosti. 

Poštena trgovina, poštene plače in 

ugodne delovne razmere. 
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kakovostnejših izdelkov. 

Ekonomizem Koncept je nerazumljiv. Ekonomski 

akterji naravno stremijo k čim večji 

ekonomičnosti. 

Med ekonomijo in maničnim 

ekonomizmom je jasna razlika. 

Ekonomičnost je sicer pomemben 

pogoj, ne pa glavni cilj. 

Velikost Cilj je rast za vsako ceno. 

Konkurenčnost in trţna moč rasteta 

hkrati z velikostjo. V skladu z 

ekonomijo obsega rast zniţuje 

relativne stroške. Bodisi gaziš bodisi 

te pregazijo. Dohodek mora iz leta v 

leto naraščati. 

Cilj je optimalna velikost. Pretirana 

rast je prav tako nevarna kot pretirano 

krčenje. Treba je najti svoje mesto na 

trgu in dolgotrajno dodajati trajnostno 

vrednost. Dohodek mora biti 

dolgoročno bolj ali manj konstanten, 

ni pa nujno, da se povečuje. 

Izdelek Proizvajamo kar koli, če je to le 

mogoče trţiti. Dovoljeno je vse, kar 

ni prepovedano z zakonom. Aktivna 

prizadevanja za povečevanje trţnega 

povpraševanja po naših izdelkih so 

nujna. 

Iščemo izdelke in storitve, ki se 

skladajo s trajnostnim razvojem. Če je 

kaj dovoljeno, to še ni nujno prav. 

Zadovoljujemo resnične potrebe in 

vstopamo v zdravo konkurenco, 

vendar ne ustvarjamo novega 

povpraševanja. 

Vir: Gergely, 2008, str. 88. 

 

Zasluţni profesor ddr. Matjaţ Mulej v svojem članku Pot iz sedanjega spleta kriz (2009) jasno 

opredeli šest meril gospodarskega zdravja.  

 

- Omogočiti vsakomur zdravo, častno in smiselno ţivljenje. 

- Uskladiti porabo ljudi z naravnimi sposobnostmi planeta Zemlje. 

- Gojiti povezave znotraj močnih in skrbnih skupnosti. 

- Spoštovati zdrava, na pravilih utemeljena trţna načela. 

- Podpirati enakopravno in druţbeno učinkovito porazdelitev sredstev. 

- Izpolniti demokratični ideal oblasti – vsak človek ima svoj glas. 
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Strokovnjaki ugotavljajo, da ima druţbena odgovornost za podjetja jasno dolgoročno korist. 

Anita Hrast (2008, str. 104) zapiše, da bi bil povzetek koristi druţbeno odgovornega 

poslovanja:  

 

- Hitrejša pridobitev novih kadrov in bolj zadovoljni ter kompetentni zaposleni 

(večja učinkovitost in kakovost). 

- Zvestoba kupcev in poslovnih partnerjev (bolj kakovostna dobavna veriga). 

- Gradnja pozitivnega ugleda v širši javnosti in krepitev blagovnih znamk 

(utrjevanje poslovnih povezav, kakovostne dobavne verige, nove poslovne 

priloţnosti). 

- Zmanjševanje stroškov (na primer v povezavi z zaposlenimi, s skrbnim 

ravnanjem s surovinami, energijo ipd.) ter povečanje prihodkov (na primer 

zaradi zvestobe kupcev, visoke kakovosti izdelkov in storitev, v okolju 

prijazne tehnologije), ki izboljšujeta poslovni izid podjetja (dobiček). 

- Dobri odnosi in podpora lokalne skupnosti ter oblasti. 

- Inovativnost in nenehno prepoznavanje potreb strank in drugih deleţnikov. 

- Večja privlačnost za vlagatelje kapitala. 

- Predčasna/pravočasna uskladitev poslovanja z zakonodajo, ki zahteva 

odgovorno ravnanje. 

4.1 Področja izvajanja druţbene odgovornosti podjetij  

4.1.1 Zaposleni 

Ko govorimo o štirih področjih druţbene odgovornosti, gospodarstvo v veliki večini najprej 

izpostavlja zaposlene, ki predstavljajo svoja podjetja in so njihovi ambasadorji . Mnenje o 

svojem podjetju mnogokrat multiplicirajo, ko se pogovarjajo doma, s prijatelji ali znanci. 

 

»Odlični vodje se ločijo od dobrih tudi po tem, koliko se posvečajo svojim zaposlenim in 

koliko vlagajo vanje« (Dimovski, 2009, str. 14). 

 

Poslovodstvo mora biti zgled vsem zaposlenim
7
 in delati mora to, kar govori

8
.  

 

                                                 
7
 Anglosaški svet uporablja besedno zvezo: role model  

 
8
 Anglosaški svet uporablja besedno zvezo: walk the talk.  
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Ravno zaposleni lahko prinesejo podjetju veliko izboljšav, ki omogočajo večje prihranke in 

posledično večji dobiček. Tako Thomas Friedman v svoji knjigi (2008, str. 331) opisuje 

zgodbo poslovne sekretarke, ki mu je predlagala zmanjšanje količine papirja, saj so ob 

vsakem prodanem streţniku poslali tudi komplet priročnika in navodil za uporabo, čeprav je 

isto podjetje naročilo 10 streţnikov. Po spremembi so  pri enem naročilu dajali en komplet 

navodil, razen če ni stranka zahtevala drugače. Posledično je podjetje privarčevalo več sto 

tisoč dolarjev. Tudi tiskanje letnega poročila so ukinili. S tem so prihranili 99 milijonov listov 

papirja, okoli 12.000 dreves, 342 tisoč hektolitrov sveţe vode in 600.000 ameriških dolarjev. 

 

Ključen kazalnik druţbene odgovornosti je ravno odnos lastnikov in uprave do zaposlenih. K 

temu jih v zadnjem času spodbujajo tudi številne nagrade in priznanja. Med njimi naj 

izpostavim tri: 

Druţini prijazno podjetje (Certifikat Druţini prijazno podjetje, b.d.) je poseben certifikat, ki 

prispeva tudi k dvigu druţbene odgovornosti in predstavlja:  

- upravljavski inštrument za stalno izboljšanje druţini prijaznega zaposlovanja, 

- svetovalni postopek, 

- revizorski postopek, prilagodljiv za različno velika podjetja in panoge, 

- obseţen katalog praktičnih ukrepov; ukrepi so sistematizirani v osem delovnih 

področij, 

- orodje druţbene odgovornosti podjetij.  

Trenutno je v mreţi 49 slovenskih podjetij in organizacij, ki so do sedaj pridobila certifikat 

Druţini prijazno podjetje (Certifikat Druţini prijazno podjetje, b.d.). 

 

IRDO - Inštitut za razvoj druţbene odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo za odnose z 

javnostmi sta letos prvič razpisala pilotno nagrado HORUS, namenjeno gospodarskim 

druţbam, ki se zavedajo pomena druţbene odgovornosti (Horus.si, b.d.a). 

 

K dvigu druţbene odgovornosti je veliko pripomogel tudi projekt Zlate niti časopisne hiše 

Dnevnik, kjer gre za medijsko raziskovalni projekt iskanja najboljšega zaposlovalca leta. 

Iščejo podjetja, ki omogočajo zaposlenim razvoj talentov, so zgled in navdih drugim in svoje 

zaposlene spodbujajo k ustvarjalnosti, uspešnosti in učinkovitosti (Mediade, b.d.). 
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4.1.2 Trg  

Trg predstavlja drugo področje, kjer lahko podjetje izvaja svojo druţbeno odgovornost, tako v 

vlogi kupca, dobavitelja ali člena v verigi partnerjev. 

 

Primer sistema, ki temelji na druţbeni odgovornosti trga je Pravična trgovina (WFTO., b. d. 

in 3MUHE Pravična trgovina, b. d.), ki jo definiramo na naslednji način: 

Pravična trgovina je 'trgovinsko partnerstvo', ki temelji na dialogu, 

transparentnosti in spoštovanju in si prizadeva za večjo enakopravnost v 

mednarodni trgovini. Prispeva k trajnostnemu razvoju s tem, da ponuja boljše 

pogoje prodaje in zagotavlja pravice marginaliziranih proizvajalcev in 

delavcev, predvsem iz ekonomsko manj razvitih deţel. Organizacije, ki se 

ukvarjajo s pravično trgovino in ki jih podpirajo potrošniki, se aktivno 

vključujejo v podpiranje proizvajalcev, osveščanje in vodenje kampanj za 

spremembe v pravilih in praksi konvencionalne mednarodne trgovine. 

 

Vendar ni dovolj, da je druţbeno odgovorno na trgu samo podjetje. Pomembno vlogo imajo 

tudi potrošniki, ki vedno prispevajo k TRM (total responsibility management) podjetja. Če 

podjetje ţeli, da ga bo potrošnik nagradil za to, ker je druţbeno odgovorno, mora podjetje 

vlagati tudi v izobraţevanje potrošnika o druţbeni odgovornosti. Zato je potrebno TRM 

nadgraditi še s sistemom TRC (totally responsible consumption). To bo omogočilo sinergijo 

in dalo dolgoročne rezultate (Gorenak, 2008). 

4.1.3 Okolje 

Vsaka gospodarska druţba se mora zavedati, da obstaja in deluje v nekem skupnem okolju. 

To predstavlja dodatno zahtevo, da je potrebno delovati včasih zunaj ekonomskega vidika 

lastnih interesov. Dolgoročno lahko gospodarska druţba obstaja le, če zna skrbeti za okolje, 

saj v nasprotnem primeru ne bo imela moţnosti za obstanek. 

 

Dobra novica je, kot pravi Zenel Batagelj (2008, str. 9), da potrošniki v vseh raziskavah 

poudarjajo pomen ekologije, varstva narave in druţbene odgovornosti. Vendar ponavadi 

izberejo tisto alternativo, ki je cenejša. 
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Ob tem se opaţa, da iščemo cenejšo alternativo ravno v situacijah, ki so povezane z okoljem. 

Razlog je lahko ta, da se dejanje ne pozna kratkoročno, z dolgoročnim razmišljanjem pa se 

ukvarja premalo ljudi in organizacij. Obstaja pa še en problem – popolna zmeda standardov in 

pravil. 

 

ISO 9001 je bil prvi poizkus standarda za ravnanje z okoljem, drugi je bil ISO 14001. Kasneje 

so razvili standard za zdravje in varstvo pri delu (OHSAS 18001). Posebna standarda sta bila 

uvedena tudi za zainteresiranega udeleţenca AA 1000 in SA 8000, prav tako za poročila o 

trajnostnem razvoju (GRI). Tudi Organizacija zdruţenih narodov ima posebne programe, kot 

sta Globalni dogovor in Gibanje za čistejšo proizvodnjo. Svoje so dodali tudi znanstveniki s 

programoma Faktor 4 in 10, ki se nanašata na ničelno emisijo. Ob tem imamo še številne 

nacionalne oznake za okolju prijazne izdelke, kot je na primer nemška ekološka oznaka 

Blauer Engel. Vse te pobude je treba, seveda pozdraviti, vendar je ţe na prvi pogled jasno, da 

gre za kompleksne in zapletene standarde. V tej dţungli se ne znajdejo niti strokovnjaki, kaj 

šele navadi smrtniki (Gergely, 2008). 

 

Dobrodošli so tisti prijemi, ki pokaţejo druţbeno odgovornost posameznika na preprost način. 

V zadnjem času se tudi pri nas uporablja preprost izračun, ki hitro predstavi druţbeno 

odgovornost vsakega v zvezi z varovanjem okolja, tudi organizacij. 

 

Ogljični odtis
9
 je seštevek emisij toplogrednih plinov, ki jih posredno ali neposredno 

povzroča človek oziroma organizacija. Če organizacija ţeli zmanjšati svoje emisije, je 

določanje ogljičnega odtisa lahko prvi korak k temu  (Umanotera 2009). 

4.1.4 Skupnost  

Poleg zaposlenih, trga in okolja pa se mora vsaka gospodarska skupnost zavedati tudi 

skupnosti, v kateri obstaja. Svoj uspeh mora vračati nazaj druţbi v obliki štipendij, 

sponzorstev in donacij. Gre za vzajemen odnos dolgoročnega sodelovanja. 

 

                                                 
9 V Sloveniji je mogoče izmeriti ogljični odtis prek organizacije Umanotera, ki pri nas postavlja standarde, izobraţuje in opozarja na 

druţbeno odgovornost na področju varovanja okolja 
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Tako številna podjetja in tudi posamezniki postajajo dobrotniki vsaj v decembru. Večje 

donacije so nad deset tisoč evrov, opazen pa je tudi trend, da namesto čestitk in poslovnih 

daril darujejo podjetja v dobrodelne namene (Gruden, 2007, str. 6). 

 

Podjetja večinoma (še) ne razumejo sponzorstva kot poslovno priloţnost. Gre za obojestranski 

interes, ko ne moremo govoriti o enosmernem odnosu daš - dobiš, temveč o sodelovanju po 

principu dobim – dobim. Ne gre za romantiko, ampak za posel. Sponzorstvo je lahko dobra 

investicija, ki mora, če je skrbno načrtovana, dosegati racionalno opredeljene cilje in dodajati 

dodano vrednost za obe strani (Jezeršek Turnes, 2007, str. 23). 

 

Ob tem je pri gospodarskih druţbah vedno pomemben strateški razmislek, saj se njihovo 

dejanje podpore skupnosti hitro lahko razume kot druţbeno neodgovorno. 

 

Je pomoč po političnem nareku drţavnega Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) košarkarjem 

Union Olimpije druţbeno odgovorna? Morda za kakšne navijače je. In še ti imajo lahko 

pomislek, ko bodo morali plačati draţji račun za elektriko. Alternativa bi bila, da bi opremljali 

košarkarska dvorišča, plačali trenerje za mlade košarkarje…Vendar se to ne bi videlo tako 

bleščeče. Temeljno vprašanje je, koliko več energije bo prodalo podjetje zaradi tega 

sponzorstva. V prvi vrsti je HSE druţbeno odgovoren za umiritev cen elektrike, po drugi 

strani pa mora biti bolj strateški pri izvajanju svoje druţbene odgovornosti in tako morda 

napolniti dvorano v Tivoliju z domačimi mladimi potenciali (Mihajlović, 2007). 

 

Ob vsakem sodelovanju s predstavniki skupnosti mora imeti gospodarska druţba odgovor, 

zakaj je zanjo upravičeno, da postane njihov partner. Seveda se mora gospodarska druţba 

zavedati tudi posledic in odgovornosti, ko sodelovanje zavrne. 

4.1.5 Ostala področja  

Ob tem ne smemo spregledati tudi nekaterih drugih moţnosti, s katerimi gospodarske druţbe 

lahko izvajajo druţbeno odgovornost. V zadnjem času komunicirajo svojo druţbeno 

odgovornost tudi v letnih poročilih, kjer je moţno zaznati trend naraščanja med letom1998 in 

2006. Leta 2001 je poročanje o druţbeni odgovornosti v povprečju znašalo 618 povedi, leta 

2002 pa ţe skoraj 1300 povedi (Golob 2008). 
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K temu so veliko pripomogli tudi mediji. Največ se s tematiko druţbene odgovornosti ukvarja 

časnik Finance, ki je leta 2000 med ocenjevanje najboljšega poslovnega poročila uvrstil 

tematiko okolje in druţbena dejavnost. Leta 2006 so se odločili, da podarijo posebno 

priznanje za najboljše trajnostno poročilo (Kernel in Marušič, 2008, str. 47). 

 

Problem še vedno predstavlja vsebina poročil. Če smo natančni in se jih lotimo prebirati, kaj 

hitro ugotovimo razmerje med prihodki in, denimo, sponzorskimi sredstvi. To je še vedno 

izjemno majhno; merimo ga lahko z ničlami in decimalkami. Razmerje je pribliţno tako, kot 

če bi kdo, ki zasluţi 800 EUR, namenil z dobrodelno gesto revnemu nosečemu dekletu 1 do 2 

centa in se s tem hvalil v vseh poročilih (Gergely, 2008, str. 26). 

 

Druţbena odgovornost mora biti z računovodskega stališča predstavljena kot dolgoročna 

naloţba in ne kot kratkoročen strošek. V primerih, ko se odloča, kdaj in kako komunicirati 

druţbeno odgovornost, se vsaka gospodarska druţba sooči s konfliktom interesov Pojavljajo 

se številni očitki, da je postala druţbena odgovornost perverznost PR sektorjev in 

marketinških agencij. Kritika, nevarnost izpada finančnih prihodkov in nizek ugled je samo 

nekaj razlogov, da se oglaševalska industrija vsaj pribliţno zaveda pomembnosti druţbene 

odgovornosti v komunikacijski industriji, ki naj bi temeljila na treh načelih etičnosti. To je na 

resnicoljubnosti, digniteti in vzpodbujanju druţbenega in osebnega razvoja. Ali je oglaševanje 

druţbeno odgovorno ali ne, lahko hitro preverimo tako, da ugotovimo, ali podjetja 

komunicirajo svoje blagovne znamke z dobrim namenom in spoštovanjem ţivljenja in 

človeškega dostojanstva (Hawlina, 2007). 

 

V primarni fazi se odraţa druţbena odgovornost v kulturi podjetja, ki jo je moţno 

komunicirati na poseben, občutljiv in ravno prav zmeren način. Najpomembneje pri tem je, da 

se organizacija, ki se odloči komunicirati druţbeno odgovornost, zaveda njenega etičnega, 

ekonomskega in zakonskega vidika. Pri tem lahko uporablja različne načine, vendar mora 

vedeti, da je druţbeno odgovornost smotrno komunicirati samo načrtovano in nad vsem tem  

izvajati tudi interno kontrolo (Šarotar Ţiţek, 2008). 

 

Komunikatorji so v podjetjih pomemben vezni členi. Njihova vloga preraste golo obveščanje, 

ko se organizacija ali gospodarska druţba loti druţbene odgovornost z iskrenostjo, 

poštenostjo in zavestno ţeljo po izboljšanju (Klipšteter, 2008, str. 55). 
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Pomembno vlogo pri promociji druţbene odgovornosti imajo tudi novinarji oziroma mediji. 

Analiza pojavljanja druţbene odgovornosti v slovenskih tiskanih medijih v obdobju od 01. 06. 

2006 do 31. 05. 2007 pokaţe 11 objav. Ţe v naslednjem letu, v obdobju od 01. 06. 2007 do 

23. 05. 2008 pa se ta številka povzpne na 341. Tako je moţno v tiskanih medijih zaslediti 251 

objav, ki so povezane z druţbeno odgovornostjo, v elektronskih 30 objav in v internetnih 

medijih 60 objav (IRDO, b.d.). 

 

Ob tem je zanimivo, da nekateri postavljajo javni pritisk v vrh razlogov za druţbeno 

odgovornost. Glavi razlogi za uvedbo druţbene odgovornosti v podjetju, so medijski pritisk, 

poslovna korist in razna zakonodaja (Kimovec, 2008; povz. po Bertoncelj Popit 2006, str. 16). 

Očitki, da medijev druţbena odgovornost ne zanima, torej niso upravičeni. Tudi novinarji so 

pripravljeni pisati o druţbeni odgovornosti, vendar ne marajo zgodb, ki so samo pozitivne in 

ne povedo nič o ovirah in teţavah. Ob tem pa se velikokrat zgodi, da bi podjetja rada 

komunicirala svoje uspehe širši populaciji samo preko medijev, ob tem pa pozabljajo na svoje 

najboljše zaveznike in ambasadorje – na svoje zaposlene (Vozel, 2007c). 

 

Podjetja se morajo ob tem zavedati, da je druţbeno odgovornost novinarjem potrebno znati 

komunicirati. Pripravljen je treba biti na vsa vprašanja, tudi na neprijetna. Tako se je zgodilo, 

da so Francu Jungu, mednarodnemu menedţerju v koncernu BMW, novinarji postavili več 

vprašanj, na katera preprosto niso dobili odgovorov. To je nevarno, saj pri druţbeni 

odgovornosti ni tabujev in skrivalnic. Odprtost, transparentnost in jasnost so ključni pogoji za 

komuniciranje druţbene odgovornosti in prav pri tej je potrebno odgovoriti na vsa vprašanja 

(Škrinjar in Vozel, 2007). 

 

Ko komuniciramo druţbeno odgovornost medijem, je verjetno iskrenost ključna vrednota. In 

iskrenost je tudi tista, ki jo pričakujejo v partnerstvu pri druţbeni odgovornosti nevladne 

organizacije. Pomen teh se vsako leto povečuje. Od šestdesetih let prejšnjega stoletja pa do 

danes naj bi bilo po celem svetu ustanovljenih več kot milijon nevladnih organizacij, ki dajejo  

socialnim in okoljskim zadevam največji poudarek (Zhexembayeva, 2008, str. 91). 

 

Pri sodelovanju z nevladnimi organizacijami je mogoče zaznati dva pola. Na eni strani so 

menedţerji, ki hitro izberejo znano nevladno organizacijo in ji nakaţejo kup denarja. 

Mnogokrat, predvsem v primeru naravnih katastrof, je to lahko popolnoma upravičena 

metoda. Druga skrajnost pa je do potankosti dodelana, stroga strategija, ki vpliva zaviralno 
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skoraj na vsako moţnost, da bi nevladna organizacija prejela sredstva. Po drugi strani pa 

imajo nekatere organizacije celo sklade za dejavnosti s področja dobrodelnosti (Gergely, 

2008, str. 68). 

 

Tudi v Sloveniji še vedno pogosto razumemo druţbeno odgovornost kot denarno pomoč 

podjetij nevladnemu sektorju za delovanje. V svetu se ţe uveljavlja trend, da so podjetja in 

nevladne organizacije pravi partnerji za reševanje številnih problemov in izzivov. Tako se 

zgodi, da podjetje lahko reši skupaj z nevladno organizacijo celo problem, ki ga je nenamerno 

povzročilo samo (Vozel, 2007b). 

 

Nevladni sektor je pomemben tudi za širše delovanje vsake druţbe. Pluralizacija odnosov in 

demokratizacija, aktivna participacija in širša moţnost delovanja za drţavljane je le nekaj 

koristi, ki jih vsaki druţbi prinaša nevladni sektor. Tako je nevladni sektor pogosto tudi 

uporabljen kot orodje, da z njim zgradimo kapacitete za razvoj pomembnega dela druţbe – 

civilne druţbe. Nevladni sektor pri tem opravlja vse tri funkcije hkrati, in sicer politično, 

socialno in ekonomsko (Vojnovič, B.l., str. 70–71). 

4.2 Problematika izvajanja druţbene odgovornosti podjetij 

Ko govorimo o problematiki izvajanja druţbene odgovornosti, se lahko ustavimo pri dveh 

temeljnih problemih: 

 

- nadzoru, 

- izobraţevanju. 

 

Prav korporativna druţbena odgovornost je lahko izmuzljiva stvar, še posebej ko gre za njeno 

komuniciranje. Ljudje niso ovce in hitro ugotovijo, kakšna je resnica, posledično pa to 

povzroči lahko podjetju veliko škodo (Verčič, 2008, str. 81). 

 

Kdo nadzira druţbeno odgovornost? Pomembno vlogo bi moralo verjetno imeti pri tem 

računsko sodišče, vendar je pravno formalne oblike nadzora druţbene odgovornosti teţko 

zagotoviti. Najboljši nadzornik druţbene odgovornosti bo gotovo trg in podjetja, ki bodo 

druţbeno odgovornost zlorabljala, bodo ogromno tvegala. Moč mnoţic je velika. Morda pa se 
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bo v prihodnosti lahko zakonsko organizirala posebna komisija za nadzor etike in morale pri 

izvajanju druţbene odgovornosti. 

 

Ob tem si oglejmo primer kampanje druţbene odgovornosti. Zaradi dejstva, da podatkov ni 

moţno preveriti, se izognimo konkretnim imenom.  

 

Pred časom je znano podjetje, ki se ukvarja z okni, govorilo v svojem televizijskem oglasu o 

tem, da bodo za vsako prodano okno namenili del prihodka za letovanje otrok na morju. 

V prvi fazi je sicer potrebno pohvaliti vsa podjetja, ki razmišljajo druţbeno odgovorno  

vendar se pri tem pojavi nekaj problemov. Kdo lahko dejansko potrdi, da so od vsakega okna 

res namenili deleţ za letovanje otrok? Kaj pomeni deleţ od prodaje? Teoretično predstavlja 

deleţ od prodaje vsak cent. Ta primer jasno kaţe, v kakšno smer bo v prihodnosti šlo 

oglaševanje. Bodo začeli vsi izkoriščati druţbeno odgovornost? 

 

Trčimo ob primere, ko organizacija obljublja, da bo namenila 30 % sredstev v dobrodelne 

namene. 30 odstotkov česa? Prometa ali dobička?. In če prometa, ali to lahko pomeni, da bo 

svoje izdelke podraţila za 30 odstotkov in potem ta odstotek podraţitve dajala za 

dobrodelnost? 

 

In še nečesa se moramo zavedati. Druţbena odgovornost privablja kupce. Je potem etično, da 

v dobrodelne namene namenimo 20 %, ki smo jih oglaševali, če povečamo dobiček za 80 %?  

 

Spodnja zgodba ponazarja napako v sistemu druţbene odgovornosti, ki se pojavlja tudi v 

Sloveniji. 

 

Podjetje za novo leto objavi, da poslovnim partnerjem ne bo pošiljalo 

novoletnih čestitk, ker bo denar, ki bi ga sicer porabilo zanje, namenilo za 

prepotreben projekt ali organizacijo (običajno se ukvarja z otroki in/ali z 

bolnimi). Denar v višini x evrov bo nakazalo… vendar gre x + y za 

oglaševanje te dobrodelnosti. Kako in koliko je takšno početje druţbeno 

odgovorno? (Verčič, 2008, str. 81) 

 

Verjetno bo potrebno v druţbi doseči konsenz o takšnem oglaševanju humanitarnih 

aktivnosti. Izhodišče bi lahko bilo, da z oglaševanjem humanitarnega, druţbeno odgovornega 
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ravnanja povečujemo profit in da več kot 50 % tega profita dejansko namenimo za 

humanitarnost. Zanimivo je, da so novinarji ţe razvili metode, s katerimi zaznajo goljufivce 

na področju druţbene odgovornosti. 

 

Tabela 3: Metode, s katerimi zaznamo goljufivce na področju druţbene odgovornosti. 

- Sledite sledi denarja: Podjetja so 

donatorji političnih strank in interesnih 

skupin, česar nujno ne razkrijejo v svojih 

letnih poročilih, čeprav gre za denar 

delničarjev. Povprašajte o vseh donacijah, 

ne le o tistih, s katerimi se hvalijo! 

- Sledite sledi članstva: Podjetja se 

rada hvalijo s skrbjo za okolje, protiokoljski 

aktivizem pa skrijejo pod krinko panoţnih 

zdruţenj, ki jim pripadajo. Seznanite se, 

katerim zdruţenjem pripadajo in kakšne so 

politike teh zdruţenj. 

- Sledite papirni sledi: Podjetja dajejo 

zaveze vladam, pišejo pisma poslancem in 

drţavnim agencijam. Poiščite te zaveze in 

dokaze o lobiranju. Morda boste odkrili, da 

si namesto podpore prizadevajo zniţati 

standarde varovanja okolja. 

- Poiščite okostnjake v omari: Vsako 

podjetje ima kakšne večje teţave, ki jih 

skriva pred javnostjo in regulatorji. Nekatere 

so razkrite v letnih poročilih, druge najdemo 

v medijih ali v pogovoru s kritičnimi 

nevladnimi organizacijami. 

 

- Preverite dostop do informacij: 

Podjetja dajejo načelna zagotovila o 

preglednosti poslovanja in zagotavljanju 

informacij delničarjem in deleţnikom. Ne 

verjemite, temveč pri konkretnem vprašanju, 

ki vas zanima, preverite trditve v praksi. 

Vedite, da odgovor "poslovna skrivnost" v 

resnici pomeni "ne". 

- Preverite mednarodno prakso: 

Mednarodna podjetja v drţavah, kjer so 

zakonske meje niţje, zniţajo raven svoje 

odgovornosti. Preverite, ali so njihove 

poslovne prakse mednarodno dosledne ali pa 

se prilagodijo, če menijo, da se lahko 

izmuznejo. 

- Preverite odnos do kritik: Nekatera 

podjetja si izjemno močno prizadevajo, da bi 

utišala svoje kritike, pri čemer nabor 

ukrepov sega od legalnih pritiskov do 

odtegovanja finančne podpore, do toţb in 

groţenj ali celo uporabe vojaške sile. 

- Preverjajte doslednost v času: 

Pogosto podjetja objavijo svojo druţbeno 

odgovorno usmeritev, vendar projekt 

finančno "stradajo". Neredko dajejo zaveze, 

ko so pod javnim pritiskom, ko se ţarometi 

obrnejo drugam, pa jih opustijo.  

 

Vir: Vozel, 2007d. 
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Problem je tudi v izobraţevanju, saj druţbena odgovornost pri nas še vedno ni postala tema 

širšega izobraţevalnega sistema. Dvakrat letno se pripravi lestvica programov MBA, ki med 

vsebino poudarjajo tudi druţbeno odgovornost. V tujini prednjačijo ameriške fakultete s 

programom MBA, po njih pa se orientirajo tudi nekatere poslovne šole v Evropi. Dejavniki, 

ki se upoštevajo v lestvici, so med drugim obseg izbirnih moţnosti za študente, integracija 

druţbeno odgovornih tem v tradicionalno ekonomske predmete, deleţ predmetnika, 

namenjenega druţbeno odgovornim in okoljskih vsebinam ter sodelovanje v raziskavah na 

tem področju (Turk 2007). 

 

Prava izobrazba o trajnostnem razvoju bi morala med drugim dati udeleţencem zavedanje, da 

je lahko druţbena odgovornost poslovna priloţnost. Okvir in pomoč, da bi druţbeno 

odgovornost vpeljali v prakso, sta dve ključni stvari, ki bi ju morale dati poslovne šole 

bodočim menedţerjem. Ti bi se morali zavedati pomena druţbene odgovornosti za vse 

deleţnike. V času študija bi morali slušatelji dobiti tudi nova orodja in znanja, da bi lahko s 

specifičnimi akcijami povečali odgovornost podjetij, ki jih imajo v lasti, ali jih vodijo 

(Sustainable Value Partners, b.d.). 
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5 KJE SMO V SLOVENIJI Z DRUŢBENO ODGOVORNOSTJO PODJETIJ 

Tranzicija je povzročila pomembne spremembe, ki so vplivale v slovenskem prostoru na 

pojav izjemnih ekstremov. Teme, kot so solidarnost, pomoč in odgovornost, so postale 

preteklost, stvar prejšnjega reţima. 

 

Vsekakor druţbena odgovornost v Sloveniji ni tuj pojem in zgodi se, da so podjetja bolj 

odgovorna različnim deleţnikom kot svojim delničarjem, za kar bi lahko iskali vzroke v 

ostankih razmišljanja socialističnega sistema, ki je gojil solidarnost kot posebno vrednoto 

(Gorjanc, 2004, str. 61). 

 

Lasten interes in pohlep sta odigrala ključno vlogo. To se kaţe v zgodbah pidov, skladov in 

tajkunov. Obtoţevati pojave preteklosti iz percepcije sedanjosti ni teţko delo. Vsaka zgodba 

ima svoj namen in tudi te so bile dobra lekcija za nove generacije, ki imajo očitno drugačne 

vrednote. Vse to vpliva tudi na širšo druţbo, zato bi se povečanje druţbene odgovornosti 

lahko pojavilo tudi kot posledica tega vplivanja, za kupovanje odpustkov za pretekla dejanja. 

 

Druţbena odgovornost je kljub temu postala tema tudi v strokovnih krogih. Številni, ţe 

omenjeni projekti kaţejo na  razumevanje za druţbeno odgovornost in so namenjeni njenemu 

spodbujanju. Med takimi projekti je tudi projekt Rituali. Njegovo poslanstvo je s 

svetovanjem, izobraţevanjem in zdruţevanjem enako mislečih. pomagati podjetjem 

zmanjševati učinke, ki uničujejo okolje. Projekt Rituali pomaga povečevati pozitivne 

ekonomske in druţbene učinke, ki jih v podjetja uvajajo poslovodstva (Rituali, b.d.). 

 

Ob tem je potrebno še enkrat izpostaviti pomen časnika Finance, ki s številnimi članki, v prvi 

vrsti pa z letnimi raziskavami pribliţuje temo druţbene odgovornosti predvsem gospodarski 

populaciji.  

 

O druţbeni odgovornosti tako veliko govorijo tudi sami gospodarstveniki, celo predsedniki 

uprav. Predsednik uprave BTC Joţe Mermal pravi, da socialna nota ni umrla, vendar 

ugotavlja, da jo pri novih menedţerjih teţko najdemo (Postruţnik, 2008, str. 9).  
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Predsednik uprave Gorenja pravi, da uporabljajo hladilnike, old  timerje, s pridihom nostalgije 

v vrsti promocijskih, sporočilnih in človekoljubnih akcij. Gorenje, kot druţbeno odgovorno 

podjetje, redno sodeluje v humanitarnih projektih in je pogosto tudi njihov pobudnik 

(Bobinac, 2008, str. 13). Zavedajo se tudi pomena vloge voditelja. Ravno ti morajo, kot pravi 

Bobinac (2008, str. 15), imeti največjo ţeljo po spoznavanju novih doseţkov, biti sistematično 

pripravljeni za učenje in imeti odprte oči za nove ideje. Najlaţje je govoriti, da so za to 

odgovorni vsi, kar lahko pomeni, da ni odgovoren nihče. V Gorenju so hitro opredelili 

odgovornost članov uprave in direktorjev kot najbolj odgovorih, kar morajo, dokazovati z 

osebnim zgledom in tudi z inovativnostjo. 

 

Vloga menedţerja v podjetju je zelo pomembna, saj uvede v podjetje svoj način vodenja in 

svojo osebnost. Nanj seveda vplivajo številni dejavniki, od druţine, vere, ţivljenjskih potreb, 

itd. Osebne karakteristike, na primer samozavest in egoizem, vplivajo na etično odločanje 

menedţerjev. Menedţer lahko ključno vpliva na to, da se moralno in etično ravnanje v 

podjetju bodisi pospeši ali zavre (Robas, 2003, str. 34). Ob tem včasih trčimo v samoironijo 

zgodovinskih dejanj. Prvo samostojno okoljsko poročilo v Sloveniji, to je prvo zeleno 

poročilo, je izdala leta 1999 druţba OMV Istrabenz . (Kernel in Marušič, 2008, str. 45). 

5.1 Primeri dobrih praks 

V Sloveniji lahko najdemo nekaj primerov dobre prakse na področju druţbene odgovornosti. 

Kako zares odgovorni so posamezniki in podjetja, ni moţno zares ugotoviti. Gospodarstveniki 

se svojega pomena očitno dobro zavedajo, med njimi tudi nekdanji predsednik Zdruţenja 

Manager
10

 in predsednik uprave druţbe Gorenje Franjo Bobinac (2009, str. 6), ki pravi:. 

»Slovenski managerji delamo vse, kar je v naši moči, da ohranimo podjetja zdrava, a ne 

smemo se slepiti, da bi lahko v času globalne krize zagotavljali enako raven standarda, kot 

smo ga v času rasti.« Ob tem poudarja pomen vseh in poziva na sodelovanje:  

 

Brez močnega gospodarstva ne bo dobrega zdravstvenega sistema, športa, 

kulture, šolstva ... Vsa druţbena nadgradnja ima svoje temelje v slovenskem 

gospodarstvu, ti temelji pa se – tako kot drugod po svetu – nevarno majejo. 

Prej ko se bodo tudi tisti, ki se napajajo iz drţavne sklede, zamislili in 

                                                 
10

 V času zapisa je sicer opravljal funkcijo v.d. predsednika Zdruţenja manager do volitev oktobra, vendar se za 

ponovno kandidaturo ni odločil  
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pomislili, kako lahko sami pomagajo k umirjanju, bolje bomo prepluli skozi ta 

krizni vihar. 

 

Za namen diplomskega dela sem izbral tri osebe, ki druţbeno odgovornost tesno prepletajo s 

podjetji, ki jih vodijo, ali jih imajo v lasti. Z njimi sem opravil poglobljene intervjuje, katerih 

povzetke objavljam kot primere druţbeno odgovornih podjetji v Sloveniji. 

 

K izbiri je prispevala analiza različnih medijev, kjer sem spremljal, katera imena se 

najpogosteje pojavljajo v povezavi z pojmom druţbene odgovornosti. Pomembne pri izbiri so 

bile tudi različne zgodbe v ozadju lastništva in upravljanja. Zgodba mag. Dejana Turka in 

Si.mobila d. d. je zgodba o menedţerju, ki ga je nastavil tuji lastnik podjetja. Joc Pečečnik je 

svojo zgodbo ustvaril sam iz nič. Janez Škrabec je nadaljeval druţinsko zgodbo in jo postavil 

v krog najboljših v veliki meri prav on sam. 
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5.1.1 Intervju št. 1: Si.mobil, mag. Dejan Turk  

O Si.mobilovi druţbeni odgovornosti slišimo med laično javnostjo ţe na trţnici. »Si slišala, 

da prodaja Si.mobil ekološki telefon,« sem zadnjič slišal v vrsti za sadje, kar kaţe na 

uspešnost širjenja zgodbe o druţbeni odgovornosti podjetja med širšo populacijo. Na drugi 

strani je njihova druţbena odgovornost predstavljena strokovni javnosti, med drugim tudi na 

Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF). Verjetno ni naključje, da je Si.mobil pred 

kratkim obiskal celo predsednik drţave, ko so gostili srečanje slovenskega UN Global 

Compacta. 

 

Vsak od nas bi si moral vsak dan znova zastaviti vprašanje: »Kaj lahko jaz kot posameznik 

dobrega naredim za okolje? Kako lahko jaz zmanjšam negativne učinke na okolje, v katerem 

ţivim in delam?« Očitno si to vprašanje postavlja velikokrat tudi predsednik uprave Dejan 

Turk. Med drugim je bil član gospodarske delegacije slovenskega UNICEFa v Ruandi. 

»Udeleţba v Unicefovi gospodarski delegaciji v Ruandi je bila zame posebna izkušnja. 

Presenečen sem bil ţe na letališču, ko mi je carinik v Ruandi ţe takoj ob vstopu v drţavo 

razloţil: 'Excuse me, Sir, Rwanda is a plastic bag free country, no plastic bags are allowed 

here'. Razloţili so mi, da je vlada s prepovedjo plastičnih vrečk naredila pomemben korak k 

čistejšemu okolju. Še dlje so šli: vsak od skoraj 10 milijonov Ruandcev posveti vsako zadnjo 

soboto v mesecu čiščenju in urejanju svoje najbliţje okolice. Skratka, odnosa do okolja bi se 

lahko učili tudi od te drţave.«  

 

Zakaj se za tako pot ne odloči več vaših kolegov, vprašam. Unicef jih povabi, vendar se temu 

pogosto spretno izognejo. Na vprašanje, kaj bi sporočil svojim kolegom, zakaj je za pet dni 

vredno odpotovati v Afriko in videti druţbeno odgovorne projekte v luči humanitarnosti na 

terenu,  odgovori v marketinškem slogu: »Treba je 're.misliti'.« 

 

»Podjetja morajo biti zavezana ohranjanju ravnoteţja med druţbenim in naravnim okoljem ter 

rastjo podjetja. Ko torej govorimo o druţbeni odgovornosti podjetij, ne moremo mimo 

uspešnosti in etičnosti v poslovanju, zagotavljanja zdravja in razvoja zaposlenih, 

zmanjševanja vplivov na okolje in skrbi za prosperiteto druţbe, v kateri podjetje posluje,« 

odgovori na vprašanje, kaj mu pomeni druţbena odgovornost. 
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Si.mobil razume druţbeno odgovornost zelo široko. Očitno so se odločili, da  mora postati 

druţbena odgovornost DNK poslovanja. Izvirajo iz ljudi, iz zaposlenih, ki so hkrati prvi 

ambasadorji. Skrb za zadovoljstvo in motiviranost je na prvem mestu. Vlagajo v njihov 

razvoj, nudijo jim mednarodne izkušnje v okviru skupine Mobilkom Austria in partnerstva z 

Vodafonom. Stalno se izobraţujejo in izpopolnjujejo. Med njimi je veliko takih, ki so začeli 

svojo kariero v Si.mobilu še kot študenti in nekateri so napredovali do najvišjih funkcij v 

podjetju. 

 

Posebno skrb namenjajo mladim staršem in jih pri njihovih odločitvah močno podpirajo. 

»Vsako leto organiziramo tudi dobrodelni dogodek Ţur z razlogom, na katerem zbiramo 

sredstva za mlade v stiski in mlade spodbujamo k dobrodelnosti. Sodelujemo pa tudi s 

številnimi dobrodelnimi organizacijami.« 

 

V zadnjem času izjemno veliko pozornosti namenjamo okolju. »Svojo celostno druţbeno 

odgovorno drţo smo poimenovali Re.misli. Izhaja iz v širši druţbi sprejetega koncepta 

Rethink (Reduce, Reuse in Recycle), ki povzema okoljsko zavest in druţbeno odgovornost 

tako posameznikov kot organizacij. Re.misli je povabilo k ponovnemu premisleku. Zasnovan 

je kot ideja odgovornega bivanja, kjer šteje vsak posameznik in vsaka, na videz še tako 

nepomembna gesta. Poslovanje, komuniciranje in našo novo 'zeleno' ponudbo smo oblikovali 

v duhu nove ekonomske paradigme, kjer je pot prav tako pomembna kot cilj, če ne še bolj.«  

 

Druţbeno odgovoren mora biti najprej posameznik, gospodarske druţbe pa lahko pri tem 

pomagajo. Okoljska odgovornost se začne pri vsakem posamezniku. Izkušnje kaţejo, da bi 

vsaj polovico okoljskih teţav lahko odpravili z bolj odgovornim vedenjem. Te odgovornosti 

se ne da prelagati na druge. Če naredi vsak posameznik le nekaj malih zelenih korakov, bomo 

skupaj naredili kaj dobrega za naš planet. »Brez dvoma so podjetja tista, ki lahko s svojim 

vplivom doseţejo velik učinek, ki se s pravilnim ozaveščanjem in spodbujanjem lahko 

multiplicira med ljudmi. Podjetja se danes ţe morajo zavedati, da bo v prihodnosti druţbeno 

odgovorno poslovanje edino moţno poslovanje. Tudi sam menim, da mora prav vsako 

podjetje vključiti skrb za okolje v svojo dolgoročno poslovno strategijo in vsakodnevno 

delovanje,« pravi Turk in dodaja, »Vsako podjetje pa bi moralo poskrbeti, da se njihovi 

zaposleni pri svojem delu dobro počutijo, da so zadovoljni in motivirani, da lahko odkrito 

rešujejo svoje teţave, da imajo moţnost lastnega razvoja in da lahko učinkovito usklajujejo 

svoje sluţbeno in druţinsko ţivljenje.«  
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Za uspešno delovanje koncepta druţbene odgovornosti v podjetju mora biti pripravljeno 

sodelovati celotno osebje. Prav vsak zaposleni je lahko pobudnik druţbeno odgovorne akcije. 

 

»V Si.mobilu se je na področju okoljske odgovornosti vse skupaj začelo pred leti, s pobudo 

nekaterih zaposlenih, da bi začeli z ločenim zbiranjem odpadkov. To smo seveda uredili in 

pobude so začele kar deţevati. Dobre predloge smo začeli uresničevati in aktivnosti je bilo 

vse več, tako da smo vse zdruţili v en projekt. Najprej smo počistili pred lastnim pragom. 

Izmerili in popisali smo vse naše vplive na okolje in začeli izboljševati svoj odnos. 

Zmanjševati smo začeli porabo energije, vode, transporta, embalaţe, papirja, ipd. Projekt je 

zorel in prerasel v filozofijo Re.misli. Vpeli smo jo v svoje vsakdanje delovne procese in 

danes vsak od nas zaposlenih na vsakem koraku premisli, kaj lahko pri svojem delu naredi 

bolje, drugače.« 

Projekta torej ni načrtovalo vodstvo, ampak se je zgodil spontano. Vodstvo ga usmerja, 

koordinira in zato doţivlja tak uspeh. Pogoj za to je odkritost, sproščenost in zadovoljstvo., ki 

mora vladati v podjetju. 

 

V projektih druţbene odgovornosti ima vodstvo pomemben vpliv. »Vodstvo mora svoje 

zaposlene predvsem jasno podpreti pri druţbeno odgovornih dejanjih in jih spodbujati s 

svojim zgledom. Poskrbeti pa mora tudi za njihovo zadovoljstvo. Si.mobil je tako na primer 

eno od prvih slovenskih podjetij, ki so pridobila certifikat druţini prijaznega podjetja. 

Posebna delovna skupina, ki jo sestavljajo posamezni zaposleni prostovoljno, skrbi za 

izvajanje in promoviranje ugodnosti za zaposlene in daje pobude za razvoj tega področja. 

Podobno je na področju naših okoljskih aktivnosti. Zaposleni so ustanovili Eko tim, ki skrbi 

za razne aktivnosti, kot so čistilne akcije, ipd. Celotna zadeva je sicer strateško vodena in 

vodstvo to jasno podpira. Še bolj pomembno pa je, da je ta projekt prerasel v način 

razmišljanja naših sodelavcev, ki pri vsakem svojem dejanju re.mislijo.« Na to pomembno 

vplivajo ravno dejanja vodilnih ljudi, ki predstavljajo zgled ne samo v podjetju. Pomembno je 

ravnanje človeka tudi doma, ko zapusti sluţbo. »Ţe dolgo časa ločeno zbiramo odpadke, 

pazljivo ravnam z vodo, energijo. Skušam tudi ţiveti zdravo, zato kupujemo bio izdelke, ki so 

bolj zdravi in imajo manjši vpliv na okolje. Sem tudi starš otrok sveta v okviru Unicefa in 

redno darujem dobrodelnim organizacijam,« strne svojo osebno druţbeno odgovornost Dejan 

Turk. 
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Tudi glede donatorstev in sponzorstev imajo v Si.mobilu jasno strategijo. »Postavljeno imamo 

dolgoročno strategijo tako sponzorskih, donatorskih kot druţbeno-odgovornih projektov. Te 

večinoma razvijamo sami ali v sodelovanju s partnerji. Prav tako pa smo odprti za dobre 

predloge, ki se ujemajo z našimi vrednotami in blagovno znamko. Najbolj pomembno je, da 

je projekt inovativen, drugačen in predvsem, da se ujema z našo blagovno znamko, z našo 

filozofijo in vrednotami.« 

 

Seveda ima druţbeno odgovorno dogajanje tudi svoje prednosti. Si.imobil jih izpostavlja šest:  

- utrditev pozicije blagovne znamke,  

- izboljšanje ugleda, 

- privabljanje, motivacija in izpolnjevanje pričakovanj zaposlenih, 

- niţji operativni stroški (prihranki energije, vode, tiskanja, papirja, transporta), 

- obvladovanje tveganj prek dialoga z deleţniki, 

- inovacije in intelektualni kapital. 

 

Ko nanese vprašanje na ekonomičnost druţbene odgovornosti, je odgovor jasen. Si.mobil se 

je odločil za druţbeno odgovornost kot strateško investicijo. »Na druţbeno odgovornost ne 

smemo vedno gledati skozi prizmo dobičkonosnosti. Druţbeno odgovorno postane podjetje 

kot celota, zato na dejavnost druţbene odgovornosti ne gledamo več le kot na strošek ali kot 

na dobrodelno dejavnost, temveč kot na strateško investicijo, ki nagrajuje na dolgi rok. 

Podjetja moramo zato naprej re.misliti svoje poslovanje, izmeriti svoje vplive in izboljšati 

svoj način poslovanja. Prepričan sem, da dobri projekti ne bodo spregledani.« 

 

V pogovoru ne moreva mimo aktualne gospodarske krize. Dejan Turk najde tudi pozitivno 

plat krize v povezavi z druţbeno odgovornostjo. »Za Si.mobil lahko rečem, da smo na krizo 

zelo dobro pripravljeni. Predvsem naših zaposlenih ni strah za svoje sluţbe, temveč so 

motivirani za izkoriščanje novih priloţnosti. V teh letih smo zgradili neke vrsto banko 

zaupanja, ki nam bo sedaj močno koristila. Menim, da bo finančna kriza verjetno najbolj 

prizadela neučinkovite programe druţbene odgovornosti (kar ni nujno slabo) ter njene 

primarne oblike, kot so sponzorstva, donatorstva in druge filantropične dejavnosti. Tovrstne 

aktivnosti običajno niso tesno vpete v samo poslovno strategijo podjetja, ampak so ji zgolj 

dodane 'on top'. K druţbeni odgovornosti lahko pristopimo tudi drugače. Tako, da 

vzpostavimo jasno povezavo med druţbeno odgovornostjo in poslovanjem, vrednotami in 

organizacijsko kulturo podjetja. V takem primeru druţbena odgovornost postane del poslovne 
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strategije in ne le nekakšen dodatek k njej. Druţbena odgovornost postane podjetje samo in 

nanjo ne gledamo več kot le na strošek ali kot na dobrodelno dejavnost, temveč kot na 

strateško investicijo, ki nagrajuje na dolgi rok. Stanje, v katerem se trenutno nahajamo, lahko 

metaforično opišemo z veščino gojenja bonsajev. Če druţbeno odgovornost v afektu kriznega 

niţanja stroškov nepravilno ali preveč 'obreţemo', ji pustimo, da se razraste v napačne in ne v 

preveč plodne smeri. S poznavanjem in razumevanjem njenih potencialov pa lahko postane 

naš vir priloţnosti in konkurenčnih prednosti.« 

 

Ob koncu Turk poudari: »Zelo sem ponosen na cel Si.mobil, na vse svoje sodelavce, ki se 

zavedajo pomembnosti druţbene odgovornosti in jo vsak dan tudi udejanjajo. In vesel sem, da 

je to prepoznalo tudi zunanje okolje. Tudi v tem odgovoru bi lahko našli druţbeno 

odgovornost. Morda pa je ravno to najbolj druţbeno odgovorno. Ponos vodilnih ljudi na svojo 

ekipo, če si to zasluţijo. Tega se v Sloveniji še premalo zavedamo.« 

 

Zanimiv je tudi Turkov zapis v stanovski reviji Zdruţenja Manager.  

 

Premislimo. Poglejmo na stvar iz drugega zornega kota. Vsi vemo, da je moja 

ideja najboljša ideja in da jo bom udejanjil prej kot idejo koga drugega. Zakaj 

torej ne poslušamo, vzpodbujamo ali kako drugače stimuliramo ljudi, da 

spregovorijo o svojih idejah? Verjemite, ljudje so polni idej. Seveda najprej 

projicirajo probleme svojega malega sveta, ampak te ideje so prenosljive na 

velike probleme naše druţbe, okolja, sveta na sploh. 

 

Druţbena odgovornosti ni nič drugega kot to. Dejstvo, da se zavedamo svojih 

vplivov, da poznamo samega sebe in da spreminjamo svet. Na nas 

gospodarstvenikih je, da zgrabimo svet za roge in ga poskušamo ukrotiti. Da 

se spoprimemo s krizo, gospodarsko, in s krizo identitete človeštva. 

Kapitalizem nas je izţel, ostal je človek. Prisluhnimo mu. In premislimo 

skupaj z njim (Turk, 2009, str. 82). 
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5.1.2 Intervju št. 2: Riko, Janez Škrabec 

Pred petimi leti smo skupaj s Slovensko frančiškansko provinco Sv. Kriţa 

ustanovili Ustanovo patra Stanislava Škrabca, ki ohranja ime mojega 

praprastrica, slovitega jezikoslovca. Z njo štipendiramo perspektivne študente 

slovenskega in drugih slovanskih jezikov. Verjamem, da lahko s tem 

prispevamo k dvigovanju vrednosti naše materinščine in drugih slovanskih 

narodov, zato uţiva poslanstvo te ustanove največ moje pozornosti. Ker vse 

tisto, kar je deleţno mojih donacij ali donacij podjetja Riko, vseh pa je veliko, 

spremljam kot gledalec, bralec ali poslušalec, vem, kako se je investirani 

denar porabil. Vsekakor pa sem vedno vesel tudi posledic, ne le rezultatov. Če 

so spodbudne za rast in razvoj okolja in druţbe, sem še posebno počaščen. 

Pohvalil pa bi tudi prejemnike sredstev, saj me redno obveščajo o razvoju 

projekta, ki sem ga podprl. Donacija je namreč oblika spodbude, spodbujanje 

pa je največja oblika občudovanja (Gruden, 2008, str. 2–3). 

 

Janez Škrabec je eden največjih slovenskih mecenov. Največji poklon njegovemu 

dobrodelnemu delu je namenil Charles Handy, ko ga je kot edinega Slovenca uvrstil na 

seznam filantropov v svoji knjigi Novi filantropi (Handy, 2007).  

 

»Vsak posameznik, ki biva in diha z druţbo, mora prevzeti nase odgovornost za to svoje 

naravno in druţbeno okolje, in to prostovoljno in brez špekulacij o neposrednih koristih. 

Druţbena odgovornost je poslanstvo tako posameznika kot tudi organizacij, ki morajo 

vkalkulirati v zadovoljevanju lastnih trenutkih potreb ultimo, da ob tem ne ogroţajo potreb 

prihodnjih generacij, ter se zavedati, da v kolikor imajo moč / priloţnost pomagati, ustvarjati 

dobre pogoje, prispevati k dobremu, spodbujati..., da to počno,« obrazloţi svoje razumevanje 

druţbene odgovornosti.  

 

Širino druţbene odgovornosti razume kot odgovornost vsakega. »Zmotno je razmišljati, da to 

terja visoka finančna sredstva, itd. Odpadke lahko ločujemo vsi, varčujemo s papirjem in 

električno energijo tudi vsi.« Poudari, da morajo biti druţbeno odgovornosti predvsem tisti, ki 

predstavljajo druţbi vzor. Tega se zaveda ne le z besedami, temveč tudi z dejanji. Riko je 

sicer zasebno podjetje, v katerem se v eni osebi prepleta vloga lastnika, ustanovitelja in 
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direktorja. Prav zato se Janez Škrabec kot direktor in njegov kreator zaveda odgovornosti za 

vse politike podjetja, tudi za druţbeno odgovornost. 

 

»Vrednote, prepletene v sistem, ki spoštuje, razvija in podpira ustvarjalnost in dobro počutje 

zaposlenih, so izhodišče za celotno delovanje podjetja Riko.« 

 

Zaposlenim podjetje omogoča osebni razvoj in ustvarjalno vlogo, podpira njihovo 

izobraţevanje in ambicije. Zadovoljstvo strank in skupni uspehi v projektih, ki običajno 

povezujejo mnoge sodelujoče, je najvišji cilj, ki mu je podrejeno vse njihovo delo. Rast 

podjetja in stalna širitev na nove in nove trge sta obenem cilj in posledica dobrega dela. 

Rikova filozofija prisega na dejavno vključenost v okolje, tako skozi poslovne stike kot tudi 

skozi podporo druţbenim, kulturnim in drugim segmentom, pomembnim za celovit razvoj in 

bogato ţivljenje v vseh ozirih. 

 

Tudi Škrabec poudarja pomen zaposlenih. »Prva Rikova odgovornost je njegovo mikrookolje, 

to se pravi zaposleni. Vlaganje v zaposlene, v njihov dobro počutje, osebno in poslovno rast, 

je primarna Rikova odgovornost.« 

 

Seveda pa mora podjetje gledati tudi širše. »Druga Rikova odgovornost je njegovo makro 

okolje - okolje, od koder Riko izvira in kjer deluje. Torej, podpiramo mnoge kulturne in 

športne aktivnosti v Ribnici (galerijo in muzej Miklovo hišo, rokometni klub, mnoga kulturna 

društva, ipd.). Podpiramo prizadevanja, ustvarjalnost na Rikovih osrednjih trgih (Rusija, 

Makedonija).« 

 

Podjetje Riko posveča pozornost tudi iniciativam, ki se po vsebini in namenu nagibajo k 

spodbujanju, iskanju, utrjevanju, spoznavanju ţe obstoječih druţbenih, poslovnih, 

gospodarskih, izobraţevalnih in podobnih oblik. Tako podpirajo strateški forum na Bledu, 

inštitut Ifimes, poslovno konferenco v Portoroţu. 

 

Odlično mesto Rika, kot enega najvidnejših podpornikov vrhunskih umetnikov in kulturnih 

dogodkov v slovenski javnosti, je zgovoren dokaz, kako prestiţna in izbrana je povezava s 

kulturnimi ustanovami in ustvarjalci. Okolja, v katerih podjetje dela, na ta način dobivajo 

zavedanje o vrednotah, ki simbolno daleč presegajo zgolj produkcijo in svoje delo ter 

prihodnost ţe v izhodišču zastavljajo veliko bolj kakovostno. 
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Menedţer ima v podjetju več nalog. Vendar je, gledano strogo ekonomsko, njegova glavna 

naloga skrbeti za profit lastnikov. Pride zaradi tega kdaj do konfliktov interesov?  »Rad bi 

poudaril, da je to odvisno od kulture podjetja. Sam sem prepričan, da ne gre za konflikt 

interesov. Druţbena odgovornost je standard in učinkovito orodje menedţmenta tudi za 

doseganje odličnih poslovnih rezultatov. Tega se zavedajo najodličnejša in najuspešnejša 

podjetja. Učinek se kaţe na dolgo rok, hlastanje za turbo kapitalističnimi učinki je politika 

kratkotrajnega preţivetja,« zagovarja ekonomsko upravičenost druţbene odgovornosti Janez 

Škrabec. 

  

Na naslov Rika pride tedensko veliko prošenj za sodelovanje. Janez Škrabec pravi, da se 

potrudi osebno pregledati sleherno prošnjo in se o njej pogovoriti s sodelavci. 

 

»Ker vseh ne moremo podpreti in ker si ţelimo biti učinkovit partner pri uresničevanju pobud, 

projektov, imajo prednost prošnje, katerih dejavnost in cilji sovpadajo z Rikovo strategijo. 

Podpirati razpršeno, brez nekih usmeritev, niti ni tehtno dejanje. Raje ţelimo biti učinkovit, 

dolgoročen in proaktiven partner. Seveda tam, kjer se da. Moram pa priznati, da v Riku nismo 

imuni tudi na pobude, s katerimi se morda ne istovetimo, se pa zavedamo, da bodo prinesle 

druţbi, okolju nove spodbude, nove priloţnosti za rast in razvoj.« 

 

Pomembnejša kot formalna oblika je Janezu Škrabcu vsebina. »Najraje imamo tiste, ki nam 

omogočijo, da se v projekt, izvajanje vključimo proaktivno in da prispevamo svoje znanje, 

zamisli, ideje…« 

 

O Fundaciji patra Stanislava Škrabca govori Janez Škrabec z navdušenjem in ţarom v očeh. 

»Leta 1994 se je na pobudo akademika Joţeta Toporišiča začel simpozij o jezikoslovcu patru 

Stanislavu Škrabcu in to jezikoslovno dogajanje v Novi Gorici je postajalo iz leta v leto 

ţivahnejše, s pomembnimi strokovnimi odzivi in tudi pobudami. Ena od teh je bila tudi misel 

o ustanovitvi fundacije, ki bi podpirala študente slovenistike, slavistike in klasične filologije. 

Sam sem to dejavnost aktivno - tako finančno kot tudi moralno - vsa ta leta spremljal in 

rezultat vsega dogajanja, prepleta teh izjemnih energij je bila leta 2003 ustanovitev Ustanove 

patra Stanislava Škrabca. Ustanovil sem jo skupaj s slovenskimi frančiškani in do tedaj 

namenjam ustanovi in njenemu delovanju veliko svoje pozornosti in svojega znanja. Naj pa 

poudarim, da bi jo bilo najlaţje okviriti v okvire svojega podjetja. Ker pa sem spoznal, da so 
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njene vrednosti in vrednote tiste, s katerimi se poosebljamo prav vsi, sem spoznal, da je njena 

največja priloţnost, da jo oblikujemo kot samostojno inštitucijo, katere nosilci so vsi, ki z njo 

sodelujejo: širok krog podpornikov (strokovnih, moralnih, finančnih), stroka in njeni 

štipendisti. Slovenski jezik ni skrb ene osebe, enega podjetja, temveč vseh nas.« 

 

Pa bi moral imeti vsak uspešen posameznik svojo fundacijo?  

»Ne. Raje kot imeti fundacijo bi vsak uspešen posameznik lahko sodeloval s kakšno fundacijo 

in jo podpiral. Kajti fundacije povezujejo in zdruţujejo znanje, moč, vpliv, finance v korist 

nečesa ali nekoga drugega.« 

 

Janezu Škrabcu, sicer svetovljanu, je posebej pri srcu njegova Hrovača. »Hrovača je moj 

dom, tu so moje korenine. Imam veliko srečo s to svojo Hrovačo, ker je to vas, ki ţivi in ki 

goji vrednote medsebojnega ţivljenja. Moram priznati, da sem rad del nje, rad sem del njenih 

aktivnosti in njenih prizadevanj. In v Hrovači znamo spoštovati drug drugega! Kot sem jaz 

priljubljen pri njih, so oni – vsak posebej – priljubljeni pri meni. Ne bi tega vrednotil kot 

uspeh. Da znaš spoštovati, da znaš ceniti sočloveka in se veseliti njegovih uspehov, je 

pomembna človeška vrlina«. 

 

Vrlin in vrednot se je Janez Škrabec učil tudi od svojega očeta, ki je pomembno vplival na 

zgodbo Rika. »Učil sem se podjetništva v času socializma in solidarnost, kot vrednoto tistega 

časa, pogrešam. In moj oče, ki je v tem času uspešno vodil veliko podjetje, je ţivel in 

udejanjal to vrednoto. Na te njegove doseţke sem neizmerno ponosen in ta drţa je ena velikih 

dot, ki sem jo prejel od njega.« 

 

Področje, ki je Janez Škrabcu najbolj pri srcu, je kultura. »Glasba, gledališče, umetnost, 

knjiţevnost, zgodovina - vse to me zanima ţe od nekdaj in mi predstavlja vitamin mojemu 

razmišljanju in delovanju. Če le pomislim, koliko sem osebnostno pridobil z vsako prebrano 

knjigo, obiskom razstave. In spodbujanje je najvišja oblika občudovanja, vedno trdim. 

Obstajajo mnogi zgovorni primeri, kako kultura prinaša pozitivne premike v druţbi in okolju, 

kako spodbuja in kako dviguje kakovost ţivljenja.« 

 

In ko ga prosim, da poudari prednosti, ki jih je Riku prineslo druţbeno odgovorno ravnanje, 

ne začne z naštevanjem številnih nagrad, člankov in strokovnih mnenj. Preprosto in jasno 

pove: »Zadovoljstvo zaposlenih in partnerjev, prepoznavnost podjetja, ugled podjetja, boljše, 
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naprednejše in razvijajoče se okolje z vrednotami so tiste izjemne posledice druţbeno 

odgovornih dejanj, ki bi jih izpostavil osebno in v imenu Rika.« 

 

Janez Škrabec je Riko, pravijo njegovi sodelavci, ki so ponosni najprej nanj in potem tudi na 

skupno podjetje. Ravno njegovi zaposleni so najboljši ambasadorji njegovega podjetja. Tu se 

jasno vidi pripadnost filozofiji, ki jo skrbno, strateško usmerja Janez Škrabec. 
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5.1.3 Intervju št. 3: Elektronček, Joc Pečečnik 

Kako namerava rešiti Muro? Jim bo dal šivati drese za Interblock? Tako so se 

v zadnjih dneh napol v šali spraševali nekateri, potem ko je postalo ţe bolj ali 

manj jasno, da se je 'multifunkcionalni' Joc Pečečnik, poleg svojih neštetih 

projektov, pojavil še v eni zgodbi - kot nekdo, ki bo končno poskušal najti 

rešitev za slovenskega tekstilnega giganta. Čeprav je zaradi pogovorov o 

reševanju Mure odpovedal pot v Ukrajino, kjer je v četrtek njegov Interblock 

igral proti Metalurgu iz Donjecka, v programu, ki ga je predstavil vladi, vsaj 

kolikor je bilo mogoče izvedeti, ni bilo nikakršnega omenjanja dresov 

(Dodevska, 2009).. 

 

Tako nekako, lahko bi rekli stereotipno slovensko, privoščljivo, se je zadnje čase pisalo o 

enem najbogatejših Slovencev, ki je svojo zgodbo o uspehu ustvaril sam, v domači garaţi. 

Čeprav bi utegnila biti debata, ali je podjetje, ki se ukvarja z igralništvom, lahko druţbeno 

odgovorno, neskončna, ne moremo mimo dejstva, da je prav Joc Pečečnik eden najbolj 

angaţiranih podjetnikov tudi na področju druţbene odgovornosti. Ljubljanski stadion, 

fundacija Rdeča ţoga in številni projekti, s katerimi je polepšal marsikatero ţivljenje, kaţejo 

na dejstvo, da lahko Joca Pečečnika uvrstimo med pomembne 'igralce' druţbene odgovornosti 

v Sloveniji. In prav druţbena odgovornost tistih, ki so zgodbo uspeha zgradili sami,je najbolj 

prostovoljna. Vso pravico bi imel, da bi ves dobiček pošiljal na račun v tujino in mirno 

opazoval povečevanje števila nezaposlenih na Zavodu za zaposlovanje. 

 

Zaradi izjemnega dogajanja, predvsem v zvezi z Muro in številnimi drugimi projekti, je 

intervju z Jocom Pečečnikom potekal prek elektronske komunikacije. Vanjo so bili vključeni 

predvsem njegovi ključni strokovnjaki, vendar odgovori odsevajo Pečečnikovo razmišljanje. 

To najlepše utemelji razmišljanje o vlogi lastnika. 

 

»Vloga lastnika je pri uvajanju druţbene odgovornosti najpomembnejša, saj predstavlja 

podjetju zgled.. Kot 'glava' podjetja, mora biti svojemu podjetju za zgled in mora prenesti 

uvajanje in implementiranje druţbene odgovornosti na tistega v podjetju, ki mu zaupa.« 
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Na druţbeno odgovornost v podjetju vpliva celotna organizacijska struktura.. Od podjetij se 

vse bolj pričakuje, da poleg interesov lastnikov upoštevajo pri svojem poslovanju tudi interese 

svojih zaposlenih, okolja, skupnosti, kupcev in drugih deleţnikov ter da partnersko pristopijo 

k reševanju druţbenih problemov. 

 

»Druţbena odgovornost menedţerja se začne pri zaposlenih. Brez dobička ni druţbene 

odgovornosti, brez razumevanja korporativne druţbene odgovornosti pa ni prihodnosti. 

Načelno naj ne bi prihajalo do konfliktov interesov, kajti lastnik daje zgled pri druţbeni 

odgovornosti tako podjetju kot menedţerjem. Dejstvo je, da se uspeh začne in konča pri 

zaposlenih,« meni Joc Pečečnik. 

  

»Druţbena odgovornost podjetij pomeni, da si podjetja pri svojih vsakodnevnih poslovnih 

dejavnostih prostovoljno in ne zgolj na podlagi predpisov prizadevajo izpolnjevati druţbene 

in okoljske cilje. K druţbeno odgovornemu ravnanju podjetij sodijo še inovativno upravljanje 

zdravja zaposlenih, izobraţevanje in vseţivljenjsko učenje v podjetjih ter okoljska vprašanja,« 

pravijo v Elektrončku. 

 

Elektronček je globalno delujoče podjetje s hčerinskimi podjetji v ZDA, Aziji in Kanadi. 

Posluje mednarodno na strogo reguliranih igralniških trgih ţe celo desetletje in izvozi prek 95 

odstotkov blaga in storitev. V svojo strategijo poslovanja uvaja sodobne prakse vodenja in 

poslovanja, med katere sodi tudi druţbeno odgovorno ravnanje. Le-to se začne pri zavedanju, 

kako poslovanje podjetja vpliva na naravno, druţbeno in socialno okolje. 

»Podjetje Elektronček d. d. je vedno delilo rezultate svojega poslovnega uspeha s širšo 

skupnostjo na vseh področjih druţbenega delovanja, od kulture, športa, izobraţevanja do 

humanitarnosti. Skrbimo za uravnoteţeno porazdelitev sredstev po področjih na letni ravni, 

ob upoštevanju, da je najbolj odločilen dejavnik, kamor usmerimo sredstva, prav kakovost 

programa sponzoriranja oz. donacije«.  

Portfelj sponzorstev in donatorstev (Elektronček, b.d.) je bil v preteklih treh letih raznolik in 

obširen. »Mesečno prejmemo med 15 in 25 prošenj. Vsaka vloga za pridobitev sredstev se 

vpiše v posebno tabelo, kjer so zajeti glavni podatki, ki jih vodstvo potrebuje pri odločanju. 

Manjkajoče podatke po potrebi naknadno pridobimo oz. uskladimo z vlagatelji. Vodstvo 

druţbe na svojih rednih sestankih enkrat do dvakrat mesečno odloča o višini in razdelitvi 
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sredstev. Za izbrane projekte sklenemo pogodbo o sponzoriranju ali donatorstvu, katere 

določila dosledno izpolnjujemo do zaključka projekta.« 

In kakšna je pri tem vloga lastnika? »Vloga lastnika je izraţena v dajanju dolgoročnih 

usmeritev in v splošni podpori te funkcije v podjetju, medtem ko je vloga direktorja ključna 

pri odločanju o višini in razdelitvi sredstev med projekte,« obrazloţijo v Elektrončku. 

Oblika sodelovanja, sponzorstvo ali donatorstvo, je odvisna od potreb določenega projekta in 

jo najpogosteje predlagajo ţe  sami povpraševalci. 

»Za naše podjetje je pri sodelovanju najpomembnejša vrednota integriteta. Podpiramo 

projekte, ki so transparentni, dosledno organizirani in izpeljani. Izbiranje poteka tudi v smislu 

'tistemu, ki nas najbolj potrebuje'.«  

Doprinos k trajnostnemu razvoju okolij je prvi pogoj in najbolj cenjen vir za delo in uspešno 

poslovanje v prihodnosti, za zdravo okolje in uravnoteţen razvoj posameznika. Krepitev 

odnosov z vsemi deleţniki, vpetost v skupnost, iz katere izhajajo, pozitiven odnos javnosti do 

podjetja, priljubljenost in posledično večja motivacija vseh, ki sodelujejo s podjetjem in 

njegovimi povezanimi podjetji, je nekaj koristi, ki jih izpostavijo kot rezultat udejanjanja 

druţbene odgovornosti. 

»Vsa podjetja oz. organizacije v Sloveniji bi morale biti druţbeno odgovorne, ker s takšnim 

dejanjem pripravljajo zdrav temelj za nadgradnjo kasnejšim generacijam. Govorimo o načinu, 

kako z intenzivnejšim ukvarjanjem s posameznimi druţbenimi in okoljskimi vidiki poslovanja 

dodati vrednost svojemu podjetju. Druţbeno odgovorno ravnanje podjetij je bistvenega 

pomena, če ne celo odločilni faktor pri zagotavljanju uspešnosti podjetij v prihodnosti,« ob 

koncu poudarijo v druţbi Elektronček. 
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5.1.4 Analiza intervjujev  

Ob preučevanju treh zgodb je moţno izluščiti nekaj sklepov. O druţbeni odgovornosti 

podjetij se govori tako v strokovnih krogih kot tudi v širši javnosti. Tema druţbene 

odgovornosti gospodarstvenikom ni tuja, o njej radi govorijo in zdi se, da jim je pomembna. 

 

Vsi trije sogovorniki so najbolj poudarili odnos do zaposlenih. Iz tega je moţno sklepati, da se 

vodilni zavedajo pomena sodelavcev za skupni uspeh podjetja. 

 

Iz intervjujev je moţno sklepati, da vodilni razumejo druţbeno odgovornost kot del osebne 

odgovornosti, saj so si edini, da so dolţni s svojimi dejanji dajati zgled in podpirati sodelavce 

pri njihovih druţbeno odgovornih prizadevanjih. V Si.mobilu v tem smislu celo spodbujajo 

svoje zaposlene k skupnemu  soustvarjanju druţbeno odgovornih projektov, kot je na primer 

Eko tim.  

 

Naslednji sklep, ki hkrati potrjuje prvo hipotezo, je, da vodilni razumejo druţbeno 

odgovornost kot prostovoljno odločitev, čeprav .priznavajo, da jih k temu spodbuja okolje. 

 

Na svoje delovanje gledajo holistično, z mikro in makro nivoja, kot se je izrazil Janez Škrabec 

. Čeprav vsi poudarijo, da je v podjetju dobro poslovanje na prvem mestu, razumejo druţbeno 

odgovornost kot ekonomsko upravičeno, kot dolgoročno investicijo. »Brez dobička ni 

druţbene odgovornosti, brez razumevanja korporativne druţbene odgovornosti pa ni 

prihodnosti,« meni Joc Pečečnik. 

 

Analiza glede na lastništvo pokaţe, da večje kot je podjetje in bolj kot je razdrobljeno 

lastništvo, bolj strateško se podjetje loteva druţbene odgovornosti., čeprav  zgublja s tem 

osebno noto lastnika oziroma predsednika uprave. Pri vseh podjetjih je sicer čutiti, da ţelijo 

na področju druţbene odgovornosti igrati vodilni aktivno, ali vsaj strateško in mnenjsko 

vlogo. Med temi ima največjo vlogo Janez Škrabec v funkciji lastnika in direktorja. To 

potrjuje tretjo hipotezo. 
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Pri navajanju koristi od druţbeno odgovornega ravnanja  postavijo vsi na prvo mesto večji 

ugled. Pomemben se jim zdi tudi pozitiven vpliv na okolje in na različne deleţnike, predvsem 

na zaposlene in partnerje. 

 

Ekonomska upravičenost se kaţe tudi v povečanju intelektualnega kapitala in predvsem v 

zniţevanju operativnih stroškov, ki jih v druţbi Si.mobil dokazujejo s prihrankom energije, 

vode, tiskanja, papirja in transporta. Iz tega sklepamo, da vsi zaznavajo druţbeno odgovornost 

kot dolgoročno upravičeno investicijo. To potrjuje drugo hipotezo. 
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6 SKLEP  

Da se časi spreminjajo, je ugotovitev preproste ljudske modrosti.  

 

Pisanje diplomske naloge je izziv, ki predstavlja intelektualnemu bitju stalno frustracijo. To 

lahko dokazujemo s tem, da dostopnost virov nikoli ne more biti tako velika, da bi lahko 

holistično zajeli vsa obstoječa znanja. Vedno se pojavljajo nove informacije in tako bo morala 

znanost priznati minljivost nekaterih svojih teorij in stalno stremeti k opazovanju razvoja 

posameznika, druţbe in sveta.  

 

Ekonomija je tipičen primer za to. Danes se učimo nekaj, kar bo čez dvajset let verjetno 

zastarelo, in je bilo pred dvajsetimi leti teţko razumljeno. Vendar nekatera znanja svojo 

vrednost izkazujejo v cikličnih krogih. Kako naj bi si sicer razlagali dejstvo, da je prav v teh 

dneh med najbolj prodajanimi avtorji ponovno Karel Marx? Kljub temu je treba enkrat 

zapisati svoje misli in zbrati dostopno gradivo. Ob tem ţelim poudariti, da predstavlja 

zapisano zgolj pogled v nekem času in ob danih moţnostih. Jutri bi bil lahko zapis ţe 

drugačen. 

 

Na vprašanje, kdaj bi morala biti gospodarska druţba druţbeno odgovorna, je 'vedno' pravi 

odgovor. Ko pa se vprašamo, kdaj bi morali postati druţbeno odgovorni, je odgovor 'čim 

prej'.  

 

Na to opozarjajo različni strokovnjaki. »Med sociologi – in ne samo med njimi – lahko zato 

vedno bolj pogosto zasledimo poziv, da je treba 'ego kapitalizem' zamenjati z 'eko 

kapitalizmom'« (Rizman, 2009, str. 17). 

 

Zavedati se moramo bankrota, ki nas je doletel. Ne samo finančnega, tudi intelektualnega.. 

Dokaz za to je dejstvo, da je le ducat od vseh ekonomistov na svetu znal pravočasno 

napovedati krizo. 

 

Nič kaj spodbudno ni, da se poskuša v tem času, verjetno pa bo v prihodnje 

takih poskusov še več, zmanjševati odgovornost diskreditiranega 

Friedmanovega modela izključno na trgu zasnovane globalizacije, trdi 
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Rizman. V primeru da ta model ne bo doţivel podobne usode, kot je doletela, 

na primer, stalinizem, bomo bogatejši kvečjemu za še en primer ţe dosti 

starega spoznanja, da se politiki in njihovi voljni sopotniki niso iz zgodovine 

ničesar naučili (Rizman, 2009, str. 17). 

 

Profesor Charles Handy
11

 govori o krivulji vsega. 

 

Slika 1: Krivulja skoraj vsega 

 

 

 

Vir: Management Education - a personal view by Charles Handy, b. l.. 

 

Handy trdi, da koncept ni teţak. Začne se s procesom, pri katerem je treba dati več, kot dobiš. 

Najpomembnejše je, da začneš drugo krivuljo preden začne prva padati, saj to pomeni, da z 

določenimi viri še razpolagaš (čas, denar, energija). Največji problem je, kam postaviti točki 

A in B. To ne gre po logiki, temveč po intuiciji, trdi Handy. Ob tem je logično, da je bolje 

postaviti točko A in B prekmalu kot prepozno. 

 

Pred dvema letoma je ugledna revija Economist v odmevni prilogi o druţbeno 

odgovornem poslovanju priskrbela menedţerjem čudovit alibi, zakaj se tega ni 

treba iti. Ekonomsko je utemeljila, da je uporabljati denar delničarjev za te 

namene pravzaprav oblika kraje. To pogosto slišim tudi pri naših menedţerjih. 

To je lahko teţava (Vozel, 2007e). 

                                                 
11

 Charles Handy je danes eden največjih ţivečih gurujev menedţmenta. Iz poslovnega sveta, ga je pot vodila v 

akademske vode, kjer je pomagal soustanoviti London Business School. Piše knjige in predava po celem svetu.  
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Handyjev koncept je primeren tudi za druţbeno odgovornost. Kdaj jo začne gospodarska 

druţba izvajati, je stvar odločitve. Seveda lahko tvegamo, vendar je ob tem modro imeti v 

mislih, da je to bolje narediti prekmalu kot prepozno. 

6.1 Drugačen pogled 

Očitno je, da druţba išče drugačne vrednostne sisteme. Posamezniki napovedujejo nov 

druţbeni red. Vsekakor pa ne moremo delati še naprej kot doslej in pričakovati drugačen 

rezultat. 

 

Charles Handy trdi, da se kapitalizem v tej obliki ne bo mogel ohraniti. Drţave in podjetja 

bodo morala najti nov način lastništva, saj če bodo podjetja vedno bolj odvisna od ljudi, ne 

bomo mogli več zagovarjati logike, da ima tisti, ki daje denar, enake pravice kot tisti, ki ga 

ustvarja. Uravnovešanja kapitala in znanja se bodo morala lotiti tista podjetja, kjer pomenijo 

ljudje vse. To so podjetja informacijske tehnologije, oglaševalci, in visoko tehnološka, nišna 

podjetja. Če ima Handy prav, bodo tisti, ki se ukvarjajo z delnicami, čez čas samo še trgovci, 

ključno vlogo pa bodo odigrali inovativni zaposleni, ki bodo zaradi svojega pomena postali 

celo solastniki ustvarjenega kapitala (Šmuc, 2007, str. 7). 

 

Pri spopadanju z izzivi bodo znanje in človeške veščine posameznikov igrale ključno vlogo. 

Vsi se bodo morali izobraţevati, in sicer v timih, ki so odgovorni in avtonomno opravljajo 

svoje naloge. Individualni pristopi bodo zamenjani s timskimi. Strme hierarhične organizacije 

bodo izginjale, toge sisteme bodo prevzeli fleksibilni timi, avtoritativni menedţment bo le še 

slab spomin, mreţe ekip pa bodo sodelovale, se horizontalno povezovale in skrbele za 

medorganizacijsko sodelovanje. Komunikacija, sodelovanje in osebni razvoj bodo v 

prihodnosti nadomestili konfliktno klimo in tekmovalnost (Berce idr., 2008, str. 8–9). 

 

Kriza je bila priloţnost za kratko debato o temeljem druţbenem dohodku. Gre za predlog, da 

drţava vsem, starejšim od šestnajst let, vsak mesec izplača fiksno in enako mesečno vsoto. To 

plačilo ni, razen let in drţavljanstva, pogojeno z nobeno drugo zahtevo (Mencinger 2009). 

 

Bomo izumili novo valuto? Valuto dobrega počutja?  
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Če ste danes ţe slišali čarobni stavek 'ljubim te', si morate vknjiţiti 192.306 

evrov. Sije sonce? Prištejte 104.507 evrov. Za vsak nasmeh, ki ga prejmete, 

dodajte 125.958 evrov. Ste poslušali glasbo? Še 80.251 evrov. Če poleg tega 

ţivite še v kaki mirni, varni drţavi in se lahko pohvalite z dobrim zdravjem, 

dodajte nadaljnjih 361.519 evrov (Zidar, 2009). 

 

Steve Henry razvija v knjigi Zares ste bogati – samo da tega še ne veste (You are really rich – 

You just don't know it yet) nov koncept vrednot. Henryjeve knjige seveda ne moremo 

razumeti kot pomemben akademski vir, saj ne temelji na znanstvenih osnovah. A vendar bi 

lahko tudi strokovni krogi povzeli kaj dobrega iz nje. »Njena vrednost je bolj v tem, da bralcu 

pokaţe, da posest, stanje na bančnem računu, tečaj delnic ... niso vse v ţivljenju in da lahko 

človek ocenjuje svoje ţivljenje z individualno valuto dobrega počutja.« (Nedelo, 2009) 

  

Morda bi bilo dobro, da skupaj definiramo novo formulo uspeha, ki temelji na osnovah 

druţbene odgovornosti.  

6.2  Zaključek 

Ob koncu lahko ugotovimo, da je druţbena odgovornost predvsem koncept, ki ga kot 

posamezniki ali kot podjetje lahko vpeljemo v vsakdanje ţivljenje oziroma v poslovanje.  

 

Podjetja se lahko obnašajo druţbeno odgovorno na različnih področjih, med katerimi pa 

gospodarstveniki najbolj poudarjajo zaposlene.  

 

Ugotovili smo, da je druţbena odgovornost ekonomsko upravičena. Ob tem se tako 

gospodarstveniki kot tudi strokovnjaki, ki zagovarjajo druţbeno odgovornost, zavedajo 

pomena ekonomskih temeljev v druţbi. 

 

Ustavimo se za trenutek! Ali res trdimo, da druţbeno odgovorno podjetje ne 

poskuša premagati konkurentov, je do njih uvidevno ali jim celo pomaga? 

Mar ni to v nasprotju z najbolj temeljnim načelom trţne ekonomije, se pravi 

svobodne konkurence? Seveda si mora podjetje prizadevati za večjo 

učinkovitost, dobičkonosnost in konkurenčnost, vendar se to ne bi smelo 
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sprevreči v fanatično ali celo manično obsedenost, kar vodi najprej v uničenje 

narave, potem pa še druţbe in gospodarstva (Gergely, 2008, str. 73). 

 

Ko so guruja menedţmenta Petra Druckerja vprašali, ali je druţbena odgovornost donosna, je 

odgovoril: »Zastavljate si napačno vprašanje. Ne gre za to, ali je druţbena odgovornost lahko 

dobičkonosna za podjetje, temveč kako lahko posel naredi druţbeno odgovornost donosno« 

(Krajnovič, 2009, str. 39). 

 

Tega se zavedajo tudi naši gospodarstveniki. Tri zgodbe, ki so predstavljene v tem delu, 

kaţejo na to, kar je poudarjeno ţe v povzetku primerov dobrih praks, da druţbena 

odgovornost tem podjetjem ni tuja in jo jemljejo kot sestavni del poslovanja. 

 

Ob tem je sicer res, da druţbena odgovornost ostaja »koncept, s pomočjo katerega podjetja na 

prostovoljni osnovi [poudarek dodan] integrirajo druţbene in okoljske zadeve v svoje 

poslovanje in v svoja razmerja z deleţniki« (Commission of the European Communities, 

2001), saj razen nekaterih obveznih zakonskih določil, ki določajo minimalne standarde, 

podjetij (zaenkrat) še nihče ne sili k druţbeni odgovornosti. 

 

Vsaj nekateri gospodarstveniki se zavedajo druţbene odgovornosti kot moralne zaveze, 

oziroma kot je omenil Pečečnik: »Brez dobička ni druţbene odgovornosti, brez razumevanja 

korporativne druţbene odgovornosti pa ni prihodnosti«. V tem se skriva tudi del odgovora, 

zakaj morajo biti podjetja druţbeno odgovorna. Drugi razlog pa bi lahko iskali tudi v vlogi 

podjetij, ki se je v zadnjem času spremenila zaradi rasti nekaterih multinacionalnih podjetij. 

Podjetja so postala večja in s tem v nekaterih pogledih pomembnejša od majhnih drţav.  

 

Izvajanje druţbene odgovornosti se odvisno od lastniške strukture dokaj razlikuje, čeprav bi 

pričakovali, da bi glede na teorijo deleţnikov, ki  predstavlja nov koncept korporacijskega 

razmišljanja, ta razlika morala postajati vedno manjša in bi morala biti druţbena odgovornost 

pomemben del nalog tudi predsednikov uprav.  

 

Iz tega sklenemo, da je prva hipoteza, da temelji koncept druţbene odgovornosti na 

prostovoljni osnovi vključevanja, potrjena. Ob tem pa moramo poudariti, da se to v 

prihodnosti lahko hitro spremeni zaradi številnih pritiskov in aktualnih razmer. 
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Potrdila se je druga hipoteza, da vodilni v gospodarskih druţbah zaznavajo koncept druţbene 

odgovornosti dolgoročno, kot upravičeno dejavnost, vendar s predpostavko, da se jo izvaja 

odgovorno. Potrdila se je tudi tretja hipoteza, da obstaja korelacija med lastniško strukturo 

podjetja in izvajanjem druţbene odgovornosti, s tem da manjša podjetja izvajajo druţbeno 

odgovornost s poudarjeno osebno noto, večja pa se lotevajo druţbene odgovornosti bolj 

strateško načrtovano. 
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