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POVZETEK 

Magistrska naloga raziskuje povezanost med pridobivanjem informacij o družbeni 

odgovornosti na področju varstva okolja, družbeno odgovornim ravnanjem na področju 

okolja, poročanjem o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja in finančno 

uspešnostjo podjetja. V raziskavo so vključena mala in srednje velika podjetja v Republiki 

Sloveniji. V empiričnem delu je uporabljena kvantitativna metoda raziskovanja na podlagi 

vzorca 886 malih in srednje velikih podjetij, ki so izpolnila anketni vprašalnik. Raziskava 

prispeva rezultate, ki so pomembni za krepitev povezanosti med pridobljenimi informacijami 

o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja, družbeno odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja, njihovim poročanjem o družbeno odgovornem ravnanju in finančno 

uspešnostjo. 

Ključne besede: Družbena odgovornost, trajnostni razvoj, varstvo okolja, mala in srednje 

velika podjetja, finančna uspešnost podjetij, statistična analiza ankete. 

SUMMARY 

Master's thesis investigates the relationship between the acquisition of information on 

corporate social responsibility in the field of environmental protection, socially responsible 

actions on the environment, reporting on socially responsible actions in the field of 

environmental protection and financial performance of the company in the Republic of 

Slovenia. The survey included small and medium-sized enterprises. In the empirical part is a 

quantitative method of research based on a sample of 886 small and medium sized enterprises 

that fulfil a questionnaire. The research contribute results that are important for strengthening 

the relationship between the information obtained on corporate social responsibility in the 

field of environmental protection, social responsibility in the field of environmental 

protection, reporting on their socially responsible practices and financial performance.  

Keywords: corporate social responsibility, sustainable development, environmental protection, 

small and medium sized enterprises, financial enterprises performance, statistical analysis of 

the survey. 
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1 UVOD 

Zadnja desetletja vse več govorimo in slišimo o družbeni odgovornosti, trajnostnem razvoju 

in varovanju okolja. Neodgovorno ravnanje z okoljem, spremljanje okoljskih sprememb ter 

številne raziskave so pokazale, da je nujno potrebno spremeniti obnašanje posameznika, 

podjetij in družbe.  

Največjo odgovornost pri tem nosi človek. Preko delovanja v podjetju je zasledoval cilj 

maksimiranja dobička, pri tem pa je izkoriščal naravne danosti. Vse bolj se je soočal z gibali 

razvoja (razvoj tehnologije, nova znanja, dvig kvalitete, cene proizvodov in storitev), pri 

čemer se ni oziral na okoljski vidik. 

Znanstvene raziskave so dokazale, da morajo posameznik, podjetja in družba prevzeti 

odgovornost za okoljske spremembe in po svojih zmožnostih preprečevati nadaljnjo 

neodgovorno ravnanje. Nosilno vlogo pri tem nosijo podjetja, ki so okoljske probleme stalno 

povečevala. Pri tem se je uspešno uvedel izraz trajnostni razvoj in okolju prijazno podjetje, 

kar je bilo nekaj novega na področju managementa. S trajnostnim razvojem uvajamo 

preoblikovanje procesov proizvodnje in porabe. Nastopil je pričetek uporabe znanj za 

razumno izkoriščanje virov. Uporabljajo se novi materiali, alternativni viri energije ter 

pametna tehnologija za čistejše proizvodne procese. Varovanje okolja je postalo skrb politike 

in posledično tudi del strateškega odločanja podjetij preko zakonodajnih določb ali zgolj 

priporočil. 

Za namene magistrske naloge bomo raziskali povezanost med pridobivanjem informacij o 

družbeni odgovornosti na področju varstva okolja, družbeno odgovornim ravnanjem na 

področju varstva okolja, poročanjem o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva 

okolja in finančno uspešnostjo malih in srednje velikih podjetij (MSP-jev) v Sloveniji, saj 

tovrstne raziskave še ni bilo. 

V uvodnem delu natančneje pojasnjujemo raziskovalni problem, namen ter cilje raziskave, 

temeljno tezo, hipoteze raziskave, predstavljamo metode raziskovanja, kot tudi omejitve in 

predpostavke. 

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in obravnavanega problema 

Družbena odgovornost organizacij je koncept, s pomočjo katerega si organizacije »pri svojih 

vsakodnevnih poslovnih dejavnostih prostovoljno in ne zgolj na podlagi predpisov 

prizadevajo upoštevati družbene in okoljske potrebe« (Evropska komisija 2015a). Družbeno 

odgovornost organizacij številni avtorji opredeljujejo kot vir njene konkurenčne prednosti 

(Porter in Kramer 2006; Weber 2008; Marcus, Aragón Correa in Pinkse 2011; Apospori, 

Zografos in Magrizos 2012). To velja za velike organizacije, kot tudi za MSP. MSP–ji si, tako 

kot velika podjetja, na domačem in mednarodnem trgu prizadevajo doseči dober položaj s 
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spodbujanjem svoje družbene odgovornosti (Sweeney 2007; Fisher idr. 2009; Ladzani in 

Seeletse 2012; Sánchez-Hernández in Gallardo-Vázquez 2012). K temu pristopajo 

prostovoljno, predvsem na področju varstva okolja (Martin-Tapia, Aragón-Correa in Rueda-

Manzanares 2010).  

Tržno naravnana podjetja izvajajo posamezne ukrepe v okviru sedanjega koncepta tržnega 

zadovoljevanja potreb potrošnika (Jiménez-Jiménez in Cegarra-Navarro 2007; Ledwith in 

O'Dwyer 2009). Kholi in Jaworski (1990) sta tržno naravnanost podjetij razdelila na tri 

podsisteme, in sicer:  

- pridobivanje tržnih informacij o sedanjih in prihodnjih potrebah potrošnikov;  

- razkritje/poročanje teh tržnih informacij;  

- sposobnost organizacije, da se odzove na te tržne informacije.  

Tržna naravnanost organizacije z vidika družbene odgovornosti je način delovanja 

organizacije na domačem in mednarodnem trgu z namenom zadovoljevanja potreb 

potrošnikov in ostalih ključnih deležnikov organizacije (zaposlenih, lastnikov organizacije, 

skupnosti ipd.) z namenom uresničevanja ciljev v organizaciji ter s tem uspešnosti 

organizacije (Luo in Bhattacharya 2006; Daft in Marcic 2011). Tržna naravnanost MSP-jev z 

vidika družbene odgovornosti je tesno povezana z uporabo informacij (zunanji vir informacij 

in znanja), v našem primeru informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja 

(rezultati tržnih raziskav, obveščenost o ukrepih, povezanih z družbeno odgovornostjo na 

področju varstva okolja, seminarji, konference, izobraževanje zaposlenih ipd.) (Jenkins 2006; 

Gallardo-Vázquez in Sánchez-Hernández 2014). Informacije o družbeni odgovornosti na 

področju varstva okolja določajo orientacijo posameznih ukrepov s tega področja v 

organizaciji (Aguilera-Caracuel in Ortiz-de-Mandojana 2013). Pomanjkanje teh informacij 

lahko privede do odvračanja te vrste strategije organizacije (prav tam).  

Razpoložljive informacije s področja družbene odgovornosti pozitivno vplivajo na trajnostno 

ravnanje organizacije, s tem pa na proaktiven odnos na okoljskem področju (Gallardo-

Vázquez in Sánchez-Hernández 2014, 119). Trajnostni razvoj
1
 oz. trajnostno ravnanje pomeni 

spodbudo podjetjem za konkurenčnejše in bolj zeleno gospodarstvo (Evropska komisija 

2010). Trajnostni razvoj oz. trajnostno ravnanje podjetij je t. i. inovativen pristop, ki je po 

mnenju Kralja (2010, 732) in Fink-Babič (2006, 315) zelo pomemben dejavnik doseganja in 

ohranjanja konkurenčnosti podjetij in bi moral postati strateški del podjetja (Tomšič, Bojnec 

in Simčič 2015, 1). Kralj (2001a, 122) meni, da je dolgoročen uspeh podjetja mogoč le z 

                                                 
1
 »Trajnostni razvoj pomeni zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje 

potreb prihodnjih generacij« (WCED 1987, 43). Sestavine trajnostnega razvoja so: okoljski vidik 

(varstvo naravnega okolja, kot npr. ohranjanje naravnih virov, biotsko raznovrstnost, stabilnost 

ozračja, trajnostni prihodek ipd.), družbeni vidik (socialni razvoj, kot npr. večja enakost razporeditve 

blagostanja, pravičnost, odgovornost, primerna tehnologija ipd.) in gospodarski vidik (gospodarski 

razvoj, kot npr. zasebni dobiček, širitev trga ipd.) (Elliott 2013; Blewitt 2014). 
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vpetostjo »trajnostnega razvoja v vizijo, poslanstvo, smotre, cilje in strategijo ter v filozofijo 

podjetja kot formalno obliko kulture podjetja«. Fras idr. (2007, 20–22) med aktivnosti MSP v 

povezavi z družbeno odgovornim trajnostnim ravnanjem na področju varstva okolja štejejo: 

- upoštevanje zakonskih določil; 

-  recikliranje, zmanjševanje porabe ter ponovna uporaba učinkovito izkoriščanih virov; 

- uporabo materialov, prijaznih do okolja; 

- zaposleni sodelujejo pri okoljevarstvenih dejavnostih podjetja; ter  

- razvoj izdelkov, prijaznih okolju.  

Tržna naravnanost MSP-jev z vidika družbene odgovornosti je tesno povezana tudi s 

posredovanjem (poročanjem) informacij o družbeno odgovornem ravnanju organizacij 

(Hammann, Habisch in Pechlaner 2009; Vidal, Bull in Kozak 2010; Patenaude 2011). Ker 

MSP-ji k družbeno odgovornemu ravnanju na področju varstva okolja pristopajo 

prostovoljno, le ti niso obvezni razkriti svoje okoljske dosežke. Prav sposobnost 

komuniciranja (poročanja) organizacij o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva 

okolja po mnenju Gallardo-Vázquez in Sánchez-Hernández (2014, 118), loči uspešne 

organizacije od neuspešnih organizacij. To poročanje je lahko del korporativne identitete 

(vidik vedenja) organizacije, ki razlikuje organizacijo od drugih konkurenčnih organizacij 

(Holtzhausen in Fourie 2008; Patenaude 2011; Mobus 2012), prav tako vpliva tudi na ugled 

organizacije ter na zaupanje javnosti (Fras idr. 2007; Capriotti in Moreno 2007). Tu MSP-ji 

niso izjema. Organizacije o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja 

poročajo s pomočjo javnih podatkov o vplivih organizacije na okolje, kot na primer: družbena 

odgovornost je prisotna v viziji in strategiji organizacije, kodeksu ravnanja, internih poročilih, 

spletnih straneh, organizacija deluje kot aktivni član podjetniških skupin in/ali forumov, ki 

spodbujajo izvajanje družbenega ravnanja ipd. 

Pozitivno korelacijo med družbeno odgovornim ravnanjem podjetij in uspešnostjo podjetij so 

ugotovile številne raziskave (npr. Weber 2008; Hart 2010; Carroll in Shabana 2010), saj lahko 

s tako poslovno strategijo podjetje maksimira dobiček (prav tam).  

Za namene magistrske naloge in obravnavana področja smo tako podrobneje raziskali 

povezanosti med pridobivanjem informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva 

okolja, družbeno odgovornim ravnanjem na področju varstva okolja, poročanjem o družbeno 

odgovornem ravnanju na področju varstva okolja in finančno uspešnostjo MSP-jev v 

Sloveniji. Na podlagi pregleda do sedaj opravljenih raziskav v Sloveniji smo ugotovili, da 

tovrstne raziskave še ni bilo.  

1.2 Namen in cilji naloge 

Namen raziskave je preučiti tujo in domačo znanstveno oz. strokovno gradivo, ga teoretično 

predstaviti in utemeljiti povezanost med pridobivanjem informacij o družbeni odgovornosti na 
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področju varstva okolja, družbeno odgovornim ravnanjem na področju varstva okolja, 

poročanjem o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja in finančno 

uspešnostjo podjetja ter opraviti empirično raziskavo v MSP-jih v Sloveniji. 

Cilji magistrske naloge so: 

- preučiti tujo in domačo znanstveno oz. strokovno gradivo s področja družbene 

odgovornosti, varstva okolja in uspešnosti podjetja; 

- z empirično raziskavo oceniti povezanost med pridobivanjem informacij o družbeni 

odgovornosti na področju varstva okolja, družbeno odgovornim ravnanjem na področju 

varstva okolja, poročanjem o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja 

in finančno uspešnostjo MSP v Sloveniji; 

- na osnovi predhodnih ugotovitev podati smernice in priporočila za izboljšave stanja. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze raziskave 

Temeljna teza magistrske naloge se glasi: V malih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji 

obstaja statistično značilna povezanost med pridobljenimi informacijami o družbeni 

odgovornosti na področju varstva okolja, družbeno odgovornim ravnanjem na tem področju, 

njihovim poročanjem o družbeno odgovornem ravnanju na tem področju in finančno 

uspešnostjo podjetij. 

Temeljno tezo smo testirali s pomočjo naslednjih štirih hipotez: 

H1: Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja v MSP 

vpliva na družbeno odgovorno ravnanje na tem področju. 

Med pridobljene informacije o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja smo šteli 

trditve s področja obveščenosti o ukrepih, povezanih z družbeno odgovornostjo na področju 

varstva okolja, obveščenosti o rezultatih tržnih raziskav, seminarje, konference, izobraževanje 

zaposlenih ipd. (Gallardo-Vázquez in Sánchez-Hernández 2014). Med družbeno odgovorna 

ravnanja na področju varstva okolja smo šteli trditve s področja upoštevanja zakonskih 

določil, učinkovitega izkoriščanja virov z recikliranjem, zmanjševanjem porabe in ponovno 

uporabo, uporabo materialov, prijaznih do okolja, sodelovanja zaposlenih pri okoljevarstvenih 

aktivnostih MSP ter razvijanja okolju prijaznih izdelkov (Fras idr. 2007). 

Z uporabo metode glavnih komponent – PCA smo iz večjega števila spremenljivk dobili 

glavni komponenti Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja in Pridobljene 

informacije o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja MSP. Ti dve glavni 

komponenti smo uporabili kot odvisno in pojasnjevalno spremenljivko v regresijski analizi.  

Z enostavno regresijsko analizo smo hipotezo preverili. Za odvisno spremenljivko smo 

določili Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja MSP, kot neodvisno 
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spremenljivko pa smo določili Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju 

varstva okolja MSP. 

H2: Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja v MSP 

vpliva na njihovo poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na tem področju. 

Med poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja MSP smo šteli 

trditve s področja javnih podatkov o vplivih MSP na okolje, kot na primer: družbena 

odgovornost je prisotna v viziji in strategiji MSP, kodeksu ravnanja, internih poročilih, 

spletnih straneh, MSP deluje kot aktivni član podjetniških skupin in/ali forumov, ki 

spodbujajo izvajanje družbenega ravnanja ipd. (Gallardo-Vázquez in Sánchez-Hernández 

2014). 

Z uporabo metode glavnih komponent – PCA smo iz večjega števila spremenljivk dobili 

glavno komponento Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja 

MSP. To glavno komponento smo uporabili kot pojasnjevalno spremenljivko v regresijski 

analizi.  

Z enostavno regresijsko analizo smo hipotezo preverili. Za odvisno spremenljivko smo 

določili Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja MSP, kot 

neodvisno spremenljivko pa Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju 

varstva okolja MSP. 

H3: Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja v MSP vpliva na njihovo 

poročanje na tem področju.  

Z enostavno regresijsko analizo smo hipotezo preverili. Za odvisno spremenljivko smo 

določili Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja MSP, kot 

neodvisno spremenljivko pa Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja MSP.  

H4: Družbeno odgovorno ravnanje in poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja v MSP vpliva na njihovo finančno uspešnost. 

Med finančno uspešnost MSP smo šteli trditve iz samooceno finančne uspešnosti podjetij 

(prihodki od prodaje podjetja, dobiček podjetja, tržni delež podjetja na domačem in tujem 

trgu, dodano vrednost na zaposlenega) (Dermol 2010, 103–105). Z uporabo metode glavnih 

komponent – PCA smo iz večjega števila spremenljivk dobili glavno komponento Finančna 

uspešnost MSP. To glavno komponento smo uporabili kot pojasnjevalno spremenljivko v 

multipli regresijski analizi.  

Z enostavno regresijsko analizo smo hipotezo preverili. Za odvisno smo določili 

spremenljivko Finančna uspešnost MSP, kot neodvisni spremenljivki pa Družbeno odgovorno 

ravnanje na področju varstva okolja MSP in Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na 
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področju varstva okolja MSP. 

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod 

Z deskripcijo, kompilacijo in sintezo smo v teoretičnem delu magistrske naloge pregledali in 

povzeli literaturo in druge vire s področja družbene odgovornosti, varstva okolja in finančne 

uspešnosti podjetja.  

V empiričnem delu smo uporabili vprašalnik, ki je sestavljen iz treh delov: 

- prvi del: demografski podatki podjetja (panoga, velikost, leta poslovanja, delovanje na 

domačem oz. tujem trgu) in anketiranih oseb (delovno mesto, stopnja pridobljene 

izobrazbe); 

- drugi del: trditve s področja pridobivanja informacij o družbeni odgovornosti na področju 

varstva okolja, poročanja o družbeno odgovornem ravnanju in poročanju o družbeno 

odgovornem ravnanju na področju varstva okolja; 

- tretji del: trditve s področja finančne uspešnosti podjetja. 

Podatke za empirično analizo smo pridobili s tehniko anketiranja po elektronski pošti 

(elektronski vprašalnik). Prejemnika vprašalnika smo seznanili s področjem raziskovanja, 

pojasnili namen raziskave ter prosili, da v primeru neustreznega elektronskega naslova 

povezavo do elektronskega vprašalnika pošlje osebi, ki se posredno ali neposredno ukvarja s 

področjem varstva okolja (vodstvu MSP ali osebi, ki se neposredno ukvarja s področjem 

varstva okolja). Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa. Anketirani so v drugem in 

tretjem sklopu vprašalnika označevali stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo na Likertovi 

ocenjevalni lestvici od 1 do 5.  

V naključni vzorec je bilo vključenih 10 % od 8.868 (podatek SURS na dan 31. december 

2014) MSP-jev v Sloveniji. Predvideli smo, da je v vsakem MSP-ju v Sloveniji najmanj en 

zaposlen, ki se posredno ali neposredno ukvarja s področjem varstva okolja. Predvideli smo 

pridobitev 200 rešenih vprašalnikov v mesecu dni, kar je bila osnova za nadaljnje statistične 

analize. 

V program za statistično obdelavo SPSS 23.0 smo vnesli podatke iz vprašalnikov. S 

pridobljenimi podatki in informacijami smo izvedli statistično analizo. Izvedli smo: 

- opisno analizo, kjer smo uporabili aritmetično sredino, standardni odklon, frekvenco, 

% frekvence,  

- z uporabo metode glavnih komponent - PCA, smo oblikovali nove spremenljivke: 

družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja, pridobljene informacije o 

družbeni odgovornosti na področju varstva okolja, poročanje o družbeno odgovornem 

ravnanju na področju varstva okolja in finančno uspešnost podjetja) ter  

- regresijsko analizo.  
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Izide smo razložili, jih grafično in tabelarično prikazali, preverili zasnovane hipoteze ter na 

podlagi izidov oblikovali zaključke. 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

Za izvedbo raziskave smo predvideli naslednje predpostavke: 

- Za področje raziskave smo imeli dostop do relevantnih virov. 

- Vprašalnik je bil naslovljen na vršne managerje in osebe, ki se posredno in neposredno 

ukvarjajo s področjem varstva okolja v MSP-jih, saj imajo po našem predvidevanju največ 

informacij o proučevani temi. 

- Relevantne vire smo brez preverjanja šteli za ustrezne, točne in objektivne. 

Pred izvedbo raziskave smo predvideli naslednje omejitve: 

- V raziskavo smo vključili vsa mala (od 10 do 49 zaposlenih) in srednje velika (od 50 do 

249 zaposlenih) podjetja v Sloveniji, ki so bila 20. februarja 2016 evidentirana v 

poslovnem imeniku BIZI.si kot delujoči poslovni subjekt. 

- Vprašalnik je bil namenjen samo vršnim managerjem in osebam, ki se posredno in 

neposredno ukvarjajo s področjem varstva okolja v teh podjetjih. 

- Težavnost zbiranja podatkov, ki so potrebni za raziskavo – zasedenost in obremenjenost 

vršnega managementa in oseb, ki se posredno in neposredno ukvarjajo s področjem 

varstva okolja v teh organizacijah. 
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2 TEORETIČNI DEL – DRUŽBENA ODGOVORNOST, TRAJNOSTNI RAZVOJ, 

VARSTVO OKOLJA IN USPEŠNOST PODJETIJ 

Na osnovi izbrane domače in tuje literature ter drugih relevantnih virov smo v teoretičnem 

delu magistrske naloge opredelili MSP-je, družbeno odgovornost, družbeno odgovornost na 

področju varstva okolja, trajnostni razvoj, koncept družbene odgovornosti do trajnostnega 

razvoja ter uspešnost podjetja. 

2.1 Opredelitev MSP 

Za EU velja, da »je podjetje vsak subjekt, vključen v gospodarsko dejavnost, ne glede na 

njegovo pravno obliko« (Evropska komisija 2003). SSKJ (2000) navaja, »da je podjetje 

samostojna gospodarska enota z določenimi nalogami na področju proizvodnje, trgovine, 

storitev«.  

Evropska komisija (2015b, 3) navaja, da so MSP-ji »gonilo evropskega gospodarstva. 

Ustvarjajo delovna mesta in gospodarsko rast ter zagotavljajo družbeno stabilnost« (prav 

tam). Leta 2013 je 21 milijonov MSP (to je devet desetin podjetij v EU) zagotavljalo 88,8 

milijona delovnih mest oziroma dve tretjini vseh delovnih mest v celotni EU. MSP-ji 

spodbujajo podjetniški duh in inovativnost, zato so ključni za pospeševanje konkurenčnosti in 

zaposlovanja. Zaradi svojega pomena imajo v EU posebno pozornost politike EU (Evropska 

komisija 2015b, 3). 

Kratico MSP uporabljamo, kadar prikazujemo podatke za mikro, mala in srednja podjetja 

skupaj. Je ekvivalent anglosaksonskemu izrazu Small and Medium Sized Enterprises 

(Rebernik in Repovž 2000, 20). Evropska komisija (2003) v svojem priporočilu v skupino 

MSP vključuje tudi mikro podjetja (podjetja z manj kot 10 zaposlenimi). Mikro podjetja v 

našo raziskavo niso vključena. 

V Sloveniji Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/2009 – uradno 

prečiščeno besedilo, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013 – odl. US, 82/2013 in 

55/2015ZGD-1) določa kriterije, po katerih se deli družbe na mikro, majhne, srednje in velike 

družbe. ZGD-1 uporablja naslednje kriterije za takšno delitev: 

- povprečno število delavcev v poslovnem letu, 

- čisti prihodki od prodaje, in 

- vrednost aktive. 

V preglednici 1 smo prikazali razvrstitev MSP-jev glede na priporočilo EU in na določbe 

ZGD-1. Malo podjetje je tisto, ki ni mikro podjetje in ki izpolnjuje dve od navedenih meril iz 

preglednice 1, medtem ko je srednje podjetje tisto podjetje, ki ni mikro ali malo podjetje in ki 

izpolnjuje dve od v isti preglednici navedenih meril. Podatki, ki se uporabljajo za finančne 

podatke in za število zaposlenih, so izračunani na letni osnovi. Skladno s Priporočili Evropske 
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komisije (2003) število zaposlenih ustreza »številu oseb, ki so bila v zadevnem podjetju ali v 

njegovem imenu zaposlena s polnim delovnim časom«. 

Preglednica 1: Razvrstitev podjetij na mala in srednje velika – primerjava med RS in 

priporočilom EU 

Vrsta podjetja 

Povprečno število 

delavcev Čisti prihodki od prodaje 
Vrednost aktive 

RS 

Priporočilo 

EU RS Priporočilo EU RS Priporočilo EU 

Malo < 50 < 50 < 8,8 mio EUR < 10 mio EUR < 4,4 mio EUR < 10 mio EUR 

Srednje < 250 < 250 < 35 mio EUR < 50 mio EUR < 17,5 mio EUR < 43 mio EUR 

Vir: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1); Evropska komisija 2003. 

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/2007, 57/2012, 

82/2013 in 17/2015), ki po vsebini in navedbi v 1. členu »določa ukrepe za spodbujanje 

podjetništva in organiziranost na tem področju ter postopke za dodeljevanje sredstev, 

namenjenih oblikovanju podpornega okolja za podjetništvo«, pri opredelitvah malih in 

srednje velikih podjetij v 3. členu uporablja enake zneske kot so v uradni klasifikaciji EU. 

ZPOP-1 po navedbah iz 2. člena vzpostavlja učinkovito podporno okolje na vseh ravneh 

(lokalno, pokrajinsko, nacionalno), ustvarja zavest glede pomena podjetništva, ki je gradnik 

gospodarskega razvoja in skrbi za uresničevanje podjetniških potencialov vsakega 

posameznika, veča priložnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbuja njihovo rast in 

ustvarja nova delovna mesta, pospešuje izkoriščanje potencialov v okviru podjetništva in 

inovacij, vzpostavlja učinkovito podporno okolje za podjetnike, ki že delujejo v podjetju v 

kateri koli fazi razvoja ali pa še razmišlja o oblikovanju tega za dostop do podpornih storitev 

ter spodbuja povezovanje med izobraževalnimi ter raziskovalnimi organizacijami z 

gospodarstvom. 

Po gospodarski krizi iz leta 2008 imajo podjetja ključno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest 

in rasti (Evropska komisija 2010, 5). EU MSP ustvarijo več kot 85 % novih delovnih mest 

(Evropska komisija 2015b, 3). Po besedah Jean-Claude Junckerja se z vzpostavitvijo 

ustreznega zakonodajnega okolja MSP-jem omogoči podjetniški duh, naklonjen ustvarjanju 

delovnih mest (prav tam). 

V RS so skoraj vsa podjetja MSP (če upoštevamo tudi delujoča mikro podjetja) in jih je bilo 

99,8 %. Med MSP je bilo 15,7 % takih, ki so spadala v strokovne, znanstvene in tehnične 

dejavnosti in 14,8 % v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, z 11,2 % 

so sledila podjetja v dejavnostih gradbeništvo in z 10,9 % druge dejavnosti. Med velikimi 

podjetji so z 32,4 % prevladovala podjetja v predelovalnih dejavnostih, podjetja v dejavnostih 

trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil ter v dejavnostih javne uprave in obrambe 

ter obvezne socialne varnosti z 10,6 % (SURS 2014a). 
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2.2 Opredelitev pojma družbene odgovornosti 

Družbena odgovornost podjetij je v zadnjih letih pomemben koncept vseh razvitejših, 

svetovnih in evropskih gospodarstev in je pomemben del slovenskega razvoja. Z njo se 

aktivno ukvarja EU, ki je leta 2000 sprejela Lizbonsko deklaracijo (Tabaković 2013).  

Zahteve po družbeni odgovornosti podjetja so se pojavile, ker na podjetje vpliva družbeno 

okolje. To pomeni, da podjetje ravna odgovorno v razmerju do notranjih in zunanjih 

udeležencev, kar je v nasprotju z mišljenjem, da je ustvarjanje dobička poglavitni cilj 

podjetja, kar povečuje ekonomsko moč družbe. Takšna paradigma je veljala vse do dvajsetih 

let prejšnjega stoletja (Vila 1995, 217), medtem ko Kotler in Lee (2005, 3) menita, da je 

družbena odgovornost prostovoljna odločitev podjetja k izboljšanju življenjskega okolja v 

katerem deluje. 

2.2.1 Definicije družbene odgovornosti podjetij 

Strokovna literatura ponuja številne definicije družbene odgovornosti podjetij (ang. Corporate 

social responsibility). V ožjem pomenu zajema aktivnosti, ki ugodno vplivajo na dobrobit 

deležnikov podjetja, medtem ko se v širšem pomenu nanaša na izboljšanje družbe v splošnem 

pomenu. V najširšem pomenu pomeni družbena odgovornost podjetij etičnost poslovanja 

podjetij do svojih deležnikov (Ludescher in Mahsud, 2010, 123). Podnar in Golob (2003c,         

3–4) pravita, da je družbena odgovornost podjetij »poskus reševanja družbenih in socialnih 

problemov,« ki so jih povzročila podjetja delno ali v celoti. Družbeno odgovorno podjetje 

dosega učinke na temelju moralnih, ekonomskih, etičnih, filantropskih in drugih pričakovanj 

družbe (prav tam). Enako meni Carroll (1991, 8), ki je družbene odgovornosti podjetij 

prikazal v obliki piramide glede na hierarhijo in je prikazana v sliki 1. Piramida je prikazana z 

razrezom na štiri dele, ki si sledijo po pomembnosti proti vrhu. Gre za ekonomsko, zakonsko, 

etično in filantropsko dimenzijo odgovornosti (Geva 2008, 7).  

 

Slika 1: Carrollova piramida družbene odgovornosti 
Vir: Carrol 1991, 42. 
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Ekonomske odgovornosti zahtevajo, da podjetje ustvarja dobiček s prodajo lastnih izdelkov 

oz. storitev. S tem ustvarja temelj za ostale odgovornosti. Na drugem nivoju je umeščena 

zakonska odgovornost, to je spoštovanje zakonskih določb in s tem zagotavljanje poštenega in 

pravičnega poslovanja. Sledi nadgradnja v okviru etične odgovornosti – od podjetja se 

pričakuje, da bo delovalo pravično in pošteno. V tem segmentu so vključene norme in 

vrednote, ki jih ne določa zakonodaja. Na vrh piramide je postavljena filantropska 

odgovornost, ki prispeva h kvaliteti življenja v skupnosti, kjer podjetje deluje. Težnja 

vzornega državljana spodbuja podjetja v filantropska dejanja v obliki doniranja prispevkov 

kulturi, športu, umetnosti. Od podjetja se pričakuje, da bo izvajalo aktivnosti v korist družbe 

na prostovoljni osnovi (Carroll in Buchholz 2000, Meško 2011, 10 in Jaklič 1999, 278).  

Evropska raziskava Observatory of European SMEs (Evropska komisija 2002) je primeroma 

pokazala, da slovenska podjetja družbeno odgovornost prepoznavajo zgolj kot filantropsko 

odgovornost podjetja. Denarne in nedenarne donacije, sponzorstva ter trženjske kampanje so 

prepoznana dejanja družbene odgovornosti slovenskih podjetij, ki je najizrazitejša na 

športnem področju. Skoraj polovica MSP-jev je za najznačilnejšo oviro nesodelovanja v 

družbeno odgovornih dejavnosti prepoznala pomanjkanje finančnih sredstev (Didič 2009, 32). 

Alternativa Carrollovi piramidi je tridelni model družbene odgovornosti, pri katerem sta 

Schwartz in Carroll (2003) uvrstila filantropično kategorijo med etične oz. ekonomske 

odgovornosti (slika 2). 

 

Slika 2: Družbena odgovornost podjetij v obliki tridelnega modela 

Vir: Schwartz in Carroll 2003, 509. 

Slika 2 prikazuje model, ki ponazarja prepletanje ekonomskih, zakonskih in etičnih 
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odgovornosti. Tvorce blaginje v okviru gospodarskih dejanj vključuje ekonomska 

odgovornost, vendar so nezakonita in neetična. Zato zakonska odgovornost vključuje dejanja, 

ki jih narekuje zakonodaja in ne tvorijo ekonomskih koristi. Etična odgovornost vključuje 

aktivnosti, ki se štejejo za etične, vendar nimajo niti ekonomskih koristi niti niso izvedene 

zaradi učinkov zakonov (Meško 2011, 11). 

Tridelni model družbene odgovornosti vključuje tudi področja, ki se prekrivajo. Ekonomsko – 

etično področje vključuje etična in gospodarska dejanja, ki jih ne narekuje zakonodaja; 

ekonomsko-zakonsko področje vključuje zakonita gospodarska dejanja, ki se štejejo za 

neetična; zakonsko-etično področje vključuje zakonita etična dejanja, ki nimajo ekonomskih 

koristi; center modela pa prikazuje ekonomsko – zakonsko – etično področje, ki vključuje 

dejanja, kjer imajo ob upoštevanju zakonov istočasno ekonomsko korist in štejejo za etična 

(Meško 2011, 12–13).  

Družbeno odgovornost podjetja opredeli Svetovni gospodarski svet za trajnostni razvoj kot 

»stalno zavezanost podjetja k etičnemu vedenju, ekonomskemu razvoju, izboljševanju 

kakovosti življenja zaposlenih in njihovih družin, lokalne skupnosti in družbe nasploh«. 

Omenja pet prednostnih področij, kot je spoštovanje človekovih pravic in pravic zaposlenih, 

skrb za okolje, vključevanje podjetja v različne oblike skupnosti in ohranjanje takšnih 

odnosov z dobavitelji, kot jih narekujejo pričakovanja in norme (Meško 2011, 4).  

Evropska komisija (2011, 3) je opredelila družbeno odgovornost podjetij »kot koncept, po 

katerem podjetja v svoje poslovne dejavnosti in odnose z interesnimi skupinami prostovoljno 

vključujejo družbena, okoljska in etična vprašanja, človekove pravice in varstvo 

potrošnikov«. Podjetja ter družba kot celota imajo sama interes sprejemanja družbene 

odgovornosti (prav tam). 

2.2.2 Družbena odgovornost podjetij 

Garriga in Mele (2004, 51) navajata, da je bil med prvimi teoretiki Bowen, ki je leta 1953 

napisal in objavil delo Družbena odgovornost podjetnika (ang. Social Responsibilities of the 

Businessman) in govori o zasnovi družbene odgovornosti. V njem navaja bistvene značilnosti 

družbene odgovornosti kot družbeno določene norme managerja, da izpolnjuje politiko, izvaja 

pričakovane dejavnosti in sprejema odločitve, skladne z vrednotami družb (prav tam).  

Zadnja gospodarska kriza je razkrila, da obstajajo velike razlike v načinu poslovanja med 

gospodarskimi družbami. Vodstva nekaterih podjetij so uporabljala goljufive načine za 

pridobitev lastništva podjetij in njihovih dobičkov ter prelitja na lastni račun, medtem ko so se 

druga vodstva in nadzorni organi teh podjetij trudili delovati zakonito in etično do zaposlenih, 

poslovnih partnerjev in do okolja. Družbena odgovornost slednjih je ostala del njihove 

poslovne strategije, zaradi česar so ugotavljala boljše poslovne rezultate, večjo učinkovitost in 
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inovativnost zaposlenih ter kooperativne poslovne partnerje (Slovenska korporativna 

integriteta 2014). 

2.2.3 Poročanje o družbeni odgovornosti podjetij 

Deležniki in javnost, ki od podjetij pričakujejo vedno več informacij, saj informacije, ki so 

vključene v letna poročila že dolgo ne zadoščajo več. pričakujejo, da bo podjetje finančna 

letna poročila dopolnilo z vsemi preostalimi informacijami, ki vplivajo na poslovanje podjetja 

in jih bo redno objavljalo na spletnih straneh. Sem sodi družbeno odgovorno delovanje 

podjetja, s katerim si to veča ugled in tudi s tem privablja kakovosten kader. V kolikor ima 

podjetje tudi vizijo trajnostnega razvoja, izboljšuje podporo in naklonjenost javnosti, s tem pa 

možnosti za pridobitev kapitala, kar se kaže v finančnih izkazih podjetja (Commission on 

Business in Society 2005).  

Tilling (2001, 2) pravi, da nefinančna razkritja delovanja podjetja le to lahko analizira in s tem 

meri, ali so programi družbene odgovornosti opaženi in kako se kažejo v družbi. Kralj (2001b, 

123) navedeno nadgrajuje, da management rezultate prenaša v filozofijo podjetja:  

- biti prijazno podjetje do okolja,  

- trajnostni razvoj je vrednota podjetja,  

- trajnostni razvoj je poleg trženjskih, finančnih, človeških in organizacijskih potreb ter 

potreb prepoznavanja po znanju in ustvarjalnosti del temeljnih zasnov, 

- elementi trajnostnega razvoja postanejo vsebina strateškega odločanja v podjetju. 

Družbeno odgovorno ravnanje podjetja že uspešno uvajajo v letna poročila. S tem zadostijo 

zakonskim in ekonomskim vplivom. Podjetja so prepričana, da predstavlja poročanje o 

družbeni odgovornosti prednost pred konkurenco. Takšno poročanje utrjuje odnose z 

dobavitelji preko zanesljivih dobav, nagrajeni so z zvestimi kupci, odgovorno ravnanje do 

okolja pa prinaša dolgoročne prihranke. 

Pri pripravi poročil družbene odgovornosti podjetja pogosto opravijo ankete, intervjuje, 

delavnice ali druge oblike rednih srečanj, preko katerih s ključnimi deležniki opravijo 

raziskave za trženjske namene (Hess 2001 319). Na podlagi tovrstnih raziskav se oblikujejo 

poslovne odločitve podjetja, s poročanjem o družbeni odgovornosti pa se deležnikom vrača 

informacije in rezultate pri doseganju v poslovni strategiji zastavljenih ciljev (Vezjak 1998, 

154). Pri tem so na področju družbene odgovornosti v pomoč trojne bilance podjetja (Hess 

2001, 308):  

- računovodska; ali se merijo in vodijo vse informacije s področja družbene odgovornosti,  

- revizijska; ali so izvedene aktivnosti s področja družbene odgovornosti skladne s standardi 

in pričakovanji in  

- poročanje; ali je poročilo ustrezno pripravljeno in javno objavljeno. 
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Kraševec (2003, 31) pri tem opozarja, da lahko poročanje podjetij glede njihove družbene 

odgovornosti postane nova marketinška strategija kot promocijsko sredstvo. 

2.3 Družbena odgovornost na področju varstva okolja 

Podnar in Golob (2003a, 1) navajata, da je mogoče znižati stroške energije, stroške za 

shranjevanje in odstranjevanje odpadkov ter izboljšati okolje, če do okolja pristopamo skrbno. 

Znotraj odgovornih praks do okolja lahko v kontekstu okoljskih naložb rečemo, da gre za 

win-win odnose oziroma dobro za okolje – dobro za podjetje (prav tam). Pogosto so prav 

podjetja odgovorna za številna onesnaževanja, pa naj gre tu za onesnaževanje voda, kopičenje 

odpadkov, izpuste, zvočno in svetlobno onesnaževanje itd. (Podnar in Golob 2003b, 1). 

Drevenšek (2004, 5) navaja, da managerji v konceptu družbene odgovornosti prepoznavajo 

ogrožanje konkurenčnosti podjetja zaradi odpovedovanja dobičku. Naložbam v okolju 

prijaznejšo tehnologijo pripisujejo podražitev cene njihovih proizvodov ali storitev v 

primerjavi s konkurenco. Trendi na tem področju se spreminjajo, zato je v zadnjem desetletju 

prišlo do pomembnih premikov predvsem med finančnimi javnostmi (prav tam). 

Področje družbene odgovornosti na področju varovanja okolja spodbuja tudi OECD (2012, 

94), ki spodbuja prehod iz industrijske revolucije na zeleno revolucijo. Pri tem glede 

pomembnosti potrebnih sprememb pozivajo ne zgolj posamezno državo, temveč svetovno 

družbo. Izziv današnjega časa je, da v klimatskih spremembah prepozna priložnosti in 

proaktivno pristopi k projektu (prav tam). 16. aprila 2016 je bil v New Yorku podpisan 

zgodovinski podnebni dogovor, ki zavezuje k omejitvi dviga temperature za največ dve 

stopinji Celzija do konca stoletja in h kateremu je pristopila tudi RS (Ministrstvo za okolje in 

prostor 2016). 

V RS je na pobudo Sekcije za spodbujanje družbene odgovornosti v okviru Slovenskega 

društva za odnose z javnostmi in Inštituta za razvoj družbene odgovornosti nastala Slovenska 

nagrada za družbeno odgovornost, imenovana HORUS. Poimenovana je po egiptovskem 

bogu, »ki predstavlja višjo zavest planeta Zemlja in je odgovoren za razvoj človeštva« (Horus 

2016). Z njo spodbujajo »celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost 

pri poslovanju slovenskih podjetij«. Z njo se krepi zavedanje podjetij glede pomena družbene 

odgovornosti za celotno skupnost, hkrati pa opominja na soodvisnost. Vsak posameznik je 

odgovoren za dejanja, ki jih izpelje v podjetju ali izven njega. Odgovoren vodja z 

odgovornimi posamezniki oblikuje odgovorno podjetje. Nasprotno je v primeru 

neodgovornega vodje. Nagrada HORUS zato predstavlja dobre prakse, da z uspešnimi in 

delujočimi zgledi spodbuja podjetja k odgovornejšemu in bolj učinkovitemu poslovanju (prav 

tam). 

Nagrada HORUS si prizadeva doseči »osveščanje širše javnosti o pomenu družbene 
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odgovornosti, promocijo podjetij, ki družbeno odgovorno poslujejo na dolgi rok, 

izobraževanje o najnovejših praksah slovenskih in tujih podjetij s področja družbene 

odgovornosti, podelitev nagrade za najbolj družbeno odgovorno podjetje in izdajo priročnika 

s primeri dobre prakse na področju družbene odgovornosti« (Horus 2016). 

Poleg nagrade Horus od leta 1947 deluje Mednarodna organizacija za standardizacijo 

(International Organization for Standardization - ISO). Od prvotnih 25 jo danes združuje 161 

držav, 3.368 tehničnih odborov, ki so izdali preko 21.000 standardov in zajemajo skoraj vse 

vidike tehnologije in proizvodnje (ISO, 2016).  

V nadaljevanju predstavljamo standarde, ki v podjetju posegajo na področje ravnanja z 

okoljem oz. okoljevarstveno vodenje podjetij, vodenje kakovosti in na področje družbene 

odgovornosti.  

2.3.1 ISO 26000 

ISO 26000 so navodila za družbeno odgovornost, namenjena »vsem organizacijam v 

privatnem in javnem sektorju, v razvitih državah in državah v razvoju kot tudi v ekonomijah v 

tranziciji« (SIQ, 2016). To je standard s področja družbeno odgovornega ravnanja, ki 

spodbuja prevzemanje dobrih izkušenj. Nosi visoka pričakovanja za nadaljnje rodove glede 

naravnih, družbenih in ekonomskih virov, ki smo jih ustvarili ali podedovali. Na podlagi 

dobrih praks so nastala navodila za standard družbene odgovornosti ISO (prav tam). 

Standard ISO 26000 organizacijam pomaga pri ustvarjanju prispevka k trajnostnemu razvoju. 

Širi splošno razumevanje družbene odgovornosti in dopolnjuje druge instrumente in pobude 

za družbeno odgovornost (prav tam). 

Standard je sestavljen iz naslednjih sedmih delov (Crognale 2011): 

- definicija obsega in omejitve; 

- ključni pojmi, pomembni za razumevanje družbene odgovornosti in uporabe standarda; 

- opis pomembnih dejavnikov in pogojev z vplivom na razvoj področja družbene 

odgovornosti; 

- opis in razlaga načel družbene odgovornosti; 

- dve temeljni načeli družbene odgovornosti; 

- razlaga jedra tematike in problematike, povezane z družbeno odgovornostjo in 

- priporočila za uvajanje standarda v organizacijah. 

Za uvedbo standarda je potreben šest-stopenjski postopek (ISO, 2016): 

- na področju družbene odgovornosti ugotoviti lastno aktivnost, 

- ovrednotiti lastno aktivnost po temeljnih vprašanjih družbene odgovornosti, 

- ugotoviti, kako izboljšati delovanje s partnerji, 
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- načrtovati izboljšave, 

- oblikovati javno poročilo in ga objaviti vsaki dve leti, 

- da organizacija uresničuje standard ISO 26000, seznanja javnost in si s tem ustvarja dobro 

ime. 

Resnično družbeno odgovorno ravnanje lahko vpliva na konkurenčno prednost, ugled podjetja 

navznoter in navzven, pritegne in obdrži zaposlene in poslovne partnerje, ohranjanja 

produktivnost zaposlenih ter okolje organizacije (prav tam). 

2.3.2 ISO 14001 

Standard ISO 14001 je usmerjen na upravljanje dejavnosti podjetja, saj mu pomaga 

vzpostaviti takšno okoljsko politiko, da jo lahko sistematično izvaja v okviru svojega 

delovanja: storitvenega ali proizvodnega procesa (Praznik in Novak 2000). Podjetje se z 

vpeljavo standarda ISO 14001 zaveže, da vzpostavi takšno okoljsko politiko, da lahko z 

okoljskim načrtovanjem in izvajanjem sprememb obvladuje okoljske vidike poslovanja, 

obvladuje uravnavanje stroškov, učinkovito izkorišča vire, preprečuje onesnaževanja ter se 

odziva na zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev, lastnikov in ostale javnosti, ki jo to 

zanima (Tabaković 2013, 5–6). 

Standard organizacijam določa zahteve, s katerimi se varuje okolje, preprečuje onesnaževanje 

in izboljša okoljsko učinkovitost (ARSO 2016). Pridobitev standarda predstavlja podjetjem 

pomemben korak pri vstopanju na nove trge, predvsem tiste s strogo okoljsko politiko. 

Poslovni partnerji in dobavitelji predvsem pred vstopom na nove trge pogosto zahtevajo 

okoljski standard kot jamstvo, da podjetje skrbi za okolje, zmanjšuje onesnaževanje in 

predstavlja kakovostne in okolju prijazne izdelke (Gomišček in Pibernik 2011). Cilj standarda 

ISO 14001 je podpreti varstvo okolja ter preprečevati nadaljnje onesnaževanje v odnosu do 

družbeno-ekonomskih potreb (Kaker 2007). 

Standard ISO 14001 lahko vpliva na izboljšano okoljsko zavest, izboljša se standardizacija na 

področju okoljskega managementa, škodljivi vplivi na okolje se zmanjšajo, zagotavlja se 

vzdržljiv razvoj do okolja, poveča se ugled, samozavest in tržni delež podjetja, zmanjša se 

število pritožb na račun okoljskih problemov podjetja (SIQ 2016). 

Proces certificiranja in implementacije standarda lahko upočasni dolg čas certificiranja in 

obseg administrativnega dela, visoki stroški implementacije, pomanjkanje informacij o 

standardu, potreba po reorganizaciji managementa ali pa pomanjkanje ustreznega kadra, 

podpore strank ali vlad (prav tam). 
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2.3.3 Shema EMAS 

Shema EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) je »okoljska izjava, pri kateri gre 

za odprto, pregledno ter periodično objavljanje okoljskih informacij« (Tabaković 2013). 

Uvedla jo je EU leta 1993 za vse ekonomske subjekte iz držav članic EU. Ker je shema 

EMAS zahtevnejša od standarda ISO 14001, se uporablja redkeje (ARSO 2016). 

Tabakovićeva (2013) ugotavlja: »Bistveni elementi sistema so začetni okoljski pregled, 

predhodno uveljavljen sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001, okoljska izjava, validacija 

okoljske izjave in registracija«. 

Pridobitelji sheme EMAS so zavezani, da ocenijo in izboljšajo svoje okoljsko delovanje ter 

poročajo javnosti glede vplivov delovanja podjetja na okolje. S tem se zagotavlja večjo 

odprtost, odkritost in periodično obnavljanje o preučevanih okoljskih vplivih. Glede 

izboljšanja uspešnosti, vključevanja zaposlenih v okoljske procese, pravne usklajenosti kot 

tudi seznanjanja javnosti ima visoke zahteve (ARSO 2016). 

S certifikatom podjetje potrjuje, da izvaja svojo dejavnost skladno z normativi in hkrati 

zmanjšuje svojo obremenitev na okolje. Pred pridobitvijo certifikata mora ciljno podjetje 

vzpostaviti okoljsko politiko in cilje za varstvo okolja, ovrednotiti učinke k varovanju okolja, 

načrtovati in zagotavljati naravovarstvene aktivnosti, izvajati notranjo in zunanjo 

komunikacijo za interesne skupine in voditi podjetje tako, da je učinkovito in uspešno 

(Schaltegger, Müller in Hindrichsen 1996, 247): 

2.3.4 ISO 9001 

ISO 9001 je standard, ki podrobno opiše zahteve za vodenje kakovosti in jih uporabljajo v 

svetu uspešna proizvodna in storitvena podjetja. Certifikat zahteva osredotočenje na 

učinkovitost vodenja sistema vodenja kakovosti, ko se izpolnjuje zahteve odjemalcev in 

povečuje njihovo zadovoljstvo. Hkrati je namenjen organizacijam, ki želijo obvladovati in 

izboljševati svoje poslovanje. Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, 

odgovornost vodstva, vodenje virov, izvajanje osnovne dejavnosti, nadzor ter nenehno 

zagotavljanje stalnih izboljšav (SIQ 2016).  

2.4 Opredelitev trajnostnega razvoja 

V okviru poglavja predstavljamo pojem in strukturo trajnostnega razvoja, razvoj koncepta 

trajnostnega razvoja, trajnostni razvoj podjetij ter uresničevanje trajnostnega razvoja v EU in 

RS.  
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2.4.1 Definicija trajnostnega razvoja  

Baker idr. (1997, 3) so zapisali, da je najširše sprejeta in nekako najpogosteje uporabljena 

definicija trajnostnega razvoja iz leta 1987, ki ga je izdala Svetovna komisija za okolje in 

razvoj. Zapisali so, »da je trajnosti razvoj tisti razvoj, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi 

pri tem ogrožal možnost prihodnjih generacij, da zadostijo svojim potrebam« (prav tam).  

25. septembra je bila na Vrhu Organizacije združenih narodov sprejeta Agenda za trajnostni 

razvoj do leta 2030 (Ministrstvo za zunanje zadeve 2016), ki so jo podpisali voditelji držav in 

vlad ter visoki predstavniki. Gre za program 17 splošnih in 169 konkretnih ciljev trajnostnega 

razvoja kot akcijski načrt za ljudi, Zemljo in blaginjo vseh. Agenda nakazuje, da gre za 

dolgoročni program, s katerim si prizadeva mednarodna skupnost povezati ekonomsko, 

socialno in okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja (prav tam). 

Zadnje desetletje se je razumevanje trajnostnega razvoja osredotočilo v okviru tristebrnega 

trajnostnega sistema, ki je sestavljen iz:  

- okolja; ohranjanje naravnih virov: ohranjanje življenja v vodi in na kopnem, sprejeti vse 

ukrepe, ki so potrebni za boj proti podnebnim spremembam ter vsem zagotoviti cenovno 

dostopno čisto energijo; 

- ekonomije; spodbujati trajnostno gospodarsko rast, zagotoviti trajnostno proizvodnjo in 

porabo, da bi ohranili obvladljive nivoje javnega in zunanjega dolga, zgraditi vzdržljivo 

infrastrukturo, pospeševati inovacije ter se izogniti sektorskim neravnovesjem, ki 

uničujejo industrijsko in kmetijsko proizvodnjo; ter 

- družbe oz. sociale; spodbujati zdravje in dobro počutje, krepiti enakost spolov in 

zmanjšati neenakosti znotraj držav, poskrbeti za trajnostna mesta in skupnosti, zagotoviti 

kakovostno izobraževanje, si prizadevati za politično sodelovanje in odgovornost ter 

pravičnost (Tomšič 2015, 31–32). 

Kos (2004) meni, da bi bilo »trajnostni razvoj smiselno sočasno opazovati na analitični, 

normativni in strateški ravni.«  

Pri analitični ravni gre za naravoslovno tehnično presojo vplivov delovanja tehnologije in 

potrošniško intenzivno usmerjenih družb na okolje. Ker so okoljski vplivi in posledice 

prepleteni, pogosto prihaja do različne strokovne presoje istega učinka in s tem do padanja 

zaupanja v znanost in stroko. Na analitski ravni je bistvena časovna komponenta oz. presoja, 

kdaj nastopi kritična faza ob danih pogojih, t. j. »koliko časa imamo ob določenih pogojih še 

na voljo za preprečevanje nepovratnih okoljskih škod« (prav tam).  

Kos (2004) ugotavlja: »Najbolj preprosto bi normativno raven opredelili kot presojo razdalje 

med analitičnimi ugotovitvami o realnih posledicah rabe naravnih virov in obremenjevanja 

okolja in stopnjo ter načinom družbenega odzivanja na te ugotovitve.« Širina odzivov sega od 

ravnodušnosti do dviga motivacije, le redko pa tudi do spreminjanja poslovnih praks, ki so v 
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nasprotju s trajnostnim razvojem. Na okoljsko ravnanje imajo velik vpliv kulturni, psihološki, 

ekonomski in interesni dejavniki. Kljub temu pa se opazi povezava med stopnjo ekonomskega 

razvoja, pripravljenostjo na okoljsko motivirane spremembe in družbeno neenakostjo.  

Kakovostna analitična in normativna presoja lahko ponudi kvalitetne rezultate na strateški 

ravni. Kos (2004) meni, »da je ključni podatek za sestavo uspešne strategije ocena, kolikšna 

je razlika med analitičnimi ugotovitvami in vrednotenjem teh ugotovitev pri različnih 

družbenih skupinah«. Pri tem je ključno, da ugotovimo vzroke za nastale dualnosti v 

problematičnih okoljskih praksah. Kos (2004) meni, da so tovrstne informacije podlaga za 

pripravo »operativne strategije trajnostnega razvoja«. 

2.4.2 Razvoj koncepta trajnostnega razvoja 

V zgodnji drugi polovici 20. Stoletja, ko je začela naraščati zaskrbljenost zaradi 

onesnaževanja, so se v poročilu Rimskega kluba Omejitve rasti iz leta 1972, pojavile zamisli 

o omejevanju gospodarske rasti kot glavnega vira za onesnaževanje okolja. Zaradi kritičnih 

odzivov se je o nujnosti ščitenja naravnega okolja in ekonomski rasti razmišljalo kot o dveh 

konceptih, ki se med seboj dopolnjujeta (Tomšič 2012, 6). 

Svetovna zveza je leta 1991 za ohranitev narave in naravnih virov izdala drugi večji 

dokument Skrb za Zemljo, s katerim se je preusmerilo pozornost na trajnostna načela, ko sta 

bili poudarjeni kakovost življenja in skrb za zaščito naravnega okolja. Kakovost človeškega 

življenja se je npr. merila z: izobrazbo, dolgim življenjem, politično svobodo, s človekovimi 

pravicami, nenasiljem in življenjskim standardom. Omenjeni dokument je spremenil politično 

dimenzijo razvoja, z njim smo se bolj zavedli pomena integriranega pristopa razvojnih in 

okoljskih tematik (Tomšič 2012, 6). 

Na srečanju na vrhu v Rio de Janeiru leta 1992, ki je potekalo med konferenco Združenih 

narodov o okolju in razvoju, so načela trajnostnega razvoja dobila zelo pomembno podporo. 

Tam so potrdili akcijski načrt za trajnostni razvoj, Agendo 21. Deset let po tem srečanju, leta 

2002, je bilo na Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu, katerega namen je 

bil pregledati ovire napredka in izide, ki so bili doseženi od Ria, veliko pričakovanj za 

načrtovanje nadaljnjih aktivnosti. Ker to srečanje ni doseglo svojih načrtov, je Agenda 21 

ostala še naprej temeljni dokument za uresničevanje trajnostnega razvoja (Tomšič, 2012, 7). 

Julija 2009 je Komisija sprejela pregled strategije trajnostnega razvoja, kjer so poudarili, da je 

Evropska unija v zadnjih letih v ospredje postavila trajnostni razvoj v širokem spektru svojih 

politik. Evropska unija je »zlasti prevzela vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam 

in spodbujanju gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika« (Evropska komisija 2016). 

Komisija se je tudi zavezala, da bo spremljala trajnostni razvoj ter da bo z drugimi državami 

članicami nenehno razvijala in izboljševala trajnostni razvoj, ki ga označujejo za svetovni 
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problem (prav tam). 

Kot smo že omenili je splošni cilj strategije Evropske unije trajnostnega razvoja opredeliti in 

oblikovati ukrepe, ki omogočajo Evropski uniji, da doseže stalno izboljšanje kakovosti 

življenja z ustvarjanjem trajnostnih skupnosti in raznimi ukrepi. Predvsem so se osredotočili 

na: trajnostni promet, podnebne spremembe in čisto energijo, ohranjanje in upravljanje 

naravnih virov, trajnostno potrošnjo in proizvodnjo, javno zdravstvo, globalne izzive, ki se 

nanašajo na revščino in trajnostni razvoj ter na socialno vključenost, demografijo in migracije. 

Kot pomembne inštrumente za upravljanje in prehod k bolj trajnostnim vzorcem proizvodnje 

in potrošnje pa so navedli javne finance, raziskave in izobraževanje (Evropska komisija 

2016). 

2.4.3 Uresničevanje trajnostnega razvoja v Evropski uniji  

Med vsemi svetovnimi makro regijami je Evropska unija dosegla največji socialni in 

trajnostni napredek ter, kot navaja Tomšič (2012, 13), »predvideva še nadaljnjo postopno 

ekologizacijo gospodarstva in življenjskega sloga«. Politike trajnostnega razvoja Evropske 

unije so dobile prve usmeritve leta 1973 v okviru prvega okoljskega akcijskega programa, ki 

je v raziskavi Tomšičeve (2012, 13) »odražal prepričanje, da so gospodarski razvoj, blaginja 

in varstvo naravnega okolja med seboj odvisni.« Prav tako je bilo ugotovljeno, da spada 

varstvo naravnega okolja med najpomembnejše naloge Evropske unije, najpomembnejši cilji 

pa so bili še: ohranjanje ekološkega ravnovesja, racionalna izraba naravnih virov in 

preprečevanje, zmanjševanje ter odpravljanje škode v naravnem okolju (Tomšič 2012, 13). 

Drugi okoljski akcijski program je bil izdelan za obdobje 1977 do 1981 in je bil po vsebini v 

smislu ciljev in pristopa logično nadaljevanje prvega. Nadgradnja drugega akcijskega 

programa je bila v poudarkih za izboljšanje kakovosti življenja in zaščite naravnega okolja. 

Posebno pozornost po navedbah Tomšičeve (2012, 13) in Bahorja (2005) »namenja tudi 

preudarni uporabi in racionalnem obvladovanju naravnih virov ter ukrepom za spodbujanje 

rasti javne zavesti in osebne odgovornosti za varstvo naravnega okolja«. 

Tretji program od leta 1982 do leta 1987 se po svojih poudarkih razlikuje od obeh prejšnjih 

programov z drugačnim pristopom – s povezanostjo ekonomskega in okoljskega vidika se je 

skušalo odvrniti države članice od sprejetja različnih meril, ki bi porušila tržno ravnovesje. Za 

tisti čas je bil vpeljan nov in drugačen pogled vključevanja okoljskih politik v sektorske 

politike EU, z enakovredno osredotočenostjo na socialnih in ekonomskih razsežnostih, pri 

katerih je bilo za nadaljnji razvoj ključno, da se je podpiralo uvajanje sankcioniranja 

onesnaževalcev, da plačajo za povzročeno onesnaževanje. Prvina programa je bila 

zmanjševanje onesnaževanja pri povzročitelju, kar je povzročilo preskok pri razvoju novih 

okoljskih tehnologij. Leto 1987 je bilo za okoljsko politiko EU prelomno: varstvo okolja je 

dobilo posebno mesto v Maastrichtski pogodbi oz. Pogodbi o Evropski uniji, kjer je bilo tej 
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tematiki namenjeno samostojno poglavje (Bahor 2005, 85; Tomšič 2012, 13). 

V četrtem programu od leta 1987 do leta 1992 je na področju odnosa do okoljske politike 

prišlo do nadaljnjih napredkov. Okoljska politika in s tem varovanje naravnega okolja ni bila 

več zgolj aktivnost, temveč sestavni del proizvodnega procesa. V devetdesetih letih postane 

trajnostni razvoj v EU normativno vodilo okoljske politike (Tomšič 2012, 14). 

V petem programu so bile podane temeljne opredelitve trajnostnega razvoja od leta 1992 do 

leta 1999. Ta program je vključeval: poudarjeno vlogo potrošnika, spremenjeno razmerje do 

naravnih virov in ostrejše standarde o varstvu okolja za procese in proizvode. V okviru 

filozofskega dela je vseboval vse sestavne elemente politike za prehod k ekološkim 

strukturnim spremembam (Tomšič 2012, 14; Vuk 2000, 48). 

Evropski svet je leta 2001 sprejel dokument Trajnostna Evropa za boljši svet: Evropska 

strategija trajnostnega razvoja, leta 2002 pa še šesti okoljski akcijski program Naša 

prihodnost – naša izbira. Trajal do leta 2010, v mislih na doseg uspeha, kjer drugim še ni 

uspelo. Predvsem poudarja potrebo po partnerstvu in izboljšanju okolja ter kakovosti 

življenja. Prav tako poziva vse družbene sektorje k aktivnejšemu vključevanju in deljeni 

odgovornosti pri nujnosti iskanja rešitev za okoljske probleme (Bahor 2005, 92; Tomšič 2012, 

15). 

Leta 2006 je Evropski svet sprejel prenovljeno EU SDS (Strategija trajnostnega razvoja 

Evropske unije), ki se osredotoča na področje, kjer je najbolj potreben nov zagon, npr. boj 

proti revščini, trajnostni transport, prav tako pa tudi natančneje določa odgovornosti, vpeljuje 

spremembe pri izvajanju strategije, vsebuje mednarodno dimenzijo ter izpostavlja potrebo o 

dialogu in potrebo po široki podpori strategije in njenega izvajanja. Tako prenovljena 

strategija predstavlja »okvir za dolgoročno vizijo trajnosti« v kateri se skupno razvijajo in 

vzajemno podpirajo gospodarska rast, varstvo naravnega okolja in socialna kohezija (Tomšič 

2015, 15; Evropska komisija 2016). 

Uresničevanje EU SDS spremlja Evropska komisija s poročili. Vsaki dve leti jih objavi 

Eurostat, t. j. evropski statistični urad. Evropska komisija je leta 2009 sprejela dokument 

Pregled EU SDS, v katerem poudarja krepitev prizadevanj pri vključevanju ukrepov 

trajnostnega razvoja v glavne politike EU ter opustitev netrajnostnih trendov (Tomšič 2015, 

15; Evropska komisija 2016). 

Evropski svet je leta 2010 sprejel strategijo Evropa 2020, pri kateri gre za strategijo rasti EU v 

novem desetletju. Želijo si, da EU postane trajnostno, pametno in vključujoče gospodarstvo. 

EU mora za krepitev trajnostnega napredka v 21. stoletju intenzivno delovati v smeri 

uresničevanja globalnih nalog. Tu med ključne naloge spadajo: dvig blagostanja tudi v 

razvijajočih državah, pravičnejša porazdelitev dohodkov, stabilizacija svetovnega 

prebivalstva, pospešen razvoj novih tehnologij rabe obnovljivih virov energije in reciklaže 
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snovi ter stabilizacija in zmanjševanje antropogenih snovno energetskih tokov v gospodarsko 

razvitih državah (Tomšič 2012, 16). 

OECD (2015, 16) letno objavlja kazalnike gospodarske rasti, pri čemer posebno pozornost 

namenjajo tudi vplivu na okolje. Z načrtovanjem in izvajanjem ustreznih okoljskih politik, 

nevtralnih na tehnološke odločitve, spodbujajo konkurenco in varujejo okolje. 

2.4.4 Uresničevanje trajnostnega razvoja v Sloveniji 

Republika Slovenija sodi med tiste države, ki imajo sprejeto SRS. Vlada Republike Slovenije 

jo je sprejela leta 2005 in opredeljuje cilje ter vizijo razvoja v Sloveniji do leta 2013. Po 

vsebini SRS izpostavlja blaginjo prebivalstva, zato so vanjo vključena okoljska, socialna, 

gospodarska, pravna, politična in kulturna razmerja. To nekako pomeni prenos Lizbonske 

strategije v naše okolje. SRS je za Slovenijo nacionalna razvojna strategija, ki je bila 

pripravljena po načelih trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik ter sledi splošnim 

in ključnim ciljem prenovljene EU SDS (Tomšič 2012, 16). 

Slovenija je zaradi preteka SRS pristopila k pripravi dolgoročne strategije razvoja Slovenije 

do leta 2030, ob upoštevanju vizije do leta 2050. Nalogo izvaja Služba Vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, pri tem pa aktivno sodeluje z Uradom za makroekonomske 

analize in razvoj ter Ministrstvom za finance (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko 2016). 

SRS opredeljuje štiri temeljne cilje razvoja v Republiki Sloveniji, to so:  

- družbeni, za izboljšanje kakovosti življenja ter blaginje prebivalstva, 

- medgeneracijski in sonaravni, za uveljavitev trajnostnih načel na vseh področjih razvoja, 

pri čemer je poudarek na trajnostnem obnavljanju prebivalstva, 

- razvojni za celotno RS v okviru mednarodnega okolja, z vizijo postati prepoznavni v svetu 

in s tem biti ugledna država, 

- gospodarski, za dvig RS nad povprečno raven ekonomske razvitosti EU v roku desetih let 

(Tomšič 2012, 16). 

Poleg omenjenega Tomšič (2012, 17) za SRS navaja, da SRS določa pet ključnih razvojnih 

prioritet za doseganje zastavljenih ciljev:  

- oblikovati moderno socialno državo in zagotoviti večjo zaposlenost, 

- cenejša in bolj učinkovita država, 

- za doseganje trajnostnega razvoja povezati tiste ukrepe, ki zagotavljajo trajno obnavljanje 

prebivalstva, vzpostavljajo pogoje za zdravje, skladnejši regionalni razvoj, izboljšanje 

gospodarstva s prostorom, razširitev sektorskih politik in vedenja potrošnikov z 

okoljevarstvenimi merili ter razvoj domače kulture in identitete,  

- zaradi spodbujanja konkurenčnega gospodarstva hitrejša gospodarska rast, 
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- okolju prijazne inovacije z uporabo znanj, katerih rezultat so gospodarski napredek ter 

tehnološko napredna delovna mesta. 

Uresničevanje SRS se vsako leto spremlja s Poročilom o razvoju, ki ga pripravi Urad 

Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Vlada Republike Slovenije pa ga 

sprejme. Poročilo je temeljna strokovna podlaga za vodenje razvojne politike v RS (Tomšič 

2012, 17). 

V zadnjih letih je čutiti nazadovanje RS pri iskanju ustreznih rešitev za dosego ciljev na 

družbenem, okoljskem in gospodarskem področju. Z gospodarsko krizo je RS dosegla izrazit 

upad gospodarskih aktivnosti, izmerjen med največjimi v primerjavi z drugimi državami 

članicami EU. Ker so se gospodarske razmere tako močno poslabšale, se je situacija prenesla 

tudi na področje razvoja okolja v RS. Trajnostni razvoj bo RS lahko zagotovila le, če bo 

možno doseči takšen gospodarski in socialni razvoj, ki bo upošteval naravne danosti, t.j. 

takšno ravnovesje, ki bo upoštevalo naravne omejitve in zmogljivosti naravnega okolja 

(Tomšič 2015, 34–35). 

SURS (2014b) objavlja kazalnike strategije rasti in razvoja za Slovenijo. Gre za 14 

kazalnikov poimenovanih kazalniki zelene rasti, ki jih je razvil OECD, SURS pa jih je 

dopolnil še s petimi kazalniki, ki kažejo okoljski napredek v RS. Kazalniki prikazujejo, kako 

uspešni smo na področju spodbujanja gospodarskega razvoja ob hkratnem zmanjševanju 

neželenih vplivov na okolje in naravne danosti. Oblikovani so za štiri področja (prav tam), ki 

kažejo: 

- produktivnost uporabe naravnih danosti (emisijska, energetska, snovna in vodna 

produktivnost ter bruto zaloga dušika), 

- temeljne naravne dobrine (viri pitne vode, lesna zaloga, delež zemljišč, namenjenih 

kmetijstvu), 

- okoljske razsežnosti glede na kakovost našega življenja (delež ločeno zbranih komunalnih 

odpadkov, izpostavljenost delcem PM10, pokritost prebivalstva s čistilnimi napravami, 

delež kmetijskih zemljišč za bio pridelavo), 

- politične odzive in priložnosti gospodarstva (delež proračunskih sredstev za okolje in 

energijo, delež okoljskih davkov, delež davkov v ceni električne energije in plina za 

industrijo). 

2.5 Družbena odgovornost in trajnostni razvoj 

Tabaković (2013, po Jaklič 2009, 60) o družbeni odgovornosti pravi naslednje: 
Družbena odgovornost je eden ključnih dejavnikov graditve uspešnosti in ugleda modernega 

podjetja. Je širok pojem, ki zajema marsikaj, zaradi česar ga lahko razumemo. Pogosto se 

uporablja izraz korporativna družbena odgovornost, ki je Svetovni gospodarski svet za trajnostni 

razvoj pojmuje kot prednost podjetja, da se bo vedlo etično in prispevalo h gospodarskemu 
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razvoju, obenem pa izboljševalo kakovost življenja delavcev, lokalne skupnosti in širše družbe. 

Družbena odgovornost podjetja pomeni, da je podjetje odgovorno za svoje aktivnosti, ki vplivajo 

na ljudi, skupnosti in njihovo okolje. 

Za družbeno odgovornost podjetij v literaturi ne najdemo enotne opredelitve. Nekateri avtorji 

opredeljujejo družbeno odgovornost razvijajoč koncept, ki se spreminja na čas, okolico, 

posameznika in skupnost. To pomeni, da se družbena odgovornost spreminja glede na 

družbeno okolje (Dolinar 2010, 2).  

Tabaković (2013) o začetkih družbene odgovornosti pravi: 

Začetki koncepta družbene odgovornosti segajo v petdeseta leta 20. stoletja, eden izmed prvih 

teoretikov, ki je začel pisati o konceptu, pa je bil Bowen z objavo dela Družbena odgovornost 

podjetnika (ang. Social Responsibilities of the Businessman) leta 1953. V njem opredeljuje 

družbeno odgovornost kot družbeno obvezo menedžerja, da izvaja politiko, sprejema odločitve ali 

izvaja tiste dejavnosti, ki so v skladu s pričakovanji in vrednotami družbe, iz koncepta družbene 

odgovornosti menedžerja pa se je kasneje termin razširil na družbeno odgovornost podjetij. 

Definicija EU je med bolj uveljavljenimi definicijami družbene odgovornosti in je objavljena 

v Zeleni knjigi Komisije EU o spodbujanju evropskega okvira za družbeno odgovornost 

gospodarskih družb (COM/2001/0366), ki ji je sledila Bela knjiga o sporočilu Komisije v 

zvezi z družbeno odgovornostjo gospodarskih družb: prispevek podjetij k trajnostnemu 

razvoju (COM/2002/0347). Po tej definiciji je družbena odgovornost »koncept, znotraj 

katerega podjetja na prostovoljni ravni vključujejo skrb za družbo in okolje v svoje 

vsakodnevno poslovanje in v svoja razmerja z deležniki«. Evropska komisija kot dejavnike, ki 

vplivajo na pospešitev družbene odgovornosti navaja:  

- medije in moderno komunikacijsko tehnologijo, ki lahko vplivajo na razkritje poslovnih 

aktivnosti podjetja v pozitivnem in negativnem smislu, 

- večja zaskrbljenost in ozaveščenost o škodi, ki jo gospodarska dejavnost lahko povzroči, 

- višja pričakovanja državljanov, potrošnikov, investitorjev in javnosti, 

- družba in njihova merila imajo močan vpliv na naložbene odločitve investitorjev in 

institucij (Dolinar 2010, 2; Gračnar 2013, 12). 

Kot smo že omenili pri definicijah družbene odgovornosti podjetij, poznamo ekonomsko, 

zakonsko, etično in filantropsko odgovornost. Ekonomska in zakonska odgovornost sta jasno 

zarisani, medtem ko sta etična in filantropska odgovornost dani v odgovornost vodstvu 

podjetja, zato tvorita središče družbene odgovornosti podjetja (Ercegovac 2004, 11). 

Evropska komisija deli družbeno odgovornost na dve dimenziji: notranjo in zunanjo. Notranja 

dimenzija se ukvarja s človeškimi viri, varnostjo in zdravjem na delovnem mestu, ravnanjem 

in prilagajanjem spremembam zaradi okoljskih vplivov ter z naravnimi viri. Med zunanje 

dimenzije družbene odgovornosti pa se uvrščajo lokalna skupnost, dobavitelji, kupci, poslovni 

partnerji ter globalna skrb za okolje (Gračnar 2013, 15). 
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Tu se srečamo tudi s konkurenčnostjo, ki pa po navedbah Dolinar (2010, 3) »ni glavni namen 

družbeno odgovornega obnašanja podjetij, temveč je glavni namen upoštevati tudi druge, 

prispevati k reševanju družbenih in okoljskih problemov ter s tem prispevati k splošni 

blaginji«. Družbena odgovornost ima pomemben vpliv na konkurenčnost podjetij, kljub temu 

da so znana menja nekaterih strokovnjakov, ki se z zapisanim ne strinjajo (Dolinar 2010, 3). 

Družbena odgovornost podjetij je vključena v njihove poslovne strategije in je eden od 

kazalcev dolgoročne uspešnosti. Managerji se zavedajo, da družbena odgovornost podjetja ne 

predstavlja zgolj dobro orodje marketinga, temveč je že postala njihova poslovna strategija 

(Dolinar 2010, 4). 

2.5.1 Kako družbena odgovornost podjetij povečuje konkurenčnost? 

Družbeno odgovorno ravnanje podjetja ima pozitiven doprinos k povečanju konkurenčnosti 

podjetja z (Dolinar 2010, 4): 

- večjim ugledom podjetja (vpliv na dobavitelje, zvestobo kupcev, utrjene poslovne vezi in 

posledično nove poslovne priložnosti), 

- motiviranjem zaposlenih, kar ima neposreden vpliv na njihovo učinkovitost ter kakovost, 

- zniževanjem nekaterih stroškov ter povečanjem prihodkov, kar ima vpliv na poslovni izid 

podjetja ter dobiček, 

- širitvijo strategije podjetja z družbeno odgovornostjo, s čimer managerji poskrbijo za 

dosego strateškega položaja podjetja. Pomen njihovi družbeni odgovornosti krepijo s 

standardi s področja družbene odgovornosti, ki so pokazatelj ravni osveščenosti z 

družbeno odgovornim ravnanjem podjetij, s čimer nadalje utrjujejo svoje blagovne 

znamke. 

Konkurenčnost podjetja managerji krepijo z drugimi inovativnimi rešitvami, kot so npr. nove 

inovativne rešitve skupnih problemov in krepitev odnosov z oblastmi in skupnostjo (Dolinar 

2010, 4). 

2.5.2 Trajnostni razvoj  

Z idejo trajnostnega razvoja so tesno povezana načela družbene odgovornosti, ki po navedbah 

Gračner (2013, 24) zagotavljajo »dolgoročno vrednost deležnikom podjetja z iskanjem 

priložnosti ter upravljanjem tveganj, ki izvirajo iz okoljskega, družbenega in ekonomskega 

razvoja«. 

Prvo opredelitev pojma trajnostnega razvoja smo lahko zasledili šele leta 1987, ko je 

Svetovna komisija Združenih narodov izdala knjigo Our Common Future, v kateri so 

trajnostni razvoj definirali kot proces sprememb, v katerem so izraba virov, tehnološki razvoj, 

investicijska usmerjenost in institucionalne spremembe proces, ki daje večji pomen 
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prihodnjim družbenim potrebam. Trajnostni razvoj predstavlja priložnost podjetju, da svoje 

poslovanje vodi z mislijo na dobrobit celotnega podjetja ob sprejemanju odločitev v prid 

varovanja okolja (Gračnar 2013, 24). 

Lahko bi torej rekli, da je trajnostni razvoj načeloma nov termin, ki se vse pogosteje pojavlja 

zadnje desetletje, organizacije pa vse bolj poudarjajo pomen trajnostnega razvoja in 

trajnostnega poslovanja. Še zmeraj pa avtorji vsak na svoj način razlagajo pojem trajnostnega 

razvoja. Nekateri pravijo, da lahko poprej omenjeno družbeno odgovornost razumemo za 

prispevek podjetja k trajnostnemu razvoju oziroma k trajnostni družbi. Zopet drugi pravijo, da 

je trajnostni razvoj tisti, ki upošteva sedanje potrebe brez ogrožanja zadovoljevanja potreb 

generacijam, ki sledijo, da so življenjski standardi, ki presegajo osnovni minimum, trajnostni 

pa le tedaj, ko dolgoročno upoštevajo standarde porabe (Gračnar 2013, 24). 

Trajnostni razvoj je pridobil na pomenu, ko je Evropska komisija leta 2001 uvedla strategijo 

trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj bi lahko po Gračnar (2013, 25) z drugimi besedami 

opredelili tudi kot »zagotavljanje, da današnja rast ne bo ogrozila možnosti rasti za naše 

bodoče generacije.« Trajnostni razvoj (prav tam) sestavljajo trije elementi: družbeni, okoljski 

in gospodarski razvoj, ki jih moramo upoštevati tudi na politični ravni. 

Komponente trajnosti so:  

- vpliv na okolje, to je vpliv, ki ga imajo organizacije na okolje; 

- družbeni vpliv, to je merilo za vpliv, ki ga družba dopušča; 

- organizacijska kultura, to je odnos med organizacijo in njenimi zainteresiranimi stranmi; 

- finance in tveganje, ki je povezano z njimi ter ga trajnosti razvoj prinaša s seboj.  

Te štiri zadeve, ki so enako pomembne, se obravnavajo kot ključne razsežnosti trajnostnega 

razvoja, zelo pomembno med njimi pa je ravnotežje (Gračnar 2013, 25). 

Načelo trajnostnega razvoja je vključeno v Amsterdamski in Maastrichtski pogodbi o 

Evropski uniji ter v Deklaraciji Rio in Agendi 21, ki so jo sprejeli Združeni narodi. Strategija 

trajnostnega razvoja, ki je bila v Evropski komisiji sprejeta leta 2001 in je bila leta 2005 

spremenjena, upošteva oziroma nadgrajuje načelo vključevanja okoljskih vidikov v tiste 

evropske politike, ki imajo pomemben vpliv na varovanje okolja in njegovo zaščito (Gračnar 

2013, 25). 

Ta omenjena strategija temelji na naslednjih vodstvenih načelih (Gračnar 2013, 25): 

- vključevanje državljanov, 

- solidarnost znotraj generacij in med njimi, 

- spodbujanje in zaščita temeljnih pravic, 

- integracija politike, 

- vključevanje podjetij in socialnih partnerjev, 

- načelo onesnaževalec plača, 
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- uporaba najboljšega razpoložljivega znanja. 

Strategija trajnostnega razvoja opredeljuje tudi sedem netrajnostnih področij, na katerih pa so 

potrebni ukrepi: 

- Prvi dolgoročni cilj strategije je omejiti podnebne spremembe in njihove učinke z 

izpolnjevanjem zavez v okviru Kjotskega protokola in v okviru Evropske strategije o 

podnebnih spremembah.  

- Spodbujanje bolj trajnostnih načinov proizvodnje in porabe. S tem ciljem mora Evropska 

unija spodbujati zelena javna naročila, razširiti porazdelitev okoljskih inovacij in okoljskih 

tehnologij, opredeliti cilje glede okoljske in družbene uspešnosti proizvodov ter ustrezno 

označevati proizvode in storitve. 

- Omejevanje negativnih učinkov prometa in zmanjšanje regionalnih razlik je še en 

dolgoročni cilj te strategije. Potrebno bi bilo narediti več za razvoj prometa, ki bo okolju 

prijazen in bo prispeval k zdravju, ta strategija pa vključuje tudi spodbujanje 

alternativnega cestnega prometa in vozil, ki porabljajo manj energije. 

- Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, kar pomeni, da mora Evropska unija posebno 

pozornost nameniti ribištvu, kmetijstvu in upravljanju z gozdovi. Prav tako mora podpreti 

tudi recikliranje in ponovno uporabo. 

- Cilj je tudi omejevanje velike nevarnosti za javno zdravje. Varnost in kakovost hrane 

mora biti zagotovljena v celotni prehrambni verigi. Vse nevarnosti za zdravje ljudi in 

okolje bi bilo potrebno do leta 2020 odstraniti. 

- Predvideva se tudi okrepitev boja proti svetovni revščini, spremljanje svetovnega 

trajnostnega razvoja in skladnosti z mednarodnimi obveznostmi, kar bi Evropska unija 

dosegla, ko bi povečala znesek pomoči za države z omejenimi možnostmi in izboljšala 

usklajenost in kakovost politike razvojne moči. 

- Zadnji cilj je boj proti socialni izključenosti in revščini ter ublažitvi posledic starajoče se 

družbe, v katerem si mora Evropska unija prizadevati za zagotovitev preživetja 

pokojninskih sistemov in sistemov socialne zaščite, za vključevanje zakonitih priseljencev 

in razvijanje politike priseljevanja ter spodbujati enakost med ženskami in moškimi 

(Gračnar 2013, 26). 

Odgovornost za kakovost poslovanja podjetja in za trajnostni razvoj nosi management. Veliko 

vlogo nosijo lastniki v vlogi njegovega upravljavca, ki pričakujejo rast svoje naložbe (Kralj 

2001b). Okoljske spremembe zahtevajo, da podjetja zamisel trajnostnega razvoja vključujejo 

v okvir svojega delovanja in postanejo okolju prijazna. Z odgovornostjo do družbe in javnosti 

in z uresničevanjem trajnostnega razvoja z okoljskega vidika se uresničuje prihodnost 

človeštva. Za okolje prijazno podjetje štejemo tisto podjetje, ki skrbno izkorišča naravne in 

obnovljive vire, nadzira sevanje in zmanjšuje odpadke, razvoj pa načrtuje s primerno rabo 

znanja ter tehnologije (prav tam). 
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2.6 Učinkovitost in uspešnost podjetja 

Pomembno za razumevanje sodobnega merjenja uspešnosti poslovanja je razlikovanje med 

pojmoma učinkovitost in uspešnost. Ta dva pojma se večkrat zamenjujeta ali pa kar enačita, 

čeprav imata zelo različen pomen (Vindiš 2009, 9). 

Učinkovitost podjetja ne moremo enačiti z njegovo uspešnostjo. Učinkovito podjetje je tisto, 

ki v dogovorjenem času izpolni dogovorjene aktivnosti oz. ima pozitivno korelacijo med 

kakovostjo in količino izdelkov ali storitev. Učinkovitost podjetja presojamo z ocenjevanjem 

njegove tehnične in ekonomske učinkovitosti (Rajtmajer 2005, 11). 

Presoja tehnične učinkovitosti se meri vrednostno in količinsko glede na realizacijo načrtov in 

splošne tehnične učinkovitosti (proizvodni procesi). Ekonomsko učinkovitost dosežemo, ko 

ustvarjamo poslovne učinke s čim manjšimi stroški. Med elemente vsakega poslovnega 

procesa pa uvrščamo delovna sredstva, delovno silo, predmete dela in storitve (Rajtmajer 

2005, 11; Vindiš 2009, 10). 

Nekateri avtorji, ki seveda učinkovitost razlagajo vsak na svoj način, pravijo, da učinkovitost 

predstavlja razmerje med proizvodom, zanj potrebnimi dobrinami in rezultatom ter jo 

razumejo kot notranjo kategorijo podjetja. Kot smo že omenili, nam učinkovitost podjetja 

pokaže njegovo sposobnost, da izdela določen izdelek ali opravi določen proces oz. pokaže, 

ali je določena zadeva narejena na pravi način (Vindiš 2009, 10). 

Učinkovitost in optimiranje razmerij med njenima sestavinama, ki sta produktivnost in 

ekonomičnost: 

- Produktivnost je opredeljena kot produktivnost delovnih sredstev ter kot produktivnost 

dela. Pri produktivnosti delovnih sredstev je pomembna visoka tehnologija, pri 

produktivnosti dela pa je najbolj pomembno človeško znanje. 

- Ekonomičnost je gospodarno ravnanje z delom in sredstvi ter lahko pomeni večje učinke 

ob manjših potrošnikih (Trabos 2013, 15). 

Če povzamemo, lahko rečemo, da je perspektiva učinkovitosti koncept odgovornosti 

managerjev, da maksimalno povečajo dobiček podjetja, v katerem so zaposleni. 

Uspešnost podjetja je korist oz. donos, ki jo podjetje doseže z opravljanjem poslovne 

dejavnosti. Merimo jo kot korelacijo med prodajo in kapitalom (donosnost prodaje in 

kapitala). Uspešnost podjetja se skladno z zakonskimi določbami meri za polletno ali letno 

obdobje, pri čemer poslovno leto ni vedno enako koledarskemu. (Rajtmajer 2005, 11). 

Uspešnost podjetja je sestavljena iz prožnosti in tržnosti. Prožnost je sposobnost podjetja, da 

se odziva ali vpliva na vsa ostala okolja in dejavnike v njih. Tržnost pa je nabavna in prodajna 

konkurenčnost podjetja ter temelji na primerjavah prednosti podjetja od konkurence in tržnih 

partnerjev. Tržnost se nanaša na prilagodljivost in vplivanje na tržišče (Trabos 2013, 16). 
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Rečemo lahko, da je podjetje učinkovito in uspešno tedaj, ko s svojim delovanjem izkazuje 

pozitivno bilanco in s tem skrbi za večanje premoženja. Uspešno je tudi tisto podjetje, ki 

zadovoljuje potrebe lastnikov ter vseh tistih deležnikov, s katerimi se srečuje v svojem 

proizvodnem in prodajnem procesu in s tem opravičuje svoj obstoj. Sodobno razumevanje 

uspešnosti se presoja v odnosu do strategije in poslanstva podjetja. (Rajtmajer 2005, 11; 

Vindiš 2009, 10). 

Za nekatera uspešnejša podjetja je značilno: 

- izdelki so boljše konstrukcijsko sestavljeni in estetsko oblikovani; 

- storitve popolnoma zadovoljijo potrošnike; 

- sprejemanje bolj učinkovitejših odločitev za učinkovitejše izvajanje posameznih 

aktivnosti; 

- racionalnejše oskrbovanje materiala z nižjimi stroški, brez odvečnih zalog, just in time 

nabava; 

- dobava izdelkov ali opravljanje storitev kupcem v točno dogovorjenih rokih; 

- napredna tehnologija ter motivirani in podučeni delavci, ki omogočajo višjo produktivnost 

in ekonomičnost dela (Trabos 2013, 17). 

To seveda ne velja za tista podjetja, kjer je na trgu monopol in kjer nepošteni ljudje varajo 

kupce in druga podjetja ter so zato lahko kljub manjši učinkovitosti. za omejen časovni rok 

tudi uspešni. Poznamo tudi takšna podjetja, ki so učinkovita, vendar ne tudi uspešna, ker 

proizvajajo izdelke ali opravljajo storitve, ki jih tržišče ne potrebuje več ali pa je število 

kupcev zelo omejeno. Uspešnost in učinkovitost nekega podjetja sta torej v veliki meri 

odvisni od proizvodnega oziroma storitvenega programa, razvojnega potenciala, tehnologije, 

osvojenih tržišč, kakovosti izdelkov in storitev. Ob vseh teh naštetih dejavnikov pa je v 

največji meri pomembna vloga človeške dejavnosti z znanjem, organizacijskimi sposobnostmi 

in motivacijo (Trabos 2013, 17). 

Ker govorimo tudi o povezanosti med uspešnostjo in učinkovitostjo, se moramo navezati še 

na sestavine kakovosti poslovanja podjetja:  

- Uspešnost podjetja v okolju kot tržnost in prožnost, tržnost pri nabavi in pri prodaji ter 

prožnost do drugih okolij. 

- Učinkovitost podjetja navznoter glede na produktivnost in ekonomičnost, medsebojni 

vplivi produktivnosti in ekonomičnosti, ekonomičnost glede na stroške in potroške, 

produktivnost delovnih sredstev in dela glede na stroške in potroške. 

- Urejenost podjetja, vedenje ljudi ter ustvarjalnost. 

- Uglednost podjetja, poslovna zanesljivost, sposobnost ter odnosi z javnostmi. 

- Celotna ekonomika in vedenje, strnjena v kakovost poslovanja podjetja, strnjene analize 

učinkovitosti in uspešnosti podjetja, uglednosti in urejenosti podjetja kot kakovost 

poslovanja v vseh fazah, donosnost oz. rentabilnost kot posebno merilo poslovnega izida 

glede na kapital in sredstva, finančnost kot razmerje med poslovnim izidom in finančnimi 
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odhodki za rabo sredstev (Trabos 2013, 18). 

Poslovni uspeh podjetja je torej celovito doseganje ciljev. Uspeh podjetja je razvojno in 

dolgoročno zelo povezan z ugledom podjetja, ugled pa podjetju predstavlja dobro ime in 

podobo, zaradi katerega se izdelki, ki jih proizvajajo, bolje prodajajo, prav tako pa ima 

podjetje z ugledom večjo tržno vrednost in je bolj zanimivo za sodelovanje. Ugled je 

sestavljen iz urejenosti in uglednosti. Urejenost v podjetju je odvisna od vedenja ljudi v 

podjetju, poseben pomen v podjetju pa ima tudi ugled managerjev, strokovnjakov in drugih 

zaposlenih. Ugled podjetja ustvarjajo predvsem poslovnost, zanesljivost, odnosi z javnostjo in 

odnosi v družbi, kaže pa se tudi z javnim mnenjem ter z dobro ekonomsko propagando, ki 

ugled lahko izboljša (Trabos 2013, 18). 

2.7 Finančna uspešnost podjetja 

Finančna uspešnost je subjektivno merilo porabe sredstev za izvrševanje njegovega delovanja. 

Je zelo pomembna za poslovanje, saj veliko podjetij propade zaradi slabega finančnega 

načrtovanja in upravljanja. Pomembno je tudi finančno pregledovanje, ki nam pomaga 

osvojiti poslovne cilje in izboljša poslovanje, prav tako pa je potrebno tudi merjenje svoje 

dobičkonosnosti, saj vsako podjetje stremi k povečanju dobička. Tu se morajo podjetja 

osredotočiti na bruto dobiček, dobiček iz poslovanja, na delež čistega dobička in donosnost 

kapitala (Invest Northern Ireland 2016). 

Za merjenje finančne uspešnosti uporabljamo finančno analizo za uporabnike računovodskih 

poročil pa vlagatelje, poslovne partnerje, davčno službo, lokalno upravo, konkurenco in drugo 

zainteresirano javnost. Finančna analiza zato ni enovita tehnika ali metoda (Štamcar 2009, 

11).  

Tu se vprašamo ali je pri uspešnosti poslovanja podjetja prav govoriti o ocenjevanju 

uspešnosti, merjenju uspešnosti, presojanju uspešnosti in drugih podobnih zadevah. O 

merjenju govorimo, kadar sta enota ter orodje za merjenje natančno določena. V kolikor temu 

vidiku ne zadostimo, ne moremo govoriti o merjenju, temveč o ocenjevanju (Štamcar 2009, 

11). 

2.8 Pregled dosedanjih raziskav o družbeno odgovornem ravnanju podjetij v Sloveniji 

in splošen pregled v Evropski uniji 

Podjetja imajo poleg ustvarjanja dobička za delničarje tudi nekatere odgovornosti do družbe. 

Družbeno odgovorno dejanje predstavlja nek trend, ki se zadnje časa pojavlja in razvija tudi v 

RS. Družba od podjetja zahteva, da s svojim poslovanjem ne izpolnjujejo samo svojih 

interesov, temveč upoštevajo tudi interese drugih, se pravi kupcev, zaposlenih, lokalne 

skupnosti in okolja ter s svojim delovanjem pomagajo reševati družbene probleme. Ta 
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družbeno odgovorna dejanja in aktivnosti je treba poleg velikih podjetij spodbujati tudi v 

MSP, saj ravno slednja ustvarjajo največ novih delovnih mest (Jazbec 2015, 15). 

Dosedanje raziskave s področja družbene odgovornosti so več ali manj osredotočene na velike 

organizacije, medtem ko so MSP zelo malo obravnavana. To izhaja iz trditve, ki je seveda 

napačna, da so velike organizacije srce gospodarstva ter da so MSP-ji pomanjšana verzija 

velikih organizacij, kjer lahko teorijo o družbeni odgovornosti podjetij preprosto priredimo, 

tako da bo ustrezala MSP-jem. Problem je edino v tem, da imajo MSP edinstvene značilnosti, 

zaradi katerih ne morejo sprejeti družbeno odgovorne teorije in prakse velikih podjetij (Jazbec 

2015, 15). 

MSP z manj kot 250 zaposlenimi predstavljajo približno 90 % podjetij po vsem svetu in so 

odgovorna za 50 % - 60 % vseh zaposlitev, zato tudi igrajo ključno vlogo v družbi in imajo 

velik vpliv na družbeno blaginjo (Jazbec 2015, 15). 

Rezultati raziskav o odzivih potrošnikov na družbeno odgovorne prakse podjetij kažejo na to, 

da večina potrošnikov navaja, da jih zanimajo družbeno odgovorne aktivnosti podjetij, a med 

njimi prihaja do razlik glede zavedanja in znanja o dejanskih aktivnostih, ker mnogi o 

družbeno odgovornih praksah podjetij niso informirani. Potrošnikovo zaznavanje družbene 

odgovornosti so definirali kot celovito vedenjsko oceno  različnih dimenzij družbene 

odgovornosti podjetja, ki so jo zaznali potrošniki (Kozoglav in Paškvan 2012, 49).  

Ena izmed raziskav je pokazala, da značilnost, ko ima posameznik družbeno odgovorne 

vrednote in mu je mar za svojo zunanjo podobo vpliva na njegov odziv na družbeno 

odgovornost ter tudi na večjo verjetnost nakupa pri tistem podjetju, ki izraža družbeno 

odgovornost. Vseeno pa bi lahko rekli, da posamezniki podpirajo družbeno aktivnost, ker je to 

družbeno sprejemljivo vedenje in ne zaradi svojega osebnega stališča, da je družbena 

odgovornost pomembna kot taka, saj posamezniki v tem primeru nimajo družbeno 

odgovornih vrednot, pomembno je le, da podjetje podpira imidž posameznika. Po tem lahko 

sklepamo, da je družbena odgovornost potrošnikom pomembna, še posebej tistim, ki jih 

ženejo vrednote usmeritve. Raziskave so pokazale, da na podporo družbene odgovornosti 

pomembno vplivajo tudi starost in spol posameznika, saj naj bi starejši in ženske kazali večjo 

nagnjenost k podpori družbene odgovornosti (Kozoglav in Paškvan 2012, 55). 

Položaj družbene odgovornosti v Sloveniji 

Lahko bi rekli, da je pojem družbene odgovornosti v Sloveniji dokaj nov pojem in se včasih 

ni pojavljal tako pogosto. Zelo malo podjetij je bilo takšnih, ki so družbeno odgovornost 

vključila v svoje poslovanje. Kljub temu pa Slovenija pozna veliko primerov dobrih praks s 

področja družbene odgovornosti iz obdobja pred tranzicijo, kar predstavlja dobro izhodišče za 

vključitev teh izkušenj v sedanje dinamično tržno gospodarstvo in njihovo nadgradnjo (Jazbec 
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2015, 13). 

Koncept družbene odgovornosti se je v Evropi in tudi v Sloveniji začel pospešeno razvijati in 

pridobivati na svojem pomenu po letu 2000, ko je EU izdala nekaj strateško pomembnih 

dokumentov za razvoj in samo promocijo družbeno odgovornega ravnanja. Družbeno 

odgovorno ravnanje podjetij lahko veliko pripomore k »uresničitvi ciljev, kot so izboljšanje 

konkurenčnosti, doseganje odličnosti in ustvarjanje trajnostne družbe«, ki jih je EU zapisala v 

Lizbonski strategiji (Jazbec 2015, 13). 

V Sloveniji je k pospeševanju razvoja družbene odgovornosti veliko pripomogla Vlada 

Republike Slovenije. V letu 2005 je ustanovila medresorsko delovno skupino za področje 

družbene odgovornosti, konec istega leta pa pripravila še Nacionalno poročilo o javni politiki 

na področju družbeno odgovornega ravnanja podjetij v Sloveniji. Prav tako je k razvoju 

ogromno prispeval Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, ki je bil ustanovljen leta 2004 in 

povezuje vse glavne akterje na tem področju, to so organizacije, vlada in skupnosti ter izvaja 

kampanje in aktivnosti za ozaveščanje širše družbe o pomenu in nujnosti družbeno 

odgovornega ravnanja v Sloveniji (Jazbec 2015, 14). 

Povhe (2010, 14) navaja, da se »med družbeno odgovorne aktivnosti v praksi najpogosteje 

uvršča sponzoriranje kulturnih in športnih dejavnosti in prireditev, ekološko zavestno 

ravnanje, le redka podjetja pa se posvečajo notranji družbeni odgovornosti, to je odgovornosti 

do zaposlenih«. Takšno ravnanje v današnjem času ne zadošča več. Podjetje mora v 

današnjem času nameniti skrb svojim zaposlenim s primernim odnosom. Spodbujajo njihovo 

izobraževanje, izboljšujejo njihove delovne pogoje in se ob izvrševanju ustreznih politik 

zaposlovanja in poslovanja odločajo za pridobitev certifikata družini prijazno podjetje. V 

podjetju zaposleni stremijo k ravnovesju, kjer lahko na delovnem mestu dosegajo optimalne 

rezultate , a ob tem ne zanemarjajo čustvenih in telesnih potreb posameznika (Povhe 2010, 

14).  

Položaj družbene odgovornosti v Evropski uniji 

Družbena odgovornost podjetij v okviru EU še naprej pridobiva na veljavi in nadgrajuje 

začrtane politike za: 

- zaposlene: zagotovitev zdravega in varnega delovnega okolja ob spoštovanju njihovih 

pravic, obveznosti in potreb ter zagotovitev dostojnih pogojev in plačila za delo z 

upoštevanjem možnosti usklajevanja družinskega in delovnega življenja;  

- potrošnike, ki želijo informacije glede izvora in kvalitete izdelkov in s takšnim ravnanjem 

pričakujejo od podjetja, da bo družbeno odgovorno; 

- dobavitelje, ki jih spodbuja k transparentnemu in poštenemu delovanju; 

- naravo, ki s svojimi vplivi opozarja, da se je preseglo izkoriščanje naravnih neobnovljivih 

virov oz. z njimi ravnalo neodgovorno (Debevec Štoka 2008). 
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Debevec Štoka (2008) glede okolja, v katerem deluje podjetje, pravi: 
Seveda ne smemo zanemariti tudi okolja kot družbene skupnosti, v katerih podjetja delujejo in 

izkoriščajo pogoje, ki jim jih nudijo in ki upravičeno pričakujejo vračilo in vlaganje v nadaljnji 

razvoj. Družbena odgovornost podjetij po zatrditvi vodilnih predstavnikov Evropske unije 

ohranja pomembno mesto v Socialni agendi tudi v letošnjem letu, pri konceptu družbene 

odgovornosti pa gre za tolikšno širino, da vseh aktivnosti enostavno ni mogoče pregledno 

predstaviti na enem mestu. 

V okviru EU se s področjem družbene odgovornosti ukvarjajo različne institucije, veliko pa je 

tudi zasebnih iniciativ, kot npr.: Evropski parlament, Evropska komisija, Ekonomsko socialni 

odbor ter CSR Europe (Debevec Štoka 2008). 

Z vidika povezanosti med pridobivanjem informacij o družbeni odgovornosti na področju 

varstva okolja, družbeno odgovornim ravnanjem na področju varstva okolja, poročanjem o 

družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja in finančno uspešnostjo MSP-jev 

v RS nismo zasledili, da bi bila tovrstna raziskava izvedena.  

2.9 Sklep iz teoretičnega dela 

V magistrski nalogi smo na podlagi pregleda izbrane domače in tuje, znanstvene ter strokovne 

literature, opredelili MSP-je, družbeno odgovornost na področju varstva okolja, trajnostni 

razvoj na področju varstva okolja, poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju 

varstva okolja in finančno uspešnost podjetja.  

O okoljski tematiki lahko spremljamo novice na dnevni bazi: če ni govora neposredno o 

klimatskih spremembah, radijska in časopisna uredništva poročajo o naravnih nesrečah, ki so 

posledica podnebnih sprememb. Prepoznani glavni krivec je človek, industrijska revolucija in 

s tem pospešeno koriščenje naravnih neobnovljivih virov. Z industrializacijo se je razvilo 

podjetništvo in podjetniški duh, za prvenstveni dejavnik obstoja podjetja pa je veljalo 

ustvarjanje dobička in s tem zagotavljanje njihove rasti in razvoja, kot tudi statusa v družbi.  

Danes se podjetja pri svojem poslovanju srečujejo z vrsto odgovornostmi. Zaradi njihovega 

vpliva na okolje so se pojavile zahteve po družbeni odgovornosti podjetja. V kolikor želijo 

podjetja delovati dolgoročno, delujejo na način, ki jim zagotavlja ustvarjanje zaposlitvenih 

možnosti, zato vlagajo v rast podjetja, pri čemer pa ne zanemarjajo družbene, okoljske in 

etične odgovornosti, spoštujejo človekove pravice in varstvo potrošnikov. 

Družbena odgovornost podjetij je koncept, pri čemer podjetja pri svojem delovanju 

upoštevajo družbene in okoljske potrebe. Podjetja si prizadevajo, da bi na domačem in 

mednarodnem trgu dosegala dober položaj, zato se sama spodbujajo k izvajanju družbene 

odgovornosti. Zaznano je, da se čedalje več podjetij zaveda nujnosti upoštevanja družbene 

odgovornosti na področju varstva okolja. Podjetja k takšnemu ravnanju spodbujajo tržne 
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raziskave, obveščenost o ukrepih, povezanih z družbeno odgovornostjo na področju varstva 

okolja, seminarji, konference, izobraževanje zaposlenih, ipd.  

EU in svet spodbujata bolj konkurenčno in zeleno gospodarstvo, zaradi česar se sprejema 

zakonska določila, spodbuja učinkovito izkoriščanje virov in uporablja okolju prijazne 

materiale. V ta namen podjetja razvijajo okolju prijazne izdelke, vključujejo zaposlene v 

okoljevarstvene aktivnosti in o rezultatih tovrstnih aktivnosti pripravljajo poročanja, ki jih 

objavijo na njihovih spletnih straneh in v letnih poročilih.  

Poročanje podjetij o družbeno odgovornem ravnanju je del njihove korporativne identitete, 

kar vpliva na ugled organizacije ter zaupanje javnosti. Pri tovrstnih dejavnostih MSP-ji niso 

izjema. Družbeno odgovornost vključujejo v vizijo in strategijo podjetja, kodekse ravnanja, 

interna poročila. Aktivnosti redno beležijo na spletnih straneh in nekatera podjetja zelo 

aktivno delujejo kot člani podjetniških skupin ali forumov, ki spodbujajo izvajanje 

družbenega ravnanja. 

Na mednarodni ravni se je za podjetja oblikovalo okoljske in druge standarde. Njihov namen 

je znižanje stroškov poslovanja, spodbujanje prevzemanja dobrih poslovnih izkušenj (ISO 

26000), vzpostavljanje primerne okoljske politike (ISO 14001), podajanje zahtev za vodenje 

kakovosti (ISO 9001) oz. odprto, pregledno in periodično obnavljanje okoljskih informacij 

(EMAS). 

S trajnostnim razvojem na področju varstva okolja se podjetja spodbuja k ohranjanju čistega 

okolja z namenom, prepustiti zanamcem možnost, da nadalje zadovoljujejo svoje potrebe. 

Trajnostni razvoj se je v zadnjih letih osredotočil v okviru tristebrnega sistema: okolja, 

ekonomije in družbe. Za ohranitev narave in naravnih virov je bilo na različnih ravneh 

povedanih veliko besed, ki jim je skupno ohranjanje življenja z vidika trajnosti. Pripravljeni 

so sporazumi, agende, konference, v okviru katerih se seznanja zainteresirano javnost o 

zakonskih določbah ali zgolj priporočilih za uresničevanje trajnostnega razvoja.  

Tudi RS je k projektu pristopila aktivno in pripravila Strategijo razvoja Slovenije. V teh 

mesecih Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravlja strategijo 

razvoja do leta 2030, ob upoštevanju vizije do leta 2050. RS je tudi podpisnica zadnjega 

podnebnega dogovora, ki je bil podpisan 16. aprila 2016 v New Yorku in je pristopnice 

zavezal k omejitvi dviga temperature za največ dve stopinji Celzija do konca stoletja. 

Uspešnost podjetja je odvisna od njegove prilagoditve na različne vrste pretresov. Potrebujejo 

jasne vizije in začrtane cilje. Spreminjanje in uvajanje novih zakonskih določb ali zgolj 

priporočil od njih zahteva hitro prilagajanje. Uspešno je tisto podjetje, ki s svojim delovanjem 

izkazuje pozitivno bilanco in s tem skrbi za večanje premoženja. Poslovni uspeh doseže ob 

celovitem doseganju ciljev, pri čemer gradi ugled z ekipo strokovnjakov in zaposlenimi ter 

usmerjeno ekonomsko propagando. Pri tem spoštuje človekove pravice, ima skrben odnos do 
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okolja, etika mu ni tuja, spoštuje deležnike in kupce ter varuje njihove pravice. 



 

36 

3 EMPIRIČNA RAZISKAVA  

Po proučitvi literature s področja vsebine te magistrske naloge smo za izvedbo empirične 

raziskave uporabili primarne podatke, zbrane z vprašalnikom za spletno anketiranje 1KA. 

Oblikovali smo model povezanosti med pridobivanjem informacij o družbeni odgovornosti na 

področju varstva okolja, družbeno odgovornim ravnanjem na področju varstva okolja, 

poročanjem o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja in finančno 

uspešnostjo MSP-jev v Sloveniji.  

Raziskava je trajala mesec dni: od 14. marca do 14. aprila 2016. Anketni vprašalnik smo 

poslali po elektronski pošti 886 anketirancem. Pridobili smo 161 popolnoma izpolnjenih 

vprašalnikov, množico nepopolno izpolnjenih vprašalnikov pa smo iz raziskave izločili. 

Odzivnost popolnoma izpolnjenih vprašalnikov je bila 18-odstotna. 

Anketni vprašalnik sestavlja 11. vprašanj zaprtega tipa v okviru treh tematskih sklopov. V 

prvem delu smo uporabili vprašanja, ki se nanašajo na splošne demografske podatke podjetja 

(panoga, velikost in število let poslovanja) in anketiranih oseb (delovno mesto, stopnja 

pridobljene izobrazbe). V tem delu smo pridobili tudi podatke o okoljskih in drugih 

standardih v podjetju. Drugi del vprašalnika se nanaša na pridobivanje informacij o družbeni 

odgovornosti na področju varstva okolja, na poročanja o družbeno odgovornem ravnanju in 

poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja. S tretjim delom 

vprašalnika smo pridobili podatke glede finančne uspešnosti podjetja. V drugem in tretjem 

delu so anketiranci stopnjo strinjanja označili na Likertovi ocenjevalni lestvici. 

3.1 Opis vzorca 

V naključni vzorec je bilo vključenih 10 % od 8.868 oziroma 886 (podatki SURS na dan 31. 

12. 2014) MSP-jev v Sloveniji. Predvideli smo, da je v vsakem MSP v Sloveniji najmanj en 

zaposlen, ki se posredno ali neposredno ukvarja s področjem varstva okolja. 

V vzorec smo vključili sorazmerni delež podjetij vseh panog, ki so bila kvalificirana kot MSP. 

Spletne naslove smo pridobili v bazi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence 

in storitve ter spletnih straneh posameznega MSP. Kjer ni bilo moč pridobiti elektronskega 

naslova vodstva podjetja oz. odgovorne osebe za opravljanje varstva okolja, smo vprašalnik 

naslovili na uradni elektronski naslov podjetja.  

Prvotno sestavljen vzorec je vključeval 1050 elektronskih naslovov. Na 164 elektronskih 

naslovov ni bilo moč poslati povabila k sodelovanju (prejem obvestila o neprepoznanem oz. 

vrnjenem elektronskem naslovu). Končni seznam uspešno dostavljenih zaprosil je obsegal 

886 MSP. Za nedostavljena povabila k sodelovanju nismo preverjali, ali je šlo za mehansko 

napako (tipkarska napaka) ali za nedelujoč MSP. 
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3.2 Metoda zbiranja podatkov/anketni vprašalnik 

Kot tehniko anketiranja smo uporabili anketiranje po elektronski pošti, z e-vprašalnikom, ki 

smo ga oblikovali s pomočjo odprtokodne aplikacije za spletno anketiranje 1KA 

(www.1ka.si), strežnika Centra za družboslovno informatiko pri Fakulteti za družbene vede 

Univerze v Ljubljani. Strežnik se lahko uporablja neomejeno in brezplačno. 

V spremnem pismu smo prejemnika seznanili, da v okviru podiplomskega študija Fakultete za 

management pripravljamo magistrsko temo s področja družbene odgovornosti in trajnostnega 

razvoja MSP v Sloveniji. Poudarili smo, da predstavljajo z anketo pridobljeni podatki 

pomemben del kvantitativne raziskave. Posebej smo predstavili njeno anonimnost oz. da z 

izpolnitvijo vprašalnika ni mogoče identificirati posameznika oz. posameznega podjetja. 

Opredeljen je bil tudi okvirni čas reševanja. 

Prosili smo tudi, da anketo izpolni vodstvo podjetja oz. odgovorna oseba za opravljanje nalog 

varstva okolja (pooblaščenec za varstvo okolja), in sicer v času do izteka meseca. Prvotno 

povabilo je bilo poslano 14. marca 2016. Zaradi šibkega odziva smo naslovnike ponovno 

povabili k sodelovanju 31. marca 2016 s podaljšanim rokom do 14. aprila 2016, ko smo 

zaključili zbiranje podatkov za izvedbo empirične analize z zbranimi 161. popolnoma, 

izpolnjenimi vprašalniki. 

3.3 Metode analize podatkov 

Podatke iz vprašalnikov smo obdelali s programom za statistično obdelavo SPSS 23.0. Izvedli 

smo statistično analizo: 

- opisno analizo, kjer smo uporabili aritmetično sredino, standardni odklon, frekvenco, 

% frekvence,  

- t-test za neodvisne vzorce,  

- z uporabo metode glavnih komponent – PCA smo oblikovali nove spremenljivke: 

družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja, pridobljene informacije o 

družbeni odgovornosti na področju varstva okolja, poročanje o družbeno odgovornem 

ravnanju na področju varstva okolja in finančna uspešnost podjetja in 

- regresijsko analizo.  

Izide smo interpretirali, preverili zastavljene hipoteze ter podali zaključke. 

3.4 Demografske značilnosti vzorca 

Prejeli smo 161 popolnoma izpolnjenih vprašalnikov (18,17 % odzivnost). V nadaljevanju 

predstavljamo demografske značilnosti MSP-jev in demografske značilnosti anketiranih oseb 

(oseb, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem varstva okolja). 
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3.4.1 Demografske značilnosti MSP-jev 

Največ sodelujočih je bilo MSP-jev s področja predelovalne dejavnosti (20,5 %), sledijo 

MSP-ji s področja strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (9,3 %) in drugih dejavnosti 

(8,1 %), najmanj je bilo MSP-jev s področja dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim 

osebjem, proizvodnja za lastno rabo oz. s področja kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 

(oba po 0,6 %), kar je predstavljeno v preglednici 2. 

Preglednica 2: Panoga MSP-jev 

 N N % 

Predelovalne aktivnosti 33 20,5 

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 15 9,3 

Druge dejavnosti 13 8,1 

Promet in skladiščenje 12 7,5 

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 12 7,5 

Oskrba z električno energijo, plinom in paro 10 6,2 

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 10 6,2 

Poslovanje z nepremičninami 9 5,6 

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 8 5,0 

Gradbeništvo 6 3,7 

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 6 3,7 

Gostinstvo 6 3,7 

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 5 3,1 

Zdravstvo in socialno varstvo 5 3,1 

Dejavnosti uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 4 2,5 

Izobraževanje 3 1,9 

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 2 1,2 

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 1 0,6 

Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za 

lastno rabo 
1 0,6 

Skupaj 161 100,0 

Največ sodelujočih MSP-jev je glede na število zaposlenih majhnih (58,4 %), najmanj je 

srednje velikih (41,6 %) - slika 3. 
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Slika 3: Velikost MSP-jev 

Najbolj odzivni so bili MSP-ji, ki poslujejo od 20 do 30 let (28,6 %), sledijo MSP-ji 

starostnega razreda od 10 do 20 let (24,8 %), MSP-ji od 30 do 40 let (15,5 %) ter MSP-ji nad 

50 let (11,8 %) in MSP-ji do 10 let (9,9 %). Najmanjši delež MSP-jev pa vključuje MSP-je s 

tradicijo od 40 do 50 let (9,3 %), kot prikazuje slika 4. 

 

Slika 4: Število let poslovanja MSP-jev 

Pri MSP-jih smo preverjali, ali imajo uveljavljen okoljski standard, standard vodenja 

kakovosti oz. standard družbene odgovornosti.  

Največ sodelujočih MSP-jev (47,2 %) ima uveden splošni standard kakovosti ISO 9001, 

standard ISO 26000, t. j. standard družbene odgovornosti, ima uvedeno 21,1 % sodelujočih 

MSP-jev, v fazi načrtovanja 8,7 % sodelujočih MSP-jev in v fazi uvajanja 2,5 % sodelujočih 

MSP-jev – preglednica 3. 
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Preglednica 3: Okoljski in drugi standardi 

 Poznajo (%) 

Nimajo 

uvedenega 

(%) 

V fazi 

načrtovanja 

(%) 

V fazi 

uvajanja (%) 

Že imajo 

uvedenega 

(%) 

ISO 14001 8,1 48,4 3,7 5,0 34,8 

EMAS 13,7 76,4 2,5 1,2 6,2 

ISO 9001  5,0 36,0 7,5 4,3 47,2 

ISO 26000 6,8 60,9 8,7 2,5 21,1 

Ker smo v okviru tretjega dela vprašalnika zbirali podatke s področja finančne uspešnosti 

podjetja oz. tržnega deleža na domačem in tujem trgu, smo med splošne podatke uvrstili 

vprašanje, s katerim smo povpraševali, ali je MSP tudi izvozno naravnan. 

Ob pregledu zbranih odgovorov smo ugotovili, da 64,0 % sodelujočih MSP-jev deluje na tujih 

trgih, kot prikazuje slika 5, preostalih 36,0 % pa je usmerjenih zgolj na slovenski trg. 

 

Slika 5: Ali podjetje deluje na tujih trgih? 

3.4.2 Demografske značilnosti anketiranih oseb 

V zaprosilu smo anketirane MSP prosili, da anketni vprašalnik izpolni vodstvo podjetja oz. 

oseba za opravljanje nalog varstva okolja.  

Z zbranimi podatki smo ugotovili, da je bilo največ anketiranih oseb (73,9 %) iz vodstva, 

26,1 % anketiranih pa so bile odgovorne osebe za opravljanje nalog varstva okolja v MSP-ju, 

kot prikazuje preglednica 4. 

Preglednica 4: Položaj anketirane osebe 

 N N % 

Vodstvo 119 73,9 

Odgovorna oseba za opravljanje nalog varstva okolja (pooblaščenec za 

varstvo okolja) 42 26,1 

Skupaj 161 100,0 
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V nadaljevanju nas je zanimala izobrazba anketiranih oseb. 

Iz preglednice 5 je razvidno, da ima 44,1 % anketiranih oseb končano 

visokošolsko/univerzitetno izobrazbo, z 22,1 % sledijo anketirane osebe s 

specialistično/strokovnim magisterijem, najmanj anketiranih pa s končano srednješolsko 

izobrazbo (8,1 %). 

Preglednica 5: Izobrazba anketiranih oseb 

 f f % 

Srednješolska izobrazba 13 8,1 

Višješolska izobrazba 25 15,5 

Visokošolska/univerzitetna izobrazba 71 44,1 

Specialistična/strokovni magisterij 36 22,4 

Znanstveni magisterij, doktorat 16 9,9 

Skupaj 161 100,0 

3.5 Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja MSP 

V nadaljevanju prikazujemo osnovne statistične analize družbeno odgovornega ravnanja na 

področju varstva okolja, razlike v odgovorih glede na velikost MSP-jev in metodo glavnih 

komponent družbeno odgovornega ravnanja na področju varstva okolja v teh podjetjih. 

3.5.1 Osnovne statistične analize družbeno odgovornega ravnanja na področju varstva 

okolja 

Iz preglednice 6 izhaja, da se anketiranci v povprečju najbolj strinjajo, da v podjetju 

upoštevajo zakonska določila, povezana z družbeno odgovornim in trajnostnim ravnanjem na 

področju varstva okolja (povprečna vrednost=4,33), najmanj se strinjajo s trditvijo, da 

ekološke regulative omejujejo njihovo poslovanju (povprečna vrednost=2,85). Relativno 

visoka ocena je podana tudi pri trditvah, da delovanje podjetja temelji na trajnostni rasti, 

družbeni odgovornosti in sonaravnosti, (povprečna vrednost=4,27), da trajnostni razvoj in družbeno 

odgovornost na družbo in okolje jemljejo kot pomembno pot za dolgoročni razvoj podjetja (povprečna 

vrednost=4,19) ter da učinkovito izkoriščajo vire - recikliranje, zmanjševanje porabe, ponovno 

uporabo (povprečna vrednost=4,12). 
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Preglednica 6: Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja v MSP-jih 

 

Povprečna 

vrednost 

(1-5) 

Standardni 

odklon 

Upoštevamo zakonska določila, povezana z družbeno odgovornim in 

trajnostnim ravnanjem na področju varstva okolja. 4,33 0,89 

Naše delovanje temelji na trajnostni rasti, družbeni odgovornosti in 
sonaravnosti. 4,27 0,98 

Trajnostni razvoj in družbeno odgovornost na družbo in okolje 

jemljemo kot pomembno pot za dolgoročni razvoj podjetja. 4,19 0,94 

Učinkovito izkoriščamo vire (recikliranje, zmanjševanje porabe, 

ponovna uporaba). 4,12 0,92 

Uporabljamo okolju prijazne materiale. 4,02 1,02 

Izdelujemo okolju prijazne izdelke. 3,96 1,13 

Zaposleni sodeluje pri okoljevarstvenih aktivnostih organizacije. 3,65 1,17 

Ekološke regulative nas omejujejo pri poslovanju. 2,85 0,99 

3.5.2 Razlike v odgovorih družbeno odgovornega ravnanja na področju varstva okolja 

glede na velikost MSP-jev 

V nadaljevanju (preglednica 7) smo s t-testom za neodvisne vzorce glede na velikost MSP-jev 

preverjali statistično značilne razlike v odgovorih anketiranih oseb po posameznih trditvah 

družbeno odgovornega ravnanja na področju varstva okolja. Iz njega je razvidno, da so 

povprečne ocene pri vseh trditvah družbeno odgovornega ravnanja na področju varstva okolja 

v povprečju višje pri anketiranih, ki so zaposleni v srednje velikih MSP-jih, razen pri trditvi 

Ekološke regulative nas omejujejo pri poslovanju, ker to trditev anketirani v povprečju 

statistično značilno enako ocenjujejo, ne glede na velikost MSP-ja, kjer so anketirani 

zaposleni.  

Preglednica 7: Razlike v odgovorih družbeno odgovornega ravnanja na področju 

varstva okolja glede na velikost MSP-jev 

 Velikost MSP N 

Povprečna 

vrednost 

(1-5) 

Standardni 

odklon 

Sig 

Naše delovanje temelji na trajnostni 

rasti, družbeni odgovornosti in 

sonaravnosti. 

Majhno podjetje  94 4,03 1,09 0,000 

Srednje veliko 

podjetje  67 4,61 0,67  

Upoštevamo zakonska določila, Majhno podjetje  94 4,10 0,98 0,000 
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 Velikost MSP N 

Povprečna 

vrednost 

(1-5) 

Standardni 

odklon 

Sig 

povezana z družbeno odgovornim in 

trajnostnim ravnanjem na področju 

varstva okolja. 

Srednje veliko 

podjetje  67 4,66 0,59  

Ekološke regulative nas omejujejo 

pri poslovanju. 

Majhno podjetje  94 2,76 0,99 0,147 

Srednje veliko 

podjetje  67 2,99 0,98  

Učinkovito izkoriščamo vire 

(recikliranje, zmanjševanje porabe, 

ponovna uporaba). 

Majhno podjetje  94 3,93 0,99 0,001 

Srednje veliko 

podjetje  67 4,40 0,72  

Uporabljamo okolju prijazne 

materiale. 

Majhno podjetje  94 3,81 1,07 0,001 

Srednje veliko 

podjetje  67 4,33 0,88  

Izdelujemo okolju prijazne izdelke. 

Majhno podjetje  94 3,70 1,21 0,001 

Srednje veliko 

podjetje  67 4,31 0,91  

Zaposleni sodeluje pri 

okoljevarstvenih aktivnostih 

organizacije. 

Majhno podjetje  94 3,33 1,20 0,000 

Srednje veliko 

podjetje  67 4,10 0,97  

Trajnostni razvoj in družbeno 

odgovornost na družbo in okolje 

jemljemo kot pomembno pot za 

dolgoročni razvoj podjetja. 

Majhno podjetje  94 3,95 1,01 0,000 

Srednje veliko 

podjetje  67 4,54 0,70  

3.5.3 Metoda glavnih komponent družbeno odgovornega ravnanja na področju varstva 

okolja 

V analizo smo vključili spremenljivke iz preglednice 7. Uporabili smo metodo glavnih 

komponent - PCA. Cilj uporabe metode glavnih komponent je poiskati komponento, ki 

pojasnjuje čim večji del razpršenosti družbeno odgovornega ravnanja na področju varstva 

okolja. Iz Kaiser-Meyer-Olkin testa (0,875) in Bartlett testa (sig = 0,000) - preglednica 8, je 

razvidno, da so podatki primerni za analizo. 

Preglednica 8: KMO in Bartlett test družbeno odgovornega ravnanja na področju 

varstva okolja – prvič 

Kaiser-Meyer-Olkin - KMO 0,875 

Bartlett Test Hi-kvadrat 789,830 

df 28 

sig 0,000 

Trditev Ekološke regulative nas omejujejo pri poslovanju je imela komunaliteto manjšo od 
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0,400 (komunaliteta=0,096). Iz analize smo jo izključili in ponovno izvedli metodo glavnih 

komponent.  

V drugo je iz Kaiser-Meyer-Olkin testa (0,875) in Bartlett testa (sig = 0,000) - preglednica 9, 

prav tako razvidno, da so podatki primerni za analizo.  

Preglednica 9: KMO in Bartlett test družbeno odgovornega ravnanja na področju 

varstva okolja – drugič 

Kaiser-Meyer-Olkin - KMO 0,877 

Bartlett Test Hi-kvadrat 755,813 

df 21 

sig 0,000 

V preglednici 10 je prikazana nova spremenljivka (komponenta F1) Družbeno odgovorno 

ravnanje na področju varstva okolja, ki skupaj pojasni 66,29 % celotne variabilnosti 

spremenljivk družbeno odgovornega ravnanja na področju varstva okolja v MSP-jih, ki so bili 

izbrani v model. Iz preglednice 10 prav tako izhaja, da spremenljivka Trajnostni razvoj in 

družbeno odgovornost na družbo in okolje jemljemo kot pomembno pot za dolgoročni razvoj 

podjetja prispeva največji delež k pojasnitvi celotne variance (faktorska utež=0,871) nove 

spremenljivke Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja v MSP. 

Preglednica 10: Nova spremenljivka Družbeno odgovorno ravnanje na področju 

varstva okolja in komunalitete posameznih spremenljivk 

 

Faktorske uteži 

F1* Komunaliteta 

Trajnostni razvoj in družbeno odgovornost na družbo in okolje 

jemljemo kot pomembno pot za dolgoročni razvoj podjetja. 0,871 0,759 

Uporabljamo okolju prijazne materiale. 0,869 0,755 

Učinkovito izkoriščamo vire (recikliranje, zmanjševanje porabe, 

ponovna uporaba). 0,846 0,715 

Zaposleni sodeluje pri okoljevarstvenih aktivnostih organizacije. 0,803 0,644 

Upoštevamo zakonska določila, povezana z družbeno odgovornim in 

trajnostnim ravnanjem na področju varstva okolja. 0,798 0,637 

Naše delovanje temelji na trajnostni rasti, družbeni odgovornosti in 

sonaravnosti. 0,765 0,585 

Izdelujemo okolju prijazne izdelke. 0,738 0,544 

% pojasnjene variance 66,286  

*F1: Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja v MSP 

Novi spremenljivki Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja smo izračunali 

povprečno vrednost (4,08) – preglednica 11. 
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Preglednica 11:  Nova spremenljivka Družbeno odgovorno ravnanje na področju 

varstva okolja 

 

Povprečna 

vrednost 

(1-5) 

Standardni 

odklon 

Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja. 4,08 0,82 

3.6 Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja MSP 

V nadaljevanju prikazujemo osnovne statistične analize pridobivanja informacij o družbeni 

odgovornosti na področju varstva okolja, razlike v odgovorih glede na velikost MSP-jev in 

metodo glavnih komponent pridobivanja informacij o družbeni odgovornosti na področju 

varstva okolja v teh podjetjih. 

3.6.1 Osnovne statistične analize pridobivanja informacij o družbeni odgovornosti na 

področju varstva okolja 

Iz preglednice 12 izhaja, da se anketiranci v povprečju najbolj strinjajo, da so v podjetju o 

ukrepih, povezanih z družbeno odgovornostjo na področju varstva okolja dobro obveščeni 

(povprečna vrednost=3,86), sledi strinjanje, da v podjetju namenijo čas in sredstva za 

ozaveščanje, obveščanje in izobraževanje o načelih in ukrepih s področja družbeno odgovornega 

ravnanja na področju varstva okolja (povprečna vrednost=3,51) in najmanj se strinjajo s trditvijo, 

da se, če je to le mogoče, udeležijo posameznih delavnic in seminarjev, ki so povezani s 

trajnostnim razvojem in z družbeno odgovornostjo na področju varstva okolja (povprečna 

vrednost=3,35). 

Preglednica 12:  Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva 

okolja 

 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

O ukrepih, povezanih z družbeno odgovornostjo na področju varstva 

okolja, smo dobro obveščeni. 
3,86 1,04 

V podjetju namenimo čas in sredstva za ozaveščanje, obveščanje in 

izobraževanje o načelih in ukrepih s področja družbeno odgovornega 

ravnanja na področju varstva okolja. 

3,51 1,09 

Z rezultati raziskav, povezanih s trajnostnim razvojem in z družbeno 

odgovornostjo na področju varstva okolja, smo dobro obveščeni. 
3,41 0,99 

Če je le mogoče, se udeležimo posameznih delavnic in seminarjev, ki 

so povezani s trajnostnim razvojem in z družbeno odgovornostjo na 

področju varstva okolja. 

3,35 1,09 
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3.6.2 Razlike v odgovorih pridobivanja informacij o družbeni odgovornosti na področju 

varstva okolja glede na velikost MSP-jev 

V nadaljevanju (preglednica 13) smo s t-testom za neodvisne vzorce glede na velikost MSP-

jev preverjali statistično značilne razlike v odgovorih anketiranih oseb po posameznih trditvah 

pridobivanja informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja. Razvidno je, da 

so povprečne ocene pri vseh trditvah pridobivanja informacij o družbeni odgovornosti na 

področju varstva okolja v povprečju višje pri anketiranih, ki so zaposleni v srednje velikih 

MSP-jih.  

Preglednica 13:  Razlike v odgovorih pridobivanja informacij o družbeni odgovornosti 

na področju varstva okolja glede na velikost MSP-jev 

 Velikost MSP N 

Povprečna 

vrednost 

(1-5) 

Standardni 

odklon 

Sig 

O ukrepih, povezanih z družbeno 

odgovornostjo na področju varstva 

okolja, smo dobro obveščeni. 

Majhno podjetje  94 3,54 1,074 0,000 

Srednje veliko 

podjetje  
67 4,30 ,798  

Z rezultati raziskav, povezanih s 

trajnostnim razvojem in z družbeno 

odgovornostjo na področju varstva 

okolja, smo dobro obveščeni. 

Majhno podjetje  94 3,10 ,984 0,000 

Srednje veliko 

podjetje  

67 3,85 ,839  

Če je le mogoče, se udeležimo 

posameznih delavnic in seminarjev, 

ki so povezani s trajnostnim 

razvojem in z družbeno 

odgovornostjo na področju varstva 

okolja. 

Majhno podjetje  94 3,00 1,107 0,000 

Srednje veliko 

podjetje  

67 3,84 ,863  

V podjetju namenimo čas in sredstva 

za ozaveščanje, obveščanje in 

izobraževanje o načelih in ukrepih s 

področja družbeno odgovornega 

ravnanja na področju varstva okolja. 

Majhno podjetje  94 3,14 1,053 0,000 

Srednje veliko 

podjetje  

67 4,03 ,904  

3.6.3 Metoda glavnih komponent pridobivanja informacij o družbeni odgovornosti na 

področju varstva okolja 

V analizo smo vključili spremenljivke iz preglednice 12. Uporabili smo metodo glavnih 

komponent. Cilj uporabe metode glavnih komponent je poiskati komponento, ki pojasnjuje 

čim večji del razpršenosti pridobivanja informacij o družbeni odgovornosti na področju 

varstva okolja. Iz Kaiser-Meyer-Olkin testa (0,787) in Bartlett testa (sig = 0,000) - 

preglednica 14 je razvidno, da so podatki primerni za analizo. 
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Preglednica 14: KMO in Bartlett test pridobivanja informacij o družbeni odgovornosti 

na področju varstva okolja 

Kaiser-Meyer-Olkin - KMO 0,787 

Bartlett Test Hi-kvadrat 538,915 

df 6 

sig 0,000 

Vse spremenljivke so imele komunaliteto večjo od 0,400. V preglednici 15 je prikazana nova 

spremenljivka (komponenta F2) Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju 

varstva okolja, ki skupaj pojasni 82,14 % celotne variabilnosti spremenljivk pridobivanja 

informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja, ki so bili izbrani v model. Iz 

preglednice 15 prav tako izhaja, da spremenljivka Z rezultati raziskav, povezanih s 

trajnostnim razvojem in z družbeno odgovornostjo na področju varstva okolja, smo dobro 

obveščeni prispeva največji delež k pojasnitvi celotne variance (faktorska utež=0,926) nove 

spremenljivke Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja. 

Preglednica 15:  Nova spremenljivka Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti 

na področju varstva okolja in komunalitete posameznih spremenljivk 

 

Faktorske uteži 
F2* Komunaliteta 

Z rezultati raziskav, povezanih s trajnostnim razvojem in z družbeno 
odgovornostjo na področju varstva okolja, smo dobro obveščeni. 0,926 0,858 

Če je le mogoče, se udeležimo posameznih delavnic in seminarjev, ki 

so povezani s trajnostnim razvojem in z družbeno odgovornostjo na 

področju varstva okolja. 0,921 0,848 

O ukrepih, povezanih z družbeno odgovornostjo na področju varstva 

okolja, smo dobro obveščeni. 0,902 0,813 

V podjetju namenimo čas in sredstva za ozaveščanje, obveščanje in 

izobraževanje o načelih in ukrepih s področja družbeno odgovornega 

ravnanja na področju varstva okolja. 0,876 0,767 

% pojasnjene variance 82,142  

*F2: Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja 

Novi spremenljivki Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva 

okolja smo izračunali povprečno vrednost (3,53) – preglednica 16. 
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Preglednica 16:  Nova spremenljivka Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti 

na področju varstva okolja 

 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva 

okolja. 
3,53 0,95 

3.7 Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja MSP 

V nadaljevanju prikazujemo osnovne statistične analize poročanja o družbeno odgovornem 

ravnanju na področju varstva okolja, razlike v odgovorih glede na velikost MSP-jev in 

metodo glavnih komponent poročanja o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva 

okolja v teh podjetjih. 

3.7.1 Osnovne statistične analize poročanja o družbeno odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja 

Iz preglednice 17 izhaja, da se anketiranci v povprečju najbolj strinjajo, da je družbena 

odgovornost na področju varstva okolja prisotna v viziji in strategiji njihovega podjetja 

(povprečna vrednost=4,04) ter da je družbena odgovornost na področju varstva okolja 

prisotna v kodeksu ravnanja njihovega podjetja (povprečna vrednost=3,84). Najmanj se 

strinjajo s trditvijo, da podjetje deluje kot aktivni član podjetniških skupin in/ali forumov, ki 

spodbujajo izvajanje družbenega ravnanja na področju varstva okolja (povprečna 

vrednost=3,12). 

Preglednica 17: Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva 

okolja 

 
Povprečna 

vrednost (1-5) 

Standardni 

odklon 

Družbena odgovornost na področju varstva okolja je prisotna v viziji 

in strategiji našega podjetja. 4,04 1,08 

Družbena odgovornost na področju varstva okolja je prisotna v 

kodeksu ravnanja našega podjetja. 3,84 1,22 

Družbena odgovornost na področju varstva okolja je prisotna v 

internih poročilih našega podjetja. 3,73 1,22 

Naše družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja 

imamo zapisano na spletnih straneh podjetja. 3,64 1,23 

Podjetje na področju družbeno odgovornega ravnanja na področju 

varstva okolja sodeluje z drugimi podjetij. 3,63 1,21 
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Povprečna 

vrednost (1-5) 

Standardni 

odklon 

Podjetje deluje kot aktivni član podjetniških skupin in/ali forumov, ki 

spodbujajo izvajanje družbenega ravnanja na področju varstva okolja. 3,12 1,22 

3.7.2 Razlike v odgovorih pri poročanju o družbeno odgovornem ravnanju na področju 

varstva okolja glede na velikost MSP-jev 

V nadaljevanju (preglednica 18) smo s t-testom za neodvisne vzorce glede na velikost MSP-

jev preverjali statistično značilne razlike v odgovorih anketiranih oseb po posameznih trditvah 

poročanja o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja. Iz preglednice 18 

tudi izhaja, da so povprečne ocene pri vseh trditvah poročanja o družbeno odgovornem 

ravnanju na področju varstva okolja v povprečju višje pri anketiranih, ki so zaposleni v 

srednje velikih MSP-jih.  

Preglednica 18: Razlike v odgovorih pri poročanju o družbeno odgovornem ravnanju 

na področju varstva okolja glede na velikost MSP-jev 

 Velikost MSP N 

Povprečna 

vrednost 

(1-5) 

Standardni 

odklon 

Sig 

Družbena odgovornost na področju 

varstva okolja je prisotna v viziji in 

strategiji našega podjetja. 

Majhno podjetje  94 3,72 1,140 0,000 

Srednje veliko 

podjetje  
67 4,48 ,823  

Družbena odgovornost na področju 

varstva okolja je prisotna v kodeksu 

ravnanja našega podjetja. 

Majhno podjetje  94 3,45 1,267 0,000 

Srednje veliko 

podjetje  
67 4,40 ,889  

Družbena odgovornost na področju 

varstva okolja je prisotna v internih 

poročilih našega podjetja. 

Majhno podjetje  94 3,31 1,227 0,000 

Srednje veliko 

podjetje  
67 4,33 ,927  

Naše družbeno odgovorno ravnanje 

na področju varstva okolja imamo 

zapisano na spletnih straneh podjetja. 

Majhno podjetje  94 3,19 1,176 0,000 

Srednje veliko 

podjetje  
67 4,27 1,024  

Podjetje na področju družbeno 

odgovornega ravnanja na področju 

varstva okolja sodeluje z drugimi 

podjetij. 

Majhno podjetje  94 3,26 1,235 0,000 

Srednje veliko 

podjetje  

67 4,15 ,957  

Podjetje deluje kot aktivni član 

podjetniških skupin in/ali forumov, 

ki spodbujajo izvajanje družbenega 

ravnanja na področju varstva okolja. 

Majhno podjetje  94 2,79 1,163 0,000 

Srednje veliko 

podjetje  

67 3,58 1,143  
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3.7.3 Metoda glavnih komponent poročanja o družbeno odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja 

V analizo smo vključili spremenljivke iz preglednice 17. Uporabili smo metodo glavnih 

komponent. Cilj uporabe metode glavnih komponent je poiskati komponento, ki pojasnjuje 

čim večji del razpršenosti poročanja o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva 

okolja. Iz Kaiser-Meyer-Olkin testa (0,923) in Bartlett testa (sig = 0,000) - preglednica 19, je 

razvidno, da so podatki primerni za analizo. 

Preglednica 19: KMO in Bartlett test poročanja o družbeno odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja 

Kaiser-Meyer-Olkin - KMO 0,923 

Bartlett Test Hi-kvadrat 1107,436 

df 15 

sig 0,000 

Vse spremenljivke so imele komunaliteto večjo od 0,400. V preglednici 20 je prikazana nova 

spremenljivka (komponenta F3) Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju 

varstva okolja, ki skupaj pojasni 82,85 % celotne variabilnosti spremenljivk poročanja o 

družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja, ki so bili izbrani v model. Iz 

preglednice 20 prav tako izhaja, da spremenljivka Družbena odgovornost na področju varstva 

okolja je prisotna v kodeksu ravnanja našega podjetja prispeva največji delež k pojasnitvi 

celotne variance (faktorska utež=0,958) nove spremenljivke Poročanje o družbeno 

odgovornem ravnanju na področju varstva okolja. 

Preglednica 20: Nova spremenljivka Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja in komunalitete posameznih spremenljivk 

 

Faktorske uteži 
F2* Komunaliteta 

Družbena odgovornost na področju varstva okolja je prisotna v 
kodeksu ravnanja našega podjetja. 0,958 0,918 

Družbena odgovornost na področju varstva okolja je prisotna v 

internih poročilih našega podjetja. 0,948 0,898 

Podjetje na področju družbeno odgovornega ravnanja na področju 

varstva okolja sodeluje z drugimi podjetij. 0,921 0,848 

Naše družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja imamo 

zapisano na spletnih straneh podjetja. 0,915 0,837 

Družbena odgovornost na področju varstva okolja je prisotna v viziji 

in strategiji našega podjetja. 0,871 0,759 

Podjetje deluje kot aktivni član podjetniških skupin in/ali forumov, ki 

spodbujajo izvajanje družbenega ravnanja na področju varstva okolja. 0,844 0,712 

% pojasnjene variance 82,853  

*F3: Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja 
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Novi spremenljivki Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja 

smo izračunali povprečno vrednost (3,67) – preglednica 21. 

Preglednica 21: Nova spremenljivka Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja 

 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva 

okolja. 
3,67 1,09 

3.8 Finančna uspešnost MSP 

V nadaljevanju prikazujemo osnovne statistične analize finančne uspešnosti MSP, razlike v 

odgovorih glede na velikost MSP-jev in metodo glavnih komponent finančne uspešnosti v teh 

podjetjih. 

3.8.1 Osnovne statistične analize finančne uspešnosti 

Iz slike 6 je razvidno, da se je v obdobju 2011-2015 glede na obdobje 2006-2010 v 55,9 % 

anketiranih podjetjih v povprečju najbolj povečal tržni delež MSP-ja na tujem trgu, v 52,8 % 

anketiranih MSP-jih se je v povprečju povečala produktivnost dela (dodana vrednost na 

zaposlenega), dobiček pa se je zmanjšal v 3,7 % anketiranih MSP-jih. 

 

Slika 6: Finančna uspešnost v obdobju 2011-2015 glede na obdobje 2006-2010 
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Anketirani menijo, da se je finančna uspešnost v obdobju 2011-2015 glede na obdobje 2006-

2010 v povprečju najbolj povečala produktivnost dela (dodana vrednost na zaposlenega) 

(povprečna vrednost=3,52), najmanj pa tržni delež podjetja na domačem trgu (povprečna 

vrednost=3,15) – preglednica 22. 

Preglednica 22: Finančna uspešnost v obdobju 2011-2015 glede na obdobje 2006-2010 

 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Produktivnost dela (dodana vrednost na zaposlenega) se je 3,52 0,63 

Prihodki od prodaje podjetja so se 3,40 0,91 

Tržni delež podjetja na tujem trgu se je 3,37 1,04 

Dobiček podjetja se je 3,25 0,82 

Tržni delež podjetja na domačem trgu se je 3,15 0,65 

3.8.2 Razlike v odgovorih finančne uspešnosti v obdobju 2011-2015 glede na obdobje 

2006-2010 glede na velikost MSP-jev 

V nadaljevanju (preglednica 23) smo s t-testom za neodvisne vzorce glede na velikost MSP-

jev preverjali statistično značilne razlike v odgovorih anketiranih oseb po posameznih trditvah 

finančne uspešnosti MSP-jev. Iz preglednice 23 prav tako izhaja, da glede na velikost MSP-

jev statistično značilnih razlik v odgovorih anketiranih oseb po posameznih trditvah finančne 

uspešnosti MSP-jev ni zaznati (sig>0,05). 

Preglednica 23: Razlike v odgovorih finančne uspešnosti v obdobju 2011-2015 glede na 

obdobje 2006-2010 glede na velikost MSP-jev 

 Velikost MSP N 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Sig 

Prihodki od prodaje podjetja so se 

Majhno podjetje  94 3,34 0,934 0,298 

Srednje veliko 

podjetje  
67 3,49 0,877  

Dobiček podjetja se je 

Majhno podjetje  94 3,19 0,766 0,246 

Srednje veliko 

podjetje  
67 3,34 0,880  

Tržni delež podjetja na domačem 

trgu se je 

Majhno podjetje  94 3,12 0,670 0,463 

Srednje veliko 

podjetje  
67 3,19 0,633  

Tržni delež podjetja na tujem trgu se 

je 

Majhno podjetje  94 3,35 1,095 0,756 

Srednje veliko 

podjetje  
67 3,40 0,970  

Produktivnost dela (dodana vrednost 

na zaposlenega) se je 

Majhno podjetje  94 3,49 0,652 0,536 

Srednje veliko 

podjetje  
67 3,55 0,610  
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3.8.3 Metoda glavnih komponent finančne uspešnosti v obdobju 2011-2015 glede na 

obdobje 2006-2010 

V analizo smo vključili spremenljivke iz preglednice 22. Uporabili smo metodo glavnih 

komponent. Cilj uporabe metode glavnih komponent je poiskati komponento, ki pojasnjuje 

čim večji del razpršenosti finančne uspešnosti v obdobju 2011-2015 glede na obdobje 2006-

2010. Iz Kaiser-Meyer-Olkin testa (0,784) in Bartlett testa (sig = 0,000) - preglednica 24, je 

razvidno, da so podatki primerni za analizo. 

Preglednica 24: KMO in Bartlett test finančne uspešnosti v obdobju 2011-2015 glede na 

obdobje 2006-2010 – prvič 

Kaiser-Meyer-Olkin - KMO 0,784 

Bartlett Test Hi-kvadrat 273,265 

df 10 

sig 0,000 

Ker sta imeli trditvi Tržni delež podjetja na tujem trgu (komunaliteta=0,399) in Produktivnost 

dela (komunaliteta=0,346) komunaliteto manjšo od 0,400, smo ju izključili iz analize in 

ponovno izvedli metodo glavnih komponent.  

V drugo je iz Kaiser-Meyer-Olkin testa (0,875) in Bartlett testa (sig = 0,000) - preglednica 25, 

prav tako razvidno, da so podatki primerni za analizo. 

Preglednica 25: KMO in Bartlett test finančne uspešnosti v obdobju 2011-2015 glede na 

obdobje 2006-2010 – drugič 

Kaiser-Meyer-Olkin - KMO 0,678 

Bartlett Test Hi-kvadrat 193,778 

df 5 

sig 0,000 

V preglednici 26 je prikazana nova spremenljivka (komponenta F4) Finančna uspešnost, ki 

skupaj pojasni 74,13 % celotne variabilnosti spremenljivk finančne uspešnosti v obdobju 

2011-2015 glede na obdobje 2006-2010, ki so bili izbrani v model. Iz preglednice 26 prav 

tako izhaja, da spremenljivka Prihodki od prodaje podjetja prispeva največji delež k pojasnitvi 

celotne variance (faktorska utež=0,905) nove spremenljivke Finančna uspešnost. 
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Preglednica 26: Nova spremenljivka Finančna uspešnost in komunalitete posameznih 

spremenljivk 

 

Faktorske uteži 

F3* Komunaliteta 

Prihodki od prodaje podjetja so se 0,905 0,819 

Dobiček podjetja se je 0,882 0,778 

Tržni delež podjetja na domačem trgu se je 0,792 0,627 

% pojasnjene variance 74,129  

*F3: Finančna uspešnost 

3.9 Temeljna teza in preverjanje zastavljenih hipotez 

Temeljna teza magistrske naloge se glasi: V malih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji 

obstaja statistično značilna povezanost med pridobljenimi informacijami o družbeni 

odgovornosti na področju varstva okolja, družbeno odgovornim ravnanjem na tem področju, 

njihovim poročanjem o družbeno odgovornem ravnanju na tem področju in finančno 

uspešnostjo podjetij. 

Temeljno tezo smo testirali s pomočjo naslednjih štirih hipotez (slika 7): 

 

Slika 7: Hipoteze raziskave 

- H1: Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja v MSP 

vpliva na družbeno odgovorno ravnanje na tem področju. 

- H2: Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja v MSP 
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vpliva na njihovo poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na tem področju. 

- H3: Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja v MSP vpliva na njihovo 

poročanje na tem področju. 

- H4: Družbeno odgovorno ravnanje in poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja v MSP vpliva na njihovo finančno uspešnost. 

3.9.1 Hipoteza 1 

Hipoteza 1 se glasi: Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva 

okolja v MSP vpliva na družbeno odgovorno ravnanje na tem področju. 

Hipotezo smo preverili z enostavno regresijsko analizo, s katero smo ocenili linearni vpliv 

pridobivanja informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja na družbeno 

odgovorno ravnanje na področju varstva okolja. Uporabili smo metodo Enter, s katero smo 

sami določili, katere spremenljivke bodo vstopile v model.  

Kot odvisno spremenljivko smo določili Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva 

okolja MSP, kot neodvisno spremenljivko pa smo določili Pridobivanje informacij o družbeni 

odgovornosti na področju varstva okolja MSP. Preverili smo normalnost porazdelitev 

podatkov (razvidna iz P-P plot) in multikulinearnost podatkov (vrednost VIF <2,00) – priloga 

4. 

Iz preglednice 27 izhaja, da na družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja v 

anketiranih MSP-jih srednje močno in pozitivno vpliva pridobivanje informacij o družbeni 

odgovornosti na področju varstva okolja (sig=0,000; β=0,607). Regresijski model pojasni 

50,1 % variabilnosti družbeno odgovornega ravnanja na področju varstva okolja MSP. 

Preglednica 27: Ocena regresijskih koeficientov hipoteza 1 

Model  

Nestandardni 

koeficienti Standardni 

koeficient Beta 
R

2
 t sig 

Beta 
Standardna 

napaka 

*Konstanta 1,934 0,176   0,501 11,005 0,000 

Pridobivanje informacij o 

družbeni odgovornosti na 

področju varstva okolja 0,607 0,048 0,708  12,637 0,000 

Regresijska enačba 1: 

Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja = 1,934 + 0,607 * Pridobivanje 

informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja 
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Koeficient regresijske enačbe pri Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na 

področju varstva okolja (0,607) pove, za koliko se v povprečju poveča Družbeno odgovorno 

ravnanje na področju varstva okolja v MSP, če se Pridobivanje informacij o družbeni 

odgovornosti na področju varstva okolja poveča za enoto. 

Ugotovitev: 

S hipotezo H1 smo predvideli, da pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na 

področju varstva okolja v MSP vpliva na družbeno odgovorno ravnanje na tem področju. 

Hipotezo smo preverili z enostavno regresijsko analizo, ki je pokazala, da v MSP obstaja 

srednje močna pozitivna povezanost med pridobivanjem informacij o družbeni odgovornosti 

na področju varstva okolja in njihovim družbeno odgovornim ravnanjem na tem področju. 

Hipotezo H1 sprejmemo. 

3.9.2 Hipoteza 2 

Hipoteza 2 se glasi : Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva 

okolja v MSP vpliva na njihovo poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na tem področju. 

Hipotezo smo preverili z enostavno regresijsko analizo, s katero smo ocenili linearni vpliv 

pridobivanja informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja na poročanje o 

družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja. Uporabili smo metodo Enter, s 

katero smo sami določili, katere spremenljivke bodo vstopile v model. 

Kot odvisno spremenljivko smo določili Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja MSP, kot neodvisno spremenljivko pa Pridobivanje informacij o 

družbeni odgovornosti na področju varstva okolja MSP. Preverili smo normalnost 

porazdelitev podatkov (razvidna iz P-P plot) in multikulinearnost podatkov (vrednost VIF 

<2,00) – priloga 4. 

Iz preglednice 28 izhaja, da na poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju 

varstva okolja v anketiranih MSP-jih močno pozitivno vpliva pridobivanje informacij o 

družbeni odgovornosti na področju varstva okolja (sig=0,000; β=0,945). Regresijski model 

pojasni 68,4 % variabilnosti poročanja o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva 

okolja MSP. 
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Preglednica 28: Ocena regresijskih koeficientov hipoteza 2 

Model  

Nestandardni 

koeficienti Standardni 

koeficient Beta 
R

2
 t sig 

Beta 
Standardna 

napaka 

*Konstanta 0,330 0,186   0,684 1,775 0,078 

Pridobivanje informacij o 

družbeni odgovornosti na 

področju varstva okolja 0,945 0,051 0,827  18,567 0,000 

Regresijska enačba 2: 

Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja = 0,330 + 0,945 * 

Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja 

Koeficient regresijske enačbe pri Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na 

področju varstva okolja (0,945) pove, za koliko se v povprečju poveča Poročanje o družbeno 

odgovornem ravnanju na področju varstva okolja v MSP, če se Pridobivanje informacij o 

družbeni odgovornosti na področju varstva okolja poveča za enoto. 

Ugotovitev: 

S hipotezo H2 smo predvideli, da pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na 

področju varstva okolja v MSP vpliva na njihovo poročanje o družbeno odgovornem ravnanju 

na tem področju. Hipotezo smo preverili z enostavno regresijsko analizo, ki je pokazala, da v 

MSP obstaja močna pozitivna povezanost med pridobivanjem informacij o družbeni 

odgovornosti na področju varstva okolja in njihovim poročanjem o družbeno odgovornem 

ravnanju na tem področju. Hipotezo H2 sprejmemo. 

3.9.3 Hipoteza 3 

Hipoteza 3 se glasi: Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja v MSP vpliva 

na njihovo poročanje na tem področju. 

Hipotezo smo preverili z enostavno regresijsko analizo, s katero smo ocenili linearni vpliv 

družbeno odgovornega ravnanja na področju varstva okolja MSP na poročanje o družbeno 

odgovornem ravnanju na področju varstva okolja. Uporabili smo metodo Enter, s katero smo 

sami določili, katere spremenljivke bodo vstopile v model. 

Kot odvisno spremenljivko smo določili Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja MSP, kot neodvisno spremenljivko pa Družbeno odgovorno ravnanje 

na področju varstva okolja MSP. Preverili smo normalnost porazdelitev podatkov (razvidna iz 
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P-P plot) in multikulinearnost podatkov (vrednost VIF <2,00) – priloga 4. 

Iz preglednice 29 izhaja, da na poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju 

varstva okolja v anketiranih MSP-jih močno pozitivno vpliva družbeno odgovorno ravnanje 

na področju varstva okolja (sig=0,000; β=0,991). Regresijski model pojasni 55,4 % 

variabilnosti poročanja o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja MSP. 

Preglednica 29: Ocena regresijskih koeficientov hipoteza 3 

Model  

Nestandardni 

koeficienti Standardni 

koeficient Beta 
R

2
 t sig 

Beta 
Standardna 

napaka 

*Konstanta -0,375 0,293   0,554 -1,280 0,202 

Družbeno odgovorno 

ravnanje na področju varstva 

okolja  0,991 0,070 0,744  14,060 0,000 

Regresijska enačba 3:  

Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja = -0,375 + 0,991 * 

Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja, pri čemer statistično značilen je 

samo regresijski koeficient, ne pa konstanta. 

Koeficient regresijske enačbe pri Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja 

(0,991) pove, za koliko se v povprečju poveča Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja v MSP, če se Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva 

okolja poveča za enoto. 

Ugotovitev: 

S hipotezo H3 smo predvideli, da družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja v 

MSP vpliva na njihovo poročanje na tem področju. Hipotezo smo preverili z enostavno 

regresijsko analizo, ki je pokazala, da v MSP obstaja močna pozitivna povezanost med 

njihovim družbeno odgovornim ravnanjem na področju varstva okolja in njihovim 

poročanjem o družbeno odgovornem ravnanju na tem področju. Hipotezo H3 sprejmemo. 

3.9.4 Hipoteza 4 

Hipoteza 4 se glasi: Družbeno odgovorno ravnanje in poročanje o družbeno odgovornem 

ravnanju na področju varstva okolja v MSP vpliva na njihovo finančno uspešnost. 

Hipotezo smo preverili z multiplo regresijsko analizo, s katero smo ocenili linearni vpliv 
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družbeno odgovornega ravnanja in poročanja o družbeno odgovornem ravnanju na področju 

varstva okolja na finančno uspešnost MSP. Uporabili smo metodo Enter, s katero smo sami 

določili, katere spremenljivke bodo vstopile v model. 

Kot odvisno spremenljivko smo določili Finančna uspešnost MSP, kot neodvisni 

spremenljivki pa Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja MSP in Poročanje 

o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja MSP. Preverili smo normalnost 

porazdelitev podatkov (razvidna iz P-P plot) in multikulinearnost podatkov (vrednost VIF 

<2,00) – priloga 4. 

Iz preglednice 30 izhaja, da na finančno uspešnost MSP šibko pozitivno vpliva poročanje o 

družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja (sig=0,004; β=0,210), medtem ko 

družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja (sig=0,301) na finančno uspešnost 

MSP nima vpliva. Regresijski model pojasni 16,5 % variabilnosti finančne uspešnosti MSP. 

Preglednica 30: Ocena regresijskih koeficientov hipoteza 4 

Model  

Nestandardni 

koeficienti Standardni 

koeficient Beta 
R

2
 t sig 

Beta 
Standardna 

napaka 

*Konstanta 2,910 0,270   0,165 10,763 0,000 

Družbeno odgovorno 

ravnanje na področju varstva 

okolja  -0,101 0,097 -0,120  -1,039 0,301 

Poročanje o družbeno 

odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja 0,210 0,073 0,332  2,883 0,004 

Regresijska enačba 4:  

Finančna uspešnost MSP = 2,910 – 0,101 * Družbeno odgovorno ravnanje na področju 

varstva okolja + 0,210 * Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva 

okolja. Pri tem velja poudariti, da regresijski koeficient -0,101 ni statično značilen. 

Koeficient regresijske enačbe pri Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju 

varstva okolja (0,210) pove, za koliko se v povprečju poveča finančna uspešnost MSP, če se 

Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja poveča za enoto. 

Ugotovitev: 

S hipotezo H4 smo predvideli, da družbeno odgovorno ravnanje in poročanje o družbeno 

odgovornem ravnanju na področju varstva okolja v MSP vpliva na njihovo finančno 
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uspešnost. Hipotezo smo preverili z multiplo regresijsko analizo, ki je pokazala, da v MSP 

obstaja šibka pozitivna povezanost med finančno uspešnostjo ter njihovim poročanjem o 

družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja. Analiza je prav tako pokazala, da 

med finančno uspešnostjo ter njihovim družbeno odgovornim ravnanjem na področju varstva 

okolja ne obstaja povezanost. Hipoteze H4 ne moremo v celoti sprejeti. 
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4 UGOTOVITVE 

V poglavje so vključene povzete ugotovitve izvedene analize magistrske naloge glede 

temeljne teze in hipotez raziskave. 

4.1 Povzetek ugotovitev testiranja hipotez 

V tretjem poglavju smo analizirali povezanost med pridobivanjem informacij o družbeni 

odgovornosti na področju varstva okolja, družbeno odgovornim ravnanjem na področju 

varstva okolja, poročanjem o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja in 

finančno uspešnostjo MSP-jev v Sloveniji. 

Temeljna teza magistrske naloge se glasi: V malih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji 

obstaja statistično značilna povezanost med pridobljenimi informacijami o družbeni 

odgovornosti na področju varstva okolja, družbeno odgovornim ravnanjem na tem področju, 

njihovim poročanjem o družbeno odgovornem ravnanju na tem področju in finančno 

uspešnostjo podjetij. 

Temeljno tezo smo testirali s pomočjo naslednjih hipotez: 

- H1: Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja v MSP 

vpliva na družbeno odgovorno ravnanje na tem področju. 

Med pridobljene informacije o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja smo šteli 

trditve s področja obveščenosti o ukrepih, povezanih z družbeno odgovornostjo na področju 

varstva okolja, obveščenostih o rezultatih tržnih raziskav, seminarje, konference in 

izobraževanje zaposlenih. Med družbeno odgovorna ravnanja na področju varstva okolja smo 

šteli trditve s področja upoštevanja zakonskih določil, učinkovitega izkoriščanja virov 

(recikliranje, zmanjševanje porabe, ponovno uporabo), uporabe okolju prijaznih materialov, 

sodelovanja zaposlenih pri okoljevarstvenih aktivnostih MSP ter razvijanja okolju prijaznih 

izdelkov. 

Z uporabo metode glavnih komponent – PCA smo iz večjega števila spremenljivk dobili 

glavni komponenti Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja MSP in 

Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja MSP. Ti dve 

glavni komponenti smo uporabili kot odvisno in pojasnjevalno spremenljivko v regresijski 

analizi.  

- H2: Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja v MSP 

vpliva na njihovo poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na tem področju. 

Med poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja MSP smo šteli 

trditve s področja javnih podatkov o vplivih MSP na okolje, kot na primer: družbena 
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odgovornost je prisotna v viziji in strategiji MSP, kodeksu ravnanja, internih poročilih, 

spletnih straneh, MSP deluje kot aktivni član podjetniških skupin in/ali forumov, ki 

spodbujajo izvajanje družbenega ravnanja. 

Z uporabo metode glavnih komponent – PCA smo iz večjega števila spremenljivk dobili 

glavno komponento Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja 

MSP. To glavno komponento smo uporabili kot pojasnjevalno spremenljivko v regresijski 

analizi.  

- H3: Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja v MSP vpliva na njihovo 

poročanje na tem področju. 

Za preveritev hipoteze smo uporabili enostavno regresijsko analizo - kot odvisno 

spremenljivko smo določili Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva 

okolja MSP, kot neodvisno spremenljivko pa Družbeno odgovorno ravnanje na področju 

varstva okolja MSP.  

- H4: Družbeno odgovorno ravnanje in poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja v MSP vpliva na njihovo finančno uspešnost. 

Med finančno uspešnost MSP smo šteli trditve iz samoocene finančne uspešnosti podjetij. Z 

uporabo metode glavnih komponent – PCA smo iz večjega števila spremenljivk dobili glavno 

komponento Finančna uspešnost MSP, kot neodvisni spremenljivki pa Družbeno odgovorno 

ravnanje na področju varstva okolja MSP in Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja MSP. 

Z izvedbo empirične raziskave smo ugotovili sledeče: 

- Predvidevanje, da pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva 

okolja v MSP vpliva na družbeno odgovorno ravnanje na tem področju, smo preverili z 

enostavno regresijsko analizo, ki je pokazala, da v MSP obstaja pozitivna povezanost med 

pridobivanjem informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja in njihovim 

družbeno odgovornim ravnanjem na tem področju. Hipotezo H1 smo sprejeli. 

- Predvidevanje, da pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva 

okolja v MSP vpliva na njihovo poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na tem 

področju smo preverili z enostavno regresijsko analizo, ki je pokazala, da v MSP obstaja 

pozitivna povezanost med pridobivanjem informacij o družbeni odgovornosti na področju 

varstva okolja in njihovim poročanjem o družbeno odgovornem ravnanju na tem področju. 

Hipotezo H2 smo sprejeli. 

- Predvidevanje, da družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja v MSP vpliva 

na njihovo poročanje na tem področju, smo preverili z enostavno regresijsko analizo, ki je 

pokazala, da v MSP obstaja močna pozitivna povezanost med njihovim družbeno 

odgovornim ravnanjem na področju varstva okolja in njihovim poročanjem o družbeno 
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odgovornem ravnanju na tem področju. Hipotezo H3 smo sprejeli. 

- Predvidevanje, da družbeno odgovorno ravnanje in poročanje o družbeno odgovornem 

ravnanju na področju varstva okolja v MSP vpliva na njihovo finančno uspešnost smo 

preverili z multiplo regresijsko analizo, ki je pokazala, da v MSP obstaja šibka pozitivna 

povezanost med finančno uspešnostjo ter njihovim poročanjem o družbeno odgovornem 

ravnanju na področju varstva okolja. Ker je analiza tudi pokazala, da med finančno 

uspešnostjo ter njihovim družbeno odgovornim ravnanjem na področju varstva okolja ne 

obstaja povezanost, hipoteze H4 nismo mogli v celoti sprejeti. 

Hipoteze smo testirali na vzorcu 161. izpolnjenih vprašalnikov vodstva oz. odgovorne osebe 

za opravljanje nalog varstva okolja MSP-jev v Sloveniji.  

4.2 Prispevek k znanosti in stroki 

Magistrska naloga temelji na teoretičnih in empiričnih ugotovitvah. Proučuje področje 

družbene odgovornosti, varstva okolja, trajnostnega razvoja in finančne uspešnosti MSP-jev v 

Sloveniji.  

Empirična raziskava je prva tovrstna raziskava v RS. Temelji na samooceni podjetij o 

družbeni odgovornosti. Pri tem nismo imeli vpliva na njihovo samopromocijo in ali poročanje 

o družbeno odgovornem ravnanju, odseva njihovo resnično družbeno odgovorno ravnanje. 

Potrjuje zavedanje managerjev, da je družbena odgovornost prepoznana kot vir konkurenčne 

prednosti, kar se izkazuje pri produktivnosti dela in večanju ugleda podjetja. Z uvajanjem 

standardov si odpira nove priložnosti in povzroči utrjevanje blagovne znamke. 

Ugotovitve in zbrani podatki izvedene raziskave bodo lahko osnova drugim raziskovalcem pri 

izpeljavi nadaljnjih analiz. 

4.3 Predlogi in možnosti za nadaljnje raziskovanje 

V uvodu magistrske naloge smo navedli omejitve raziskave, zaradi česar bi bilo v prihodnje 

smiselno opraviti obsežnejšo raziskavo, ki bi jo bilo smiselno razširiti: 

- na vsa podjetja v RS in s tem oceniti vpliv velikih podjetij na rezultate izvedene analize 

pri MSP-jih, 

- na druge države EU in ugotoviti, kako je družbena odgovornost podjetij vgrajena v 

njihovo delovanje, 

- v drugem časovnem obdobju, saj se pri MSP-jih v Slovenji še čuti vpliv finančne krize, ki 

je slovensko gospodarstvo močno prizadela. 

Omejitev izvedene in predstavljene raziskave je omejenost vzorca, zato bi bilo nadaljnjo 

raziskavo primerno izvesti na večjem vzorcu. 
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5 SKLEP 

Z družbeno odgovornostjo podjetja pri svojem delovanju upoštevajo predpise in upoštevajo 

potrebe družbe in okolja. Družbena odgovornost je prepoznana kot vir konkurenčne prednosti 

tudi v MSP-jih. Z družbeno odgovornim ravnanjem si MSP-ji prizadevajo doseči 

konkurenčno prednost s spodbujanjem svoje družbene odgovornosti. K družbeni odgovornosti 

pristopajo na podlagi zakonskih določb in predvsem na področju varstva okolja prostovoljno.  

Področje družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji se še razvija, je pa že viden napredek na 

področju varovanja okolja. Podjetja pri njihovih aktivnostih na področju družbene 

odgovornosti vidijo koristi, ki posredno dvigujejo njihovo konkurenčnost:  

- zadovoljni zaposleni so učinkovitejši, 

- večanje ugleda podjetja preko stalnih dobaviteljev in kupcev povzroča nove poslovne 

priložnosti ter utrjuje obstoječe poslovne stike, 

- podjetju se posledično znižujejo stroški in povečuje prihodek, kar se izraža v 

računovodskih izkazih, 

- uvajanje standardov in uvedba družbene odgovornosti v strategijo podjetja odpira nove 

priložnosti in povzroči utrjevanje blagovne znamke. 

Podjetja krepijo zavedanje, da je poleg ustvarjanja dobička potrebno skrbeti tudi za okolje. Z 

zmanjševanjem emisij zaradi manjšega onesnaževanja vplivajo na zniževanje stroškov. 

Razpoložljive informacije s področja družbene odgovornosti pozitivno vplivajo na trajnostno 

ravnanje organizacije in posledično proaktiven odnos na okoljskem področju. Tržna 

naravnanost MSP-jev z vidika družbene odgovornosti je tesno povezana tudi s poročanjem o 

družbeno odgovornem ravnanju podjetij. Ker MSP-ji niso zakonsko obvezni razkriti svojih 

okoljskih aktivnosti k družbeno odgovornemu ravnanju na področja varstva okolja, pristopajo 

prostovoljno.  

Poročanje o družbeno odgovornem ravnanju razlikuje podjetja od drugih konkurenčnih 

organizacij ter ima vpliv na ugled organizacije ter zaupanje zainteresirane javnosti. MSP-ji v 

poročilih navajajo, da je družbena odgovornost prisotna v viziji in strategiji podjetja,, kodeksu 

ravnanja, internih poročilih, spletnih straneh oz. so aktivni člani podjetniških skupin ali 

forumov, ki spodbujajo izvajanje družbeno odgovornega ravnanja. S takšno poslovno 

strategijo lahko MSP-ji vplivajo na finančne izkaze poslovanja in maksimirajo dobiček. 

V okviru empirične raziskave smo raziskali povezanost med pridobivanjem informacij o 

družbeni odgovornosti na področju varstva okolja, družbeno odgovornim ravnanjem na 

področju varstva okolja, poročanjem o družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva 

okolja in finančno uspešnostjo MSP-jev v Sloveniji. Na podlagi pregleda do sedaj opravljenih 

raziskav v Sloveniji smo ugotovili, da tovrstna raziskava še ni bilo izvedena. V tem smo 

zaznali raziskovalno vrzel ter izvedli raziskavo.  
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V empiričnem delu smo za zbiranje podatkov in informacij uporabili vprašalnik, ki je 

sestavljen iz treh delov:  

- prvi del: demografski podatki MSP-jev (panoga, velikost, leta poslovanja, delovanje na 

domačem oz. tujem trgu) in anketiranih oseb (delovno mesto, stopnja pridobljene 

izobrazbe),  

- drugi del: trditve s področja pridobivanja informacij o družbeni odgovornosti na področju 

varstva okolja, poročanja o družbeno odgovornem ravnanju in poročanju o družbeno 

odgovornem ravnanju na področju varstva okolja, ter 

- tretji del: trditve s področja finančne uspešnosti podjetja. 

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v drugem in tretjem sklopu vprašalnika so anketirani 

označili na Likertovi ocenjevalni lestvici od 1 do 5. Kot tehniko anketiranja smo uporabili 

anketiranje preko elektronske pošte.  

V raziskavo je bilo vključenih 161 MSP-jev od 8.868 (podatki SURS na dan 31. 12. 2014), ki 

so bili naključno vključeni v vzorec MSP-jev v Sloveniji. Predvideli smo, da je v vsakem 

MSP-ju v Sloveniji najmanj en zaposlen, ki se posredno ali neposredno ukvarja s področjem 

varstva okolja.  

Temeljna teza magistrske naloge se glasi: V malih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji 

obstaja statistično značilna povezanost med pridobljenimi informacijami o družbeni 

odgovornosti na področju varstva okolja, družbeno odgovornim ravnanjem na tem področju, 

njihovim poročanjem o družbeno odgovornem ravnanju na tem področju in finančno 

uspešnostjo podjetij. 

Temeljno tezo smo testirali s pomočjo naslednjih štirih hipotez: 

- H1: Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja v MSP 

vpliva na družbeno odgovorno ravnanje na tem področju. 

- H2: Pridobivanje informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja v MSP 

vpliva na njihovo poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na tem področju. 

- H3: Družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja v MSP vpliva na njihovo 

poročanje na tem področju.  

- H4: Družbeno odgovorno ravnanje in poročanje o družbeno odgovornem ravnanju na 

področju varstva okolja v MSP vpliva na njihovo finančno uspešnost. 

Z empirično raziskavo smo na podlagi pridobljenih rezultatov lahko sprejeli prve tri hipoteze, 

medtem ko zadnje nismo mogli sprejeti v celoti, ker je analiza pokazala, da med finančno 

uspešnostjo podjetij ter njihovim družbeno odgovornim ravnanjem na področju varstva okolja 

povezanost ne obstaja.  

 





 

67 

LITERATURA 

Aguilera-Caracuel, J. in N. Ortiz-de-Mandojana. 2013. Green innovation and financial 

performance: An institutional approach. Organization & Environment. 26 (4): 365–385. 

Apospori, E., K. G. Zografos in S. Magrizos. 2012. SME corporate social responsibility and 

competitiveness: a literature review. International Journal of Technology Management 

58 (1–2): 10–31. 

ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje). 2016. Uvajanje sistemov za ravnanje z 

okoljem. Http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=525 (17. 4. 2016). 

Bahor, M. 2005. Trajnostni razvoj v okoljski politiki Evropske unije. Magistrska naloga, 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 

Baker, S., Kousis M., Richardson D. in Young S. 1997. The Politics of Sustainable 

Development: Theory, policy and practice within the European Union. London in New 

York: Routledge. 

Blewitt, J. 2014. Understanding sustainable development. London: Routledge. 

Capriotti, P. in A. Moreno. 2007. Communicating corporate responsibility through corporate 

web sites in Spain. Corporate Communication: An International Journal 12 (1):               

221–237. 

Carroll, A. B. 1991. Business Horizons: The Pyramid of Corporate Social Responsibility: 

Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business horizons 34 

(4): 39–48. 

Carroll, A. B. in K. A. Buchholz. 2000. Business & Society: Ethics and Stakeholder 

Management. Nashville, TN: South-Western College Publishing. 

Carroll, A. B. in K. M. Shabana. 2010. The business case for corporate social responsibility: a 

review of concepts, research and practice. International Journal of Management Review 

12 (1): 85–105. 

Commission on Business in Society. 2005. ICC views on economic, environmental and social 

reporting. Http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-

centre/2005/ICC-views-on-economic,-environmental-and-social-reporting/ (29. 5. 2016). 

Crognale, G. 2011. ISO Update: ISO 26000 – An Emerging Guidance on Social 

Responsibility. Business & the Environment Januar 2011: 14–15. 

Daft, R. L. in D. Marcic. 2011. Understanding management. Mason: South-Western, Cengage 

Learning. 

Debevec Štoka, M. 2008. Pregled dogajanj na področju družbene odgovornosti v Evropski 
uniji. Http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-2008/images/referati/stokadebevc.pdf (3. 

5. 2016). 

Dermol, V. 2010. Usposabljanja zaposlenih ter njihov vpliv na organizacijsko učenje in 
uspešnost v slovenskih storitvenih podjetjih. Doktorska disertacija , Univerza v Ljubljani, 

Ekonomska fakulteta. 

Didič, L. 2009. Vpliv managementskega koncepta družbene odgovornosti na poslovanje 
podjetja – primer Slovenskih železnic. Magistrsko delo. Univerza v Mariboru, 

Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

Dolinar, K. 2010. Družbeno odgovorno podjetje in družbeno poročanje. Diplomska naloga, 

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 



 

68 

Drevenšek, M. 2004. Družbena odgovornost: kaj, zakaj, kako? 

Http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/ZBORNIK_REFERATOV-

do_me_eu_in_regijo.pdf (15. 5. 2016). 

Elliott, J. 2013. An introduction to sustainable development. London in New York: 

Routledge. 

Ercegovac, D. 2004. Koncept družbene odgovornosti in etike v podjetju Saubermacher & 
Komunala d.o.o. Diplomska naloga, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna 

fakulteta. 

Evropska komisija. 2002. European SMEs and Social and Environmental Responsibility. 

Http://www.mi.camcom.it/upload/file/587/293920/FILENAME/smes.pdf (17. 12. 2015). 

Evropska komisija. 2003. Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the 

definition of micro, small and medium-sized enterprises. UL L 124. 20. 5. 2003: 36–41. 

Evropska komisija. 2010. Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. 
Http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1_v1.pdf (26. 12. 2015). 

Evropska komisija. 2011. Obnovljena strategija EU za družbeno odgovornost podjetij za 
obdobje 2011–2014. Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 

COM:2011:0681:FIN:SL:PDF (23. 3. 2016). 

Evropska komisija. 2015a. Družbena odgovornost podjetij v EU. 
Http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=en (17. 12. 2015). 

Evropska komisija. 2015b. Smernice za opredelitev MSP. 

Http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tGevktQUp0MJ:ec.europa.eu/D

ocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/native+&cd=1&hl=e

n&ct=clnk&gl=si (18.1.2016). 

Evropska komisija. 2016. Sustainable development. Http://ec.europa.eu/environment/eussd/. 

(24. 4. 2016). 

Fink-Babič, S. 2006. Vloga inovativnosti pri trajnostnem razvoju. Organizacija 39 (5):              

314–320. 

Fisher, K., J. Geenen, M. Jurcevic, K. McClintock in G. Davis. 2009. Applying asset- based 

community development as a strategy for CSR: a Canadian perspective on a win-win for 

stakeholders and SMEs. Business Ethics: A European Review 18 (1): 66–82. 

Fras, N., S. Gavez, V. Hazl, M. Karničnik, J. Knez-Riedl, J. Leban, D. Lužar Šajt, M. Štebih, 
M. Tomišček in A. Zavašnik. 2007. Uvajanje družbene odgovornosti v poslovno prakso 
malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji: priročnik s primeri dobre prakse. Maribor: 

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica. 

Gallardo-Vázquez, D. in M. I. Sánchez-Hernández. 2014. Structural analysis of the strategic 
orientation to environmental protection in SMEs. BRO Business Research Quarterly 17 

(1): 115–128. 

Garriga, E. in D. Mele. 2004. Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Theory. 

Journal of Business Ethics 53 (1–2): 51–71. 

Geva, A. 2008. Three Models of Corporate Social Responsiability: Interrelationships between 

Theory, Research and Prastice. Business and Society Review 113 (1): 1–41. 



 

69 

Gomišček, B. in A. Pibernik. 2011. The Steps of Slovenian Organisations on the Way to 

Business Exellence. Organizacija - Journal of Management, Informatics and Human 

Resources 44 (5): 153–165. 

Gračnar, M. 2013. Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v mednarodnem poslovanju. 

Delo diplomskega seminarja, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

Hammann, E. M., A. Habisch in H. Pechlaner. 2009. Values that create value: socially 

responsible business practices in SMEs - empirical evidence from German companies. 

Business Ethics: A European Review 18 (1): 37–51. 

Hart, S. M. 2010. Self-regulation, corporate social responsibility,and the business case: do 

they work in achieving workplace equality and safety? Journal of Business Ethics 92 (1): 

585–600. 

Hess, D. 2001. Regulating Corporate Social Performance: A new look at social accounting, 

auditing and reporting. Business Ethic Quarterly. Http://journals.cambridge.org/action/ 

displayAbstract?fromPage=online&aid=9460327&fileId=S1052150X00001378 (13. 5. 

2016). 

Holtzhausen, L. in L. Fourie. 2008. Communicating to a diverse workforce. Employees’ 
perceptions of symbolic corporate identity elements. Corporate Communications: An 

International Journal 13 (1): 80–94. 

Horus. 2016. Vstopna stran. Http://www.horus.si/ (15. 4 2016). 

Invest Northern Ireland. 2016. Measure performance and set targets. 

Https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/measurement-your-financial-performance (2. 

5. 2016). 

ISO. 2016. Vstopna stran. Http://www.iso.org/iso/home.html. (20. 4. 2016). 

Jaklič, M. 1999. Poslovno okolje podjetja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Jaklič, M. 2009. Poslovno okolje in gospodarski razvoj. 1. izd. Ljubljana: Ekonomska 

fakulteta. 

Jazbec, P. 2015. Družbeno odgovorno ravnanje v izbranem družinskem podjetju. Magistrska 

naloga, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. 

Jenkins, H. 2006. Small business champions for corporate social responsibility. Journal of 

Business Ethics 67 (3): 241–256. 

Jiménez-Jiménez, D. in J. G. Cegarra-Navarro. 2007. The performance effect of 

organizational learning and market orientation. Industrial Marketing Management 36 (1): 

694–708. 

Kaker B. 2007. Kaj prinaša ISO 26000. 2007. Maribor: IRDO. 

Kholi, A. in B. Jaworski. 1990. Market orientation: the construct, research propositions and 

marketing management implications. Journal of Marketing 54 (april): 1–18. 

Kos, D. 2004. Tri ravni trajnostnega razvoja. Teorija in praksa 41 (1/2): 332–339. 

Kotler, P. in Lee N. 2005. Corporate Social Responsibility: Doing the most Good for your 

Company and your Cause. New Jersey: John Wiley & Sons. 

Kozoglav, J. in Paškvan, M. 2012. Dejavniki potrošnikovih zaznav družbene odgovornosti 
podjetij. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 



 

70 

Kralj, D. 2010. Voditeljstvo in politika trajnostnega razvoja. V Človek in organizacija: 

zbornik 29. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, ur. Tomaž Kern, 
Vladislav Rajkovič, Bjoem Paape in Marko Ferjan, 731–736. Kranj: Moderna 

organizacija. 

Kralj, J. 2001a. Odgovornost managementa za kakovost poslovanja podjetja in za trajnostni 

razvoj. V Management, kakovost, razvoj: zbornik 2. strokovnega posveta Visoke šole za 
management v Kopru z mednarodno udeležbo, ur. Mitja Tavčar, 117–124. Koper: Visoka 

šola za management. 

Kralj, J. 2001b. Temelji managementa in naloge managerjev. 3. dop. izd. Koper: Visoka šola 
za management. 

Kraševec, A. 2003. Računovodstvo družbene odgovornosti podjetja. Diplomsko delo, 

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Ladzani, M. W. in S. M. Seeletse. 2012. Business social responsibility: how are SMEs doing 

in Gauteng, South Africa? Social Responsibility Journal 8 (1): 87–99. 

Ledwith, A. in M. O'Dwyer. 2009. Market orientation, NPD performance, and organizational 

performance in small firms. Journal of Product Innovation Management 26 (6): 652–661. 

Ludescher, J. C. in Mahsud R. 2010. Opening Pandora's Box: Corporate Social Responsibility 

exposed. The Independent Review 15 (1), 123–131. 

Luo, W. in C. B. Bhattacharya. 2006. Corporate social responsibility, customer satisfaction, 

and market value. Journal of Marketing 70 (4): 1–14. 

Marcus, A., J. A. Aragón Correa in J. Pinkse. 2011. Firms, regulatory uncertainty, and the 

natural environment. California Management Review 54 (1): 5–17. 

Martin-Tapia, I., J. A. Aragón-Correa in A. Rueda-Manzanares. 2010. Environmental strategy 

and exports in medium, small and microenterprises. Journal of World Business 45(1): 

266–275. 

Meško, M. 2011. Družbena odgovornost organizacije: visokošolski učbenik z recenzijo. 

Ljubljana: Zavod za varnostne strategije pri Univerzi v Mariboru. 

Ministrstvo za okolje in prostor. 2016. Ob letošnjem Svetovnem dnevu Zemlje slavnostni 

podpis novega globalnega sporazuma o podnebnih spremembah. 

Http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6771/9aeb354d86766ea

8f667b4917324b0e5/ (5. 5. 2016). 

Ministrstvo za zunanje zadeve. 2015. Cilji trajnostnega razvoja. 

Http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojn

o_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/ (28. 5. 

2016). 

Mobus, J. 2012. Corporate social responsibility (CSR) reporting by BP: revealing or 

obscuring risks? Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 15 (2): 35–52. 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2012. OECD Yearbook 

2012: Better policies for better lives. Pariz: OECD publishing. 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2015. OECD 360: 

Slovenija 2015 – Kam se uvršča Slovenija? Http://www.oecd360.org (3. 5. 2016). 

Patenaude, G. 2011.Climate change diffusion: while the world tips, business schools lag. 

Global Environmental Change 21 (1): 259–271. 



 

71 

Podnar, K. in U. Golob. 2003a. Zunanja dimenzija družbene odgovornosti podjetij. 
Http://www.delavska-participacija.com/priloge/ID070918.doc (15. 5. 2016). 

Podnar, K. in U. Golob. 2003b. Notranja dimenzija družbene odgovornosti podjetij. 
Http://www.delavska-participacija.com/priloge/ID030305.doc (15. 5. 2016). 

Podnar, K. in U. Golob. 2003c. Družbena odgovornost podjetij – pobožna želja ali tržna 
realnost. Http://www.delavska-participacija.com/priloge/ID030103.doc (15. 5. 2016). 

Porter, M. E. in M. R. Kramer. 2006. The link between competitive advantage and corporate 

responsibility. Harvard Business Review 84 (12): 78–92. 

Povhe, K. 2010. Doprinos družbeno odgovornega podjetja k usklajevanju dela in družinskega 
življenja. Diplomska naloga, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

Praznik, M. in P. Novak. 2000. ISO 14000 - Namen okoljskega standarda in njegove 

posledice. Strojniški vestnik 46 (1), 35–43. 

Rajtmajer, T. 2005. Analiza učinkovitosti in uspešnosti podjetja x gradbene dejavnosti na 

podlagi računovodsko – finančnih kazalnikov. Diplomska naloga, Univerza v Mariboru, 

Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

Rebernik, M. in L. Repovž. 2000. Od ideje do denarja. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Sánchez-Hernández, M. I. in D. Gallardo-Vázquez. 2012. Market information on corporate 

social responsibility issues as antecedent of the orientation to environmental 

responsibility in SMEs: an empirical Study. V: Jaroslaw, J., Ryszard, B. (ur.), Marketing 

Management, 29–46. Bielsko-Biała: University of Bielsko-Biała. 

Schaltegger, S., K. Müller in H. Hindrichsen. 1996. Corporate environmental accounting. 

Chichester: Wiley. 

Schwartz, S. M. in Carroll B. A. (2003) Corporate social responsibility: A three-domain 

Approach. Business Ethic Quarterly 13 (4): 503–530. 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9465693&fi

leId=S1052150X00006722. (6. 5. 2016). 

SIQ. 2016. Vstopna stran. Http://www.siq.si/  (18. 3. 2016). 

Slovenska korporativna integriteta. 2014. Smernicam korporativne integritete na pot. 

Http://www.korporativna-integriteta.si/ (28. 4. 2016). 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 2016. Strategija razvija Slovenije. 

Http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/razvojno_nacrtovanje/strategija_razvoja_slo

venije/ (15. 5. 2016). 

SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika). 2000. Ljubljana: DZS. 

SURS (Statistični urad Republike Slovenije). 2014a. Podjetja, Slovenija, 2013 – končni 
podatki. Http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico? 

IdNovice=6658 (18. 3. 2016). 

SURS (Statistični urad Republike Slovenije). 2014b. Kazalniki zelene rasti. 

Https://www.stat.si/doc/pub/Kazalniki_zelene_rasti.pdf (16. 4. 2016). 

Sweeney, L. 2007. Corporate social responsibility in Ireland: barriers and opportunities 

experienced by SMEs when undertaking CSR. Corporate Governance 7 (4): 516–523. 



 

72 

Štamcar, S. 2009. Primerjalna analiza uspešnosti dveh podjetij s finančnimi kazalniki in z 
modelom ekonomske dodane vrednosti. Magistrsko naloga, Univerza v Mariboru, 

Ekonomsko – poslovna fakulteta. 

Tabaković, S. 2013. Pomen družbene odgovornosti. Http://porocevalec.ibs.si/sl/component/ 

content/category/51?layout=blog (18. 3. 2016). 

Tilling, M. 2001. Corporate Social Reporting, a Cook's Tour. School of Commerce. 

Http://www.flinders.edu.au/sabs/business/research/papers/01-9.doc (26. 4. 2016). 

Tomšič, N. 2012. Vpliv dejavnikov voditeljstva vršnih managerjev na uvajanje okoljske 
sestavine trajnostnega razvoja v organizacijo. Magistrsko delo, Univerza na Primorskem, 

Fakulteta za management. 

Tomšič, N. 2015. Mala in srednje velika podjetja v konkurenčnem trajnostnem razvoju. 
Doktorska disertacija, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. 

Tomšič, N., Š. Bojnec in B. Simčič. 2015. Corporate sustainability and economic 
performance in small and medium sized enterprises. Journal of Cleaner Production 108, 

(Part A): 603–612. 

Trabos, M. 2013. Kriteriji učinkovitosti in uspešnosti managementa. Diplomska naloga, 

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

Vezjak, B. 1998. Računovodstvo človeških in socialnih dejavnikov. V Zbornik referatov, 30. 

simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji, ur. Ivan Turk,            

156–162. Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije: Zveza računovodij, finančnikov in 
revizorjev Slovenije.  

Vidal, N. G., G. Q. Bull in R. A. Kozak. 2010. Diffusion of corporate responsibility practices 

to companies: the experience of the forest sector. Journal of Business Ethics 94 (1):            

553–567. 

Vila A. 1995. Družbena odgovornost podjetja. Kranj: Organizacija. 

Vindiš, A. 2009. Analiza meril za merjenje uspešnosti v podjetju Lafarge Cement D.D. 

Diplomska naloga, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko. 

Vuk, D. 2000. Uvod v ekološki management. Kranj: Moderna organizacija. 

WCED (World Commission on Environment and Development). 1987. Our common future. 

Http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (26. 12. 2015). 

Weber, M. 2008. The business case for corporate social responsibility: a company-level 

measurement approach for CSR. European Management Journal 26 (1): 247–261. 

 

PRAVNI VIRI 

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Uradni list RS, št. 65/2009 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013 – odl. US, 82/2013 in 55/2015. 

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1). Uradni list RS, št. 102/2007, 57/2012, 

82/2013 in 17/2015. 

 



 

73 

PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Metoda glavnih komponent 

Priloga 3 T-test 

Priloga 4 Regresijska analiza 

 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Povabilo k sodelovanju 

 

Spoštovani!  

 

Moje ime je Nada Bizjak. V okviru podiplomskega študija na Fakulteti za management 

Univerze na Primorskem pripravljam magistrsko delo z naslovom Družbena odgovornost in 

trajnostni razvoj malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji, pri čemer pomemben del 

predstavlja tudi empirični del z anketnim vprašalnikom. 

 

Anketa je anonimna, vaši odgovori pa bodo uporabljeni izključno za analizo pridobljenih 

podatkov, ki ne omogoča identifikacije posameznika oz. posameznega podjetja. Za izpolnitev 

ankete je potrebnih največ 10 minut.  

 

Prosimo, da anketni vprašalnik izpolni vodstvo oz. odgovorna oseba za opravljanje nalog 

varstva okolja. V kolikor je pri pošiljanju prišlo do napake, vas prosim za posredovanje 

prošnje vodstvu oz. odgovorni osebi za opravljanje nalog varstva okolja. 

Spletna anketa je dostopna na povezavi: https://www.1ka.si/a/85783. 

Prosimo vas za izpolnitev vprašalnika do 31. 3. 2016. 

V naprej se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje in pomoč.  

Lep pozdrav,  

Nada Bizjak 
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PRVI DEL: SPLOŠNI PODATKI 

1 - Panoga podjetja (izberite ustrezno navedbo) 

 Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 

 Rudarstvo 

 Predelovalne aktivnosti  

 Oskrba z električno energijo, plinom in paro  

 Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja  

 Gradbeništvo  

 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil  

 Promet in skladiščenje  

 Gostinstvo  

 Informacijske in komunikacijske dejavnosti  

 Finančne in zavarovalniške dejavnosti  

 Poslovanje z nepremičninami 

  Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti  

 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti  

 Dejavnosti uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti  

 Izobraževanje  

 Zdravstvo in socialno varstvo  

 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti  

 Druge dejavnosti  

 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo  

 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles  

2. Velikost podjetja (izberite ustrezno navedbo) 

 Majhno podjetje od 10 do 49 zaposlenih  

 Srednje veliko podjetje od 50 do 250 zaposlenih 

3 - Število let poslovanja podjetja (izberite ustrezno navedbo) 
 Do 10 let  

 Od 10 do 20 let 

 Od 20 do 30 let 

 Od 30 do 40 let  

 Od 40 do 50 let  

 Več kot 50 let  
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4. Okoljski in drugi standardi v podjetju (ustrezno označite)  
 Ga ne 

poznamo 

Nimamo V fazi 

načrtovanja 

V fazi 

uvajanja 

Že imamo 

ISO 14001 (Sistem ravnanja z okoljem)      

EMAS (Sistem za okoljevarstveno vodenje 

organizacij) 
     

ISO 9001 (Sistem vodenja kakovosti)      

ISO 26000 (Standard družbene 

odgovornosti) 
     

 

5 Vaš položaj v podjetju (izberite ustrezno navedbo) 

 Vodstvo 

 Odgovorna oseba za opravljanje nalog varstva okolja (pooblaščenec za varstvo okolja) 

 Drugo: _________________ 

 

6. Stopnja vaše pridobljene izobrazbe 

 Srednješolska izobrazba 

 Višješolska izobrazba 

 Visokošolska/univerzitetna izobrazba 

 Specialistična/strokovni magisterij 

 Znanstveni magisterij, doktorat 

 

7. Ali podjetje deluje na tujih trgih? 

 da 

 ne 
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DRUGI DEL: DRUŽBENA ODGOVORNOST NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA 

8. Prosim, podajte stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami s področja družbeno 

odgovornega ravnanja na področju varstva okolja v vašem podjetju  

 

 Nikakor 

se ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Niti niti Strinjam 

se 

Popolnoma 

se strinjam 

Naše delovanje temelji na trajnostni rasti, 

družbeni odgovornosti in sonaravnosti.      

Upoštevamo zakonska določila, povezana z 

družbeno odgovornim in trajnostnim 

ravnanjem na področju varstva okolja. 
     

Ekološke regulative nas omejujejo pri 

poslovanju. 
     

Učinkovito izkoriščamo vire (recikliranje, 

zmanjševanje porabe, ponovna uporaba).      

Uporabljamo okolju prijazne materiale.      

Izdelujemo okolju prijazne izdelke.      

Zaposleni sodeluje pri okoljevarstvenih 

aktivnostih organizacije. 
     

Trajnostni razvoj in družbeno odgovornost na 

družbo in okolje jemljemo kot pomembno pot 

za dolgoročni razvoj podjetja. 
     

 

9. Prosim podajte stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami s področja pridobivanja 

informacij o družbeni odgovornosti na področju varstva okolja v vašem podjetju 

 Nikakor 

se ne 

strinjam 

Ne strinjam 

se 

Niti niti Strinjam 

se 

Popolnoma 

se strinjam 

O ukrepih, povezanih z družbeno 

odgovornostjo na področju varstva okolja smo 

dobro obveščeni. 
     

Z rezultati raziskav, povezanih s trajnostnim 

razvojem in z družbeno odgovornostjo na 

področju varstva okolja, smo dobro obveščeni. 
     

Če je le mogoče, se udeležimo posameznih 

delavnic in seminarjev, ki so povezani s 

trajnostnim razvojem in z družbeno 

odgovornostjo na področju varstva okolja. 

     

V podjetju namenimo čas in sredstva za 

ozaveščanje, obveščanje in izobraževanje o 

načelih in ukrepih s področja družbeno 

odgovornega ravnanja na področju varstva 
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 Nikakor 

se ne 

strinjam 

Ne strinjam 

se 

Niti niti Strinjam 

se 

Popolnoma 

se strinjam 

okolja. 

10. Prosim podajte stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami s področja poročanja o 

družbeno odgovornem ravnanju na področju varstva okolja v podjetju 

 Nikakor 

se ne 

strinjam 

Ne strinjam 

se 

Niti niti Strinjam 

se 

Popolnoma 

se strinjam 

Družbena odgovornost na področju varstva 

okolja je prisotna v viziji in strategiji našega 

podjetja. 

     

Družbena odgovornost na področju varstva 

okolja je prisotna v kodeksu ravnanja našega 

podjetja. 

     

Družbena odgovornost na področju varstva 

okolja je prisotna v internih poročilih našega 

podjetja. 

     

Naše družbeno odgovorno ravnanje na 

področju varstva okolja imamo zapisano na 

spletnih straneh podjetja. 

     

Podjetje na področju družbeno odgovornega 

ravnanja na področju varstva okolja sodeluje z 

drugimi podjetji.  

     

Podjetje deluje kot aktivni član podjetniških 

skupin in/ali forumov, ki spodbujajo izvajanje 

družbenega ravnanja na področju varstva 

okolja. 

     

 

 

TRETJI DEL: FINANČNA USPEŠNOST PODJETJA 

 

11. Prosim podajte stopnjo strinjanja s trditvami na področju finančne uspešnosti 

podjetja v obdobju 2011-2015 v primerjavi s panogo, v kateri podjetje deluje (izberite 

ustrezno trditev) 

 Zelo 

zmanjšal/i 

(zmanjšali 

za več kot 

30 %) 

Zmanjšal/i 

(zmanjšal/i 

od 10 % do 

30 %) 

Niti niti 

(ostal/i 

dokaj 

enak/i) 

Povečal/i 

(povečal/i 

od 10 % 

do 30 %) 

Zelo 

povečal/i 

(povečal/i 

nad 30 %) 

Prihodki od prodaje podjetja so se      

Dobiček podjetja se je      

Tržni delež podjetja na domačem trgu se je      
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 Zelo 

zmanjšal/i 

(zmanjšali 

za več kot 

30 %) 

Zmanjšal/i 

(zmanjšal/i 

od 10 % do 

30 %) 

Niti niti 

(ostal/i 

dokaj 

enak/i) 

Povečal/i 

(povečal/i 

od 10 % 

do 30 %) 

Zelo 

povečal/i 

(povečal/i 

nad 30 %) 

Tržni delež podjetja na tujem trgu se je      

Produktivnost dela (dodana vrednost na 

zaposlenega) se je 
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METODA GLAVNIH KOMPONENT 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,923 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1107,436 

df 15 

Sig. ,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Družbena odgovornost na področju varstva okolja je prisotna v viziji in 

strategiji našega podjetja. 
1,000 ,759 

Družbena odgovornost na področju varstva okolja je prisotna v kodeksu 

ravnanja našega podjetja. 
1,000 ,918 

Družbena odgovornost na področju varstva okolja je prisotna v internih 

poročilih našega podjetja. 
1,000 ,898 

Naše družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja imamo 

zapisano na spletnih straneh podjetja. 
1,000 ,837 

Podjetje na področju družbeno odgovornega ravnanja na področju varstva 

okolja sodeluje z drugimi podjetij. 
1,000 ,848 

Podjetje deluje kot aktivni član podjetniških skupin in/ali forumov, ki 

spodbujajo izvajanje družbenega ravnanja na področju varstva okolja. 
1,000 ,712 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance Cumulative % 

1 4,971 82,853 82,853 4,971 82,853 82,853 

2 ,360 6,006 88,859       

3 ,264 4,402 93,261       

4 ,199 3,318 96,579       

5 ,139 2,309 98,888       

6 ,067 1,112 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Scree Plot 

 

 

Component Matrix
a
 

  

Component 

1 

Družbena odgovornost na področju varstva okolja je prisotna v kodeksu ravnanja 

našega podjetja. 
,958 

Družbena odgovornost na področju varstva okolja je prisotna v internih poročilih 
našega podjetja. 

,948 

Podjetje na področju družbeno odgovornega ravnanja na področju varstva okolja 
sodeluje z drugimi podjetij. 

,921 

Naše družbeno odgovorno ravnanje na področju varstva okolja imamo zapisano 
na spletnih straneh podjetja. 

,915 

Družbena odgovornost na področju varstva okolja je prisotna v viziji in strategiji 
našega podjetja. 

,871 

Podjetje deluje kot aktivni član podjetniških skupin in/ali forumov, ki spodbujajo 
izvajanje družbenega ravnanja na področju varstva okolja. 

,844 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

DO_POROČANJE 161 3,6667 1,08861 

Valid N (listwise) 161     
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T-TEST 

Group Statistics 

Velikost podjetja (izberite ustrezno navedbo) N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

DRUŽBENO ODGOVORNO RAVNANJE NA 

PODROČJU VARSTVA OKOLJA 
  

Naše delovanje temelji 

na trajnostni rasti, 

družbeni odgovornosti 

in sonaravnosti. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 4,03 1,092 ,113 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 4,61 ,673 ,082 

Upoštevamo zakonska 

določila, povezana z 

družbeno odgovornim 

in trajnostnim 

ravnanjem na področju 

varstva okolja. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 4,10 ,984 ,102 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 4,66 ,592 ,072 

Ekološke regulative nas 

omejujejo pri 

poslovanju. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 2,76 ,991 ,102 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 2,99 ,977 ,119 

Učinkovito izkoriščamo 

vire (recikliranje, 

zmanjševanje porabe, 

ponovna uporaba). 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,93 ,997 ,103 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 4,40 ,719 ,088 

Uporabljamo okolju 

prijazne materiale. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,81 1,070 ,110 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 4,33 ,877 ,107 

Izdelujemo okolju 

prijazne izdelke. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,70 1,208 ,125 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 4,31 ,908 ,111 

Zaposleni sodeluje pri 

okoljevarstvenih 

aktivnostih 

organizacije. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,33 1,204 ,124 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 4,10 ,971 ,119 

Trajnostni razvoj in 

družbeno odgovornost 

na družbo in okolje 

jemljemo kot 

pomembno pot za 

dolgoročni razvoj 

podjetja. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,95 1,009 ,104 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 

67 4,54 ,703 ,086 
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Group Statistics 

Velikost podjetja (izberite ustrezno navedbo) N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

PRIDOBIVANJE INFORMACIJ         

O ukrepih, povezanih z 

družbeno 

odgovornostjo na 

področju varstva 

okolja, smo dobro 

obveščeni. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,54 1,074 ,111 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 4,30 ,798 ,097 

Z rezultati raziskav, 

povezanih s trajnostnim 

razvojem in z družbeno 

odgovornostjo na 

področju varstva 

okolja, smo dobro 

obveščeni. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 94 3,10 ,984 ,102 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 3,85 ,839 ,103 

Če je le mogoče, se 

udeležimo posameznih 

delavnic in seminarjev, 

ki so povezani s 

trajnostnim razvojem in 

z družbeno 

odgovornostjo na 

področju varstva 

okolja. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 94 3,00 1,107 ,114 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 

67 3,84 ,863 ,105 

V podjetju namenimo 

čas in sredstva za 

ozaveščanje, 

obveščanje in 

izobraževanje o načelih 

in ukrepih s področja 

družbeno odgovornega 

ravnanja na področju 

varstva okolja. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 94 3,14 1,053 ,109 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 

67 4,03 ,904 ,110 

POROČANJE O DRUŽBENO ODGOVORNEM 

RAVNANJE NA PODROČJU VARSTVA 

OKOLJA  

 

Družbena odgovornost 

na področju varstva 

okolja je prisotna v 

viziji in strategiji 

našega podjetja. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,72 1,140 ,118 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 67 4,48 ,823 ,101 



Priloga 3 

 

Group Statistics 

Velikost podjetja (izberite ustrezno navedbo) N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Družbena odgovornost 

na področju varstva 

okolja je prisotna v 

kodeksu ravnanja 

našega podjetja. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,45 1,267 ,131 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 67 4,40 ,889 ,109 

Družbena odgovornost 

na področju varstva 

okolja je prisotna v 

internih poročilih 

našega podjetja. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,31 1,227 ,127 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 67 4,33 ,927 ,113 

Naše družbeno 

odgovorno ravnanje na 

področju varstva okolja 

imamo zapisano na 

spletnih straneh 

podjetja. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,19 1,176 ,121 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 4,27 1,024 ,125 

Podjetje na področju 

družbeno odgovornega 

ravnanja na področju 

varstva okolja sodeluje 

z drugimi podjetij. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,26 1,235 ,127 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 67 4,15 ,957 ,117 

Podjetje deluje kot 

aktivni član 

podjetniških skupin 

in/ali forumov, ki 

spodbujajo izvajanje 

družbenega ravnanja na 

področju varstva 

okolja. 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 94 2,79 1,163 ,120 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 

67 3,58 1,143 ,140 

FINANČNA USPEŠNOST ORGANIZACIJE  

Prihodki od prodaje 

podjetja so se 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,34 ,934 ,096 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 3,49 ,877 ,107 

Dobiček podjetja se je Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,19 ,766 ,079 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 3,34 ,880 ,108 

Tržni delež podjetja na 

domačem trgu se je 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,12 ,670 ,069 
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Group Statistics 

Velikost podjetja (izberite ustrezno navedbo) N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 3,19 ,633 ,077 

Tržni delež podjetja na 

tujem trgu se je 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,35 1,095 ,113 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 3,40 ,970 ,119 

Produktivnost dela 

(dodana vrednost na 

zaposlenega) se je 

Majhno podjetje od 10 do 49 

zaposlenih 
94 3,49 ,652 ,067 

Srednje veliko podjetje od 50 

do 250 zaposlenih 
67 3,55 ,610 ,075 

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Naše delovanje 

temelji na 

trajnostni rasti, 

družbeni 

odgovornosti in 

sonaravnosti. 

Equal 

variances 

assumed 

5,572 ,019 -3,855 159 ,000 -,580 ,150 -,877 -,283 

Equal 

variances 

not assumed 

    -4,159 156,085 ,000 -,580 ,139 -,856 -,305 

Upoštevamo 

zakonska 

določila, 

povezana z 

družbeno 

odgovornim in 

trajnostnim 

ravnanjem na 

področju varstva 

okolja. 

Equal 

variances 

assumed 

2,443 ,120 -4,157 159 ,000 -,561 ,135 -,827 -,294 

Equal 

variances 

not assumed 

    -4,501 155,037 ,000 -,561 ,125 -,807 -,315 

Ekološke 

regulative nas 

omejujejo pri 

Equal 

variances 

assumed 

2,608 ,108 -1,458 159 ,147 -,230 ,158 -,541 ,081 
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Independent Samples Test 

  

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

poslovanju. Equal 

variances 

not assumed 

    -1,462 143,547 ,147 -,230 ,157 -,540 ,081 

Učinkovito 

izkoriščamo vire 

(recikliranje, 

zmanjševanje 

porabe, ponovna 

uporaba). 

Equal 

variances 

assumed 

,081 ,776 -3,347 159 ,001 -,477 ,143 -,759 -,196 

Equal 

variances 

not assumed 

    -3,530 158,971 ,001 -,477 ,135 -,745 -,210 

Uporabljamo 

okolju prijazne 

materiale. 

Equal 

variances 

assumed 

1,262 ,263 -3,269 159 ,001 -,520 ,159 -,834 -,206 

Equal 

variances 

not assumed 

    -3,379 155,855 ,001 -,520 ,154 -,824 -,216 

Izdelujemo 

okolju prijazne 

izdelke. 

Equal 

variances 

assumed 

4,770 ,030 -3,497 159 ,001 -,611 ,175 -,957 -,266 

Equal 

variances 

not assumed 

    -3,665 158,517 ,001 -,611 ,167 -,941 -,282 

Zaposleni 

sodeluje pri 

okoljevarstvenih 

aktivnostih 

organizacije. 

Equal 

variances 

assumed 

8,429 ,004 -4,352 159 ,000 -,775 ,178 -1,126 -,423 

Equal 

variances 

not assumed 

    -4,511 156,501 ,000 -,775 ,172 -1,114 -,435 

Trajnostni razvoj 

in družbeno 

odgovornost na 

družbo in okolje 

jemljemo kot 

pomembno pot za 

dolgoročni razvoj 

podjetja. 

Equal 

variances 

assumed 

1,382 ,241 -4,126 159 ,000 -,591 ,143 -,873 -,308 

Equal 

variances 

not assumed     -4,375 158,937 ,000 -,591 ,135 -,857 -,324 

O ukrepih, 

povezanih z 

Equal 

variances 5,575 ,019 -4,878 159 ,000 -,756 ,155 -1,062 -,450 
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Independent Samples Test 

  

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

družbeno 

odgovornostjo na 

področju varstva 

okolja smo dobro 

obveščeni. 

assumed 

Equal 

variances 

not assumed 

    -5,122 158,705 ,000 -,756 ,148 -1,047 -,464 

Z rezultati 

raziskav, 

povezanih s 

trajnostnim 

razvojem in z 

družbeno 

odgovornostjo na 

področju varstva 

okolja, smo 

dobro obveščeni. 

Equal 

variances 

assumed 

2,415 ,122 -5,094 159 ,000 -,755 ,148 -1,048 -,462 

Equal 

variances 

not assumed 

    -5,231 153,882 ,000 -,755 ,144 -1,040 -,470 

Če je le mogoče, 

se udeležimo 

posameznih 

delavnic in 

seminarjev, ki so 

povezani s 

trajnostnim 

razvojem in z 

družbeno 

odgovornostjo na 

področju varstva 

okolja. 

Equal 

variances 

assumed 

4,308 ,040 -5,160 159 ,000 -,836 ,162 -1,156 -,516 

Equal 

variances 

not assumed 

    -5,377 157,669 ,000 -,836 ,155 -1,143 -,529 

V podjetju 

namenimo čas in 

sredstva za 

ozaveščanje, 

obveščanje in 

izobraževanje o 

načelih in 

ukrepih s 

področja 

družbeno 

odgovornega 

Equal 

variances 

assumed 

4,159 ,043 -5,609 159 ,000 -,892 ,159 -1,205 -,578 

Equal 

variances 

not assumed 

    -5,755 153,521 ,000 -,892 ,155 -1,198 -,585 
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Independent Samples Test 

  

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ravnanja na 

področju varstva 

okolja. 

Družbena 

odgovornost na 

področju varstva 

okolja je prisotna 

v viziji in 

strategiji našega 

podjetja. 

Equal 

variances 

assumed 

5,103 ,025 -4,623 159 ,000 -,754 ,163 -1,076 -,432 

Equal 

variances 

not assumed 
    -4,875 158,964 ,000 -,754 ,155 -1,060 -,449 

Družbena 

odgovornost na 

področju varstva 

okolja je prisotna 

v kodeksu 

ravnanja našega 

podjetja. 

Equal 

variances 

assumed 

14,536 ,000 -5,314 159 ,000 -,956 ,180 -1,312 -,601 

Equal 

variances 

not assumed 
    -5,629 158,971 ,000 -,956 ,170 -1,292 -,621 

Družbena 

odgovornost na 

področju varstva 

okolja je prisotna 

v internih 

poročilih našega 

podjetja. 

Equal 

variances 

assumed 

8,272 ,005 -5,733 159 ,000 -1,020 ,178 -1,371 -,669 

Equal 

variances 

not assumed 
    -6,003 158,421 ,000 -1,020 ,170 -1,355 -,684 

Naše družbeno 

odgovorno 

ravnanje na 

področju varstva 

okolja imamo 

zapisano na 

spletnih straneh 

podjetja. 

Equal 

variances 

assumed 

2,038 ,155 -6,042 159 ,000 -1,077 ,178 -1,429 -,725 

Equal 

variances 

not assumed     -6,183 152,671 ,000 -1,077 ,174 -1,421 -,733 

Podjetje na 

področju 

družbeno 

odgovornega 

ravnanja na 

področju varstva 

okolja sodeluje z 

Equal 

variances 

assumed 

9,851 ,002 -4,956 159 ,000 -,894 ,180 -1,250 -,538 

Equal 

variances 

not assumed 
    -5,169 157,834 ,000 -,894 ,173 -1,236 -,552 
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Independent Samples Test 

  

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

drugimi podjetij. 

Podjetje deluje 

kot aktivni član 

podjetniških 

skupin in/ali 

forumov, ki 

spodbujajo 

izvajanje 

družbenega 

ravnanja na 

področju varstva 

okolja. 

Equal 

variances 

assumed 

,087 ,768 -4,305 159 ,000 -,795 ,185 -1,160 -,430 

Equal 

variances 

not assumed 

    -4,317 143,732 ,000 -,795 ,184 -1,159 -,431 

Prihodki od 

prodaje podjetja 

so se 

Equal 

variances 

assumed 

,182 ,670 -1,045 159 ,298 -,152 ,146 -,440 ,135 

Equal 

variances 

not assumed 

    -1,056 147,457 ,293 -,152 ,144 -,437 ,133 

Dobiček podjetja 

se je 

Equal 

variances 

assumed 

2,812 ,096 -1,165 159 ,246 -,152 ,130 -,409 ,106 

Equal 

variances 

not assumed 

    -1,138 129,685 ,257 -,152 ,133 -,416 ,112 

Tržni delež 

podjetja na 

domačem trgu se 

je 

Equal 

variances 

assumed 

,009 ,926 -,735 159 ,463 -,077 ,105 -,284 ,130 

Equal 

variances 

not assumed 

    -,742 146,899 ,459 -,077 ,104 -,282 ,128 

Tržni delež 

podjetja na tujem 

trgu se je 

Equal 

variances 

assumed 

1,487 ,224 -,311 159 ,756 -,052 ,167 -,382 ,278 

Equal 

variances 

not assumed 

    -,317 151,553 ,752 -,052 ,164 -,375 ,271 
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Independent Samples Test 

  

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Produktivnost 

dela (dodana 

vrednost na 

zaposlenega) se 

je 

Equal 

variances 

assumed 

,614 ,435 -,620 159 ,536 -,063 ,101 -,263 ,138 

Equal 

variances 

not assumed 

    -,626 147,675 ,532 -,063 ,100 -,261 ,135 
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REGRESIJSKA ANALIZA 

Factor Analysis 1 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,784 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 273,265 

df 10 

Sig. ,000 

Communalities 

  Initial Extraction 

Prihodki od prodaje podjetja so se 1,000 ,798 

Dobiček podjetja se je 1,000 ,746 

Tržni delež podjetja na domačem trgu se je 1,000 ,493 

Tržni delež podjetja na tujem trgu se je 1,000 ,399 

Produktivnost dela (dodana vrednost na 

zaposlenega) se je 
1,000 ,346 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,782 55,644 55,644 2,782 55,644 55,644 

2 ,774 15,476 71,120       

3 ,759 15,174 86,294       

4 ,440 8,794 95,088       

5 ,246 4,912 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

  

Component 

1 

Prihodki od prodaje podjetja so se ,893 

Dobiček podjetja se je ,863 

Tržni delež podjetja na domačem trgu se je ,702 

Tržni delež podjetja na tujem trgu se je ,632 

Produktivnost dela (dodana vrednost na 

zaposlenega) se je 
,588 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Factor Analysis 2 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,678 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 193,778 

df 5 

Sig. ,000 
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Communalities 

  Initial Extraction 

Prihodki od prodaje podjetja so se 
1,000 ,819 

Dobiček podjetja se je 1,000 ,778 

Tržni delež podjetja na domačem trgu se je 
1,000 ,627 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,224 74,129 74,129 2,224 74,129 74,129 

2 ,524 17,473 91,601       

3 ,252 8,399 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

  

Component 

1 

Prihodki od prodaje podjetja so se ,905 

Dobiček podjetja se je ,882 

Tržni delež podjetja na domačem trgu se je ,792 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

COMPUTE USPEŠNOST_ORG=(Q11a + Q11b + Q11c) / 3. 
EXECUTE. 

   

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

USPEŠNOST_ORG 161 3,2692 ,68771 

Valid N (listwise) 161     

 

 


