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POVZETEK  

Investitor mora v investicijskem procesu izkoriščanja obnovljivih virov energije rek 

upoštevati trajnostni razvoj ter zagotavljati vsaj znosne posege v okolje. Načelo trajnosti 

je večplastno: ohranjati zdravo okolje in naravne vire za zadovoljevanje potreb 

prihodnjih generacij. Proučili smo povezave druţbene odgovornosti z inovativno 

organizacijo, glede na vpliv na trajnostni razvoj, ob upoštevanju soodvisnosti 

zakonodaje in standardov v investicijskem podjetju in okolju. Odkrili smo več uporabe 

druţbene odgovornost podjetij in  njihove sposobnosti inovirati kot je predvidena v 

slovenski zakonodaji. Za doseganje ciljev druţbeno odgovornega investiranja smo 

podali nove modele primerne za celovite rešitve znotraj podjetij. 

Ključne besede: druţbena odgovornost, druţbeno odgovorno investiranje, inovativnost, 

trajnostni razvoj, obnovljivi viri energije, hidrocentrale. 

SUMMARY  

In an investment process related to the exploitation of renewable energy resources of 

rivers, the investor has to take account of sustainable development and ensure that 

intervention in the environment are still tolerable. The principle of sustainability calls 

for preservation of healthy environment and natural resources to cater for the needs of 

future generations. We studied the relationship between social responsibility and 

innovative organisation in the investing company and the environment with respect to 

the influence on sustainable development under consideration of the interdependence of 

the legislation and standards. It was found that companies are more socially responsible 

and show greater capacity to innovate as required under the Slovenian law. New models 

suitable for comprehensive solutions within companies for attaining the aims of socially 

responsible investing are presented. 

Key words: social responsibility, socially responsible investing, innovativeness, 

sustainable development, renewable energy resources, hydroelectric power plants. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Izkoriščanje obnovljivih virov energije je v raziskavi obravnavano za področje 

vodnega potenciala rek. Hidroelektrarne so veliki posegi v prostor, naravno in druţbeno 

okolje. Trajnostni sonaravni razvoj okolja je treba ob vsakokratnem investicijskem 

posegu v okolje upoštevati na podlagi slovenske zakonodaje in direktiv EU. Investitor 

mora z upoštevanjem trajnostnega razvoja zagotavljati vsaj znosne posege v naravno in 

druţbeno okolje. Investitor kot učeča se organizacija, z inovativnimi pristopi k 

odgovornosti in obvezam prilagaja lastno potrebo po razširitvi proizvodnih zmogljivosti 

glede na povečanje trga. Vsebinsko celovito inoviranje vključuje druţbeno odgovornost 

v investicijskem delovanju podjetij, ki z investiranjem in izgradnjo OVE posegajo v 

obstoječe naravno okolje ter s tem predstavljajo spremenjene vplive sodobne druţbe na 

trajnostni sonaravni razvoj okolja. 

1.1.1 Trajnostni razvoj  

Načelo trajnosti se čedalje bolj pojmuje večplastno, stebri trajnosti so naravno 

okolje, druţba in gospodarstvo. Ta tridimenzionalnost je dodaten razlog, da se napredka 

ne da meriti le z ekonomskimi kazalci, saj njihova rast lahko temelji na povečanju 

socialne neenakosti, slabšanju kakovosti okolja in izčrpavanju naravnih virov. Ker je v 

ospredju razvojni vidik, trajnostni razvoj označuje vse izboljšave razmer za človeka, ne 

zgolj na področju gospodarskega razvoja, ampak tudi na področju kakovosti ţivljenja 

ljudi, vključno s kakovostjo okolja in ohranjanjem virov za prihodnje generacije 

(R.A.V.E SPACE 2006). Trajnostni razvoj je torej niz dejavnosti, ki naj bi trajno 

izboljšale razmere za človeštvo. Vodil naj bi v trajnostno sonaravno bodočnost.  

1.1.2 Družbena odgovornost inovativnega investitorja 

Druţbeno odgovoren investitor presoja finančno moč podjetja z vidika ţelene 

stopnje donosnosti, dodatno pa je pozoren tudi na to, ali podjetje, zaposleni, drugi 

poslovni partnerji in zainteresirani ljudje, upoštevajo okoljske in druţbene standarde ter 

kako rešujejo okoljsko in druţbeno problematiko. Osebne vrednote investitorja 

opredeljujejo njegovo strategijo, naloţbene odločitve ter naloţbeni portfelj (Knez-Riedl 

2007e). Druţbeno odgovornega investitorja (posameznika, zasebnika, podjetje, banko in 

druge) zanima, kam naj investira in za kakšen namen. 
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1.1.3 Inoviranje, invencije in inovacije v organizaciji 

Slovenska energetska podjetja so v veliki meri odvisna od evropske energetike, kar 

pomeni, da je temu prilagojeno tudi inoviranje znotraj omenjene panoge. Obravnavane 

bodo invencije, sugestije, potencialne inovacije, inovacije in difuzija novosti ter njihov 

vpliv na poslovanja energetskega podjetja z vidiki druţbenega okolja. Investitor je 

učeča se organizacija, ki z inovativnimi pristopi k odgovornosti in obvezam prilagaja 

lastno potrebo po razširitvi proizvodnih zmogljivosti glede na povečanje trga. S tem bo 

opredeljeno in raziskano inoviranje v organizaciji in njegov vpliv na kakovost druţbene 

odgovornosti pri investiranju v obnovljive vire energije. 

1.2 Namen in cilj raziskave ter temeljna teza  

Namen raziskave je proučiti in poiskati povezave med druţbeno odgovornostjo ter 

inovativno organizacijo, glede na vpliv trajnostnega sonaravnega razvoja okolja in nanj 

ob investiranju v nove hidrocentrale ob upoštevanju soodvisnosti in medsebojnih 

vplivov zakonodaje in standardov v organizaciji in okolju. Namen magistrskega dela je 

izdelati nov model za druţbeno odgovorno in inovativno investiranje v hidrocentrale na 

primeru naloţb v OVE v Sloveniji. Namen je ugotoviti moţnosti vpeljave in izrabe 

posameznih inovativnih postopkov in pristopov v organizaciji, druţbene odgovornosti 

podjetja ter postaviti izhodišča za potrebne predhodne korake pred pričetkom 

investicijskega postopka v povezavi z zahtevanimi okviri in mejami, ki jih pred 

investitorja postavljajo pravni okviri zakonodaje ter direktiv, pa tudi nevladne 

organizacije, zlasti tiste na območju investiranja. 

Iz navedenega sledi cilj naloge, s pomočjo katerega ţelim dokazati, da sta 

inoviranje in druţbena odgovornost podjetij potrebna in povezana z evropskimi in 

svetovnimi zahtevami, s še sprejemljivimi posegi v okolje ob predvideni izrabi OVE, in 

da slovenska inovativnost glede trajnostnega sonaravnega razvoja okolja in organizacije 

in druţbene odgovornosti zaostaja/prednjači za/pred evropsko. Zaradi tega je konkretni 

investitor lahko vseskozi v podrejenem/enakopravnem poloţaju in zaostaja/prednjači v 

konkurenčnih prednostih, kar ima za posledico teţje/laţje investiranje v OVE – 

hidrocentrale. 

1.2.1 Temeljna teza  

Obravnavana temeljna teza izhaja iz nasprotja med druţbeno odgovornostjo 

podjetij in njihovo sposobnostjo za inoviranje na eni strani ter slovensko zakonodajo na 

drugi strani. Slovenska zakonodaja s svojim postopki in pristopi ne predvideva in ne 

omogoča druţbeno odgovornega in trajnostnega pristopa, ki bi lahko dal boljše rezultate 

kot zakonsko predpisan postopek. Izhodišče postavlja zastavljen model nameravanega 
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pristopa za izgradnjo hidrocentral kot osnova za bodoče inovativno investicijsko 

odločanje, ki bi vodilo v druţbeno odgovorno in  trajnostno druţbo in razvoj. 

1.3 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Obravnava teme priprave modela investiranja v obnovljive vire energije je v 

Sloveniji zastopana le v nekaj primerih, zato bo njihova primerjava temeljila na 

izhodiščih veljavne zakonodaje ter sprejetih direktiv EU. Obravnava izbranega 

problema je kompleksna in vključuje preučevanje večjega števila dejavnikov in njihovih 

medsebojnih vplivov. Iz celotne problematike se bom usmeril na obravnavo 

problematike na poslovni ravni podjetij. S tem bo verjetno večji poudarek na notranjem 

obravnavanju podjetij in drugih akterjev ter njihovih lastnosti, ki se morda lahko z 

drugačnimi miselnimi postopki in pristopi odlepijo od obstoječega rutinskega pristopa, 

posledica notranje organiziranosti na tem investicijskem področju. V raziskavi se bom 

omejil na obravnavo druţbene odgovornosti za trajnostni razvoj okolja kot vrednote in v 

tem okviru vpeljavo inovativnosti v energetskih podjetjih v Sloveniji, ki se trenutno 

edine ukvarjajo z investiranjem v OVE velikih hidrocentral. Naloga ne bo neposredno 

obravnavala investiranja v OVE malih hidrocentral, ker v njihovem obsegu ni 

managementa, ki bi vodil tovrstne postopke, bodo pa vzpostavljene iztočnice za ta 

segment investiranja v OVE. 
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2 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE – HIDROENERGETSKA IZRABA – 

TRAJNOSTNI RAZVOJ OKOLJA 

Obnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz 

stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah. Zaradi tega 

se fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin, šota ipd.) ne štejejo med obnovljive 

vire, čeprav se lahko obnovijo v zelo dolgem času (Wikipedia). Proizvodnja električne 

energije iz obnovljivih virov energije v večini primerov zahteva ukrepe za zagotavljanje 

enakih ali prednostnih moţnosti kot proizvodnja iz klasičnih virov. Hidroenergija je 

energija ena izmed obnovljivih virov energije. Pretvorba hidroenergije v električno 

energijo poteka v hidroelektrarnah. 

Prednosti izkoriščanja hidroenergije: 

 ne onesnaţuje okolja, 

 dolga ţivljenjska doba in relativno nizki obratovalni stroški. 

Slabosti izkoriščanja hidroenergije: 

 izgradnja hidrocentral predstavlja velik poseg v okolje, 

 nihanje proizvodnje glede na razpoloţljivost vode po različnih mesecih leta, 

 visoka investicijska vrednost (AURE). 

Obnovljivi viri energije so v Evropski uniji trenutno neenakomerno in nezadostno 

izkoriščeni. Če EU uspe oskrbeti bistveno večji deleţ svojih povpraševanj po energiji iz 

obnovljivih virov energije v naslednjem desetletju, potem je to pomembno za nadaljnji 

razvoj. V nasprotnem primeru bo EU zamudila priloţnost, ker bo postalo vse teţje 

izpolnjevanje njenih obveznosti v zvezi z varstvom okolja, tako na evropski kot tudi na 

svetovni ravni (European commission 1997, 4). Bela knjiga o obnovljivih virih energije 

EU opredeljuje spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE zaradi varnosti in 

raznolikosti preskrbe z energijo, varovanja naravnega okolja ter socialne in gospodarske 

kohezije zato predstavlja prednostno nalogo EU (European commission 1997, 39 -40). 

Obnovljivi viri energije (OVE) so pomemben vir primarne energije v Sloveniji, 

povečevanje njihovega deleţa pa je ena od prioritet energetske in okoljske politike 

drţave. Raba OVE s številnimi prednostmi pred konvencionalnimi energetskimi viri 

prispeva k zmanjševanju energetske uvozne odvisnosti, povečuje varnost zalog, 

energetsko učinkovito rabo, omogoča ustvarjanje novih delovnih mest in prispeva h 

krepitvi lokalnega podeţelskega razvoja regije. Voda je najpomembnejši obnovljivi vir 

energije in kar 21,6 % vse električne energije na svetu je proizvedeno z izkoriščanjem 

energije vode. V Sloveniji je v hidroelektrarnah proizvedeno 24,5 % vse proizvedene 

električne energije (AURE). 
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Slika 1: Viri energije v EU   

 

Vir: EU – 25 2004. 

V sliki 1 so prikazani deleţi posameznih primarnih virov energije v Evropski uniji 

leta 2004. Za primerjavo: v strukturi oskrbe z energijo v Sloveniji podobno kot v EU 

prevladuje nafta (36 %), sledijo trdna goriva (21 %) in jedrska energija (19 %), medtem 

ko ima plin v primerjavi s povprečjem EU le 12 % deleţ, obnovljivi viri pa 11 %, kar je 

občutno več kot na ravni Unije. Energetski zakon opredeljuje, da je električna energija, 

proizvedena iz obnovljivih virov energije, tista električna energija, ki jo proizvedejo 

proizvodne naprave, ki uporabljajo samo obnovljive vire energije (Energetski zakon 

2007). Direktiva 2001/77/ES o spodbujanju proizvodnje električne energije iz 

obnovljivih virov opredeli pojem »obnovljivi viri energije«, ki pomenijo obnovljive 

nefosilne vire energije in navaja (Evropski parlament 2001): 

 vodna energija spada med obnovljive vire energije - OVE, 

 EU priznava potrebo po spodbujanju OVE  kot prednostni ukrep, 

 članice naj določijo lastne okvirne cilje za porabo električne energije, 

proizvedene iz OVE. 

EU posveča OVE posebno pozornost ţe vrsto let. V Zeleni knjigi iz leta 1996 je kot 

cilj opredelila podvojitev deleţa primarne energije iz OVE v EU in to s 6 % leta 1997 

na 12 % do leta 2010, z Belo knjigo iz leta 1998 pa začrtala akcijski plan za 

uresničevanje tega cilja. Zaenkrat najpomembnejši zakonodajni akt EU na tem področju 

je Direktiva o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije 

na notranjem trgu električne energije (Direktiva EU 2001/77/EC), sprejeta leta 2001. 

Osnovni namen direktive je vzpostaviti skupne pogoje za promocijo in povečanje deleţa 

proizvodnje električne energije iz OVE, od drţav članic pa zahteva, da izvedejo 

potrebne korake za dosego zastavljenih ciljev. Cilj je povečati deleţ električne energije 

iz OVE s 14 % leta 1997 na 22 % do leta 2010 (ReNEP 2004). 
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V Sloveniji obstaja še nekaj neizkoriščenih vodnih potencialov – porečij, ki so bila 

ţe predmet raziskav in jih bo potrebno v prihodnje temeljito preučiti. Investiranje v 

nove proizvodne zmogljivosti je odločitev lastnikov in organov upravljanja v 

energetskih podjetjih. Električna energija iz hidroelektrarn je obnovljiva oblika energije, 

ki prispeva k izpolnjevanju slovenskih ciljev o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov 

(TGP). Električna energija iz obnovljivih virov energije ima za Slovenijo izreden 

pomen. OVE so domači viri in zaradi tega prispevajo k zanesljivosti oskrbe, ohranjanju 

in ustvarjanju delovnih mest ter omogočajo moţnost izbire pri nakupu energije. Da bi 

povečali deleţ električne energije iz obnovljivih virov energije na 33,6 % deleţ bruto 

proizvedene električne energije do leta 2010, je treba vključiti vse vrste elektrarn na 

obnovljive vire energije (ReNEP 2004). Deleţ rabe obnovljivih virov je v Sloveniji 

precej višji kakor v povprečju v EU, se pa od leta 2000 trendno niţa, nekoliko je po 

zadnjih podatkih upadel tudi v letu 2006. Spodbujanje projektov za učinkovito rabo 

energije (URE) in rabo obnovljivih virov energije (OVE) se v letu 2007 ni okrepilo, 

nekoliko višja javna sredstva za te namene pa so bila predvidena v letih 2008 in 2009 

(Vlada Republike Slovenije 2008b, 7). Da se zagotovi razpoloţljivost naravnih virov v 

prihodnosti, so bodo sedanji vzorci potrošnje in proizvodnje morali  spremeniti tako, da 

delujejo v okviru zmoţnosti naravnih virov. Trije ključni elementi za področje 

izboljšanja te učinkovitosti so (ISO 26000 2008b, 42): 

 energetska učinkovitost, 

 ohranjanje voda in dostop do vode, 

 učinkovita izraba naravnih materialov. 

2.1 Trajnostni razvoj okolja  

Biotska raznovrstnost je najpomembnejše naravno bogastvo zavarovanih območij 

(in eno najpomembnejših v Sloveniji) ter hkrati večnamensko naravno bogastvo, ki v 

ekonomskem smislu zahteva pozorno optimiranje uporabe. Je najbolj kritična in 

nenadomestljiva komponenta naravnega kapitala. Izguba biotske raznovrstnosti je eden 

največjih problemov, s katerimi se danes sooča svet. (Hlad in Slabe Erker, 2004, 52) 

Glede na vrednosti naravnih dobrin lahko gospodarske koristi izhajajo iz (Hlad in Slabe 

Erker 2004, 57): 

 neposrednega izkoriščanja naravnih virov, kot so voda, mineralne surovine, 

biotska raznovrstnost (rastline, ţivali) in prostor (urbanizacija, kmetijstvo, 

promet idr.) in  

 ekosistemskih storitev. 

Natura 2000 je instrument varstva narave v Evropski uniji, ki ga je s svojim 

pristopom uveljavila tudi Slovenija. Postala je eden od modelov ohranjanja narave, ki je 

ključnega pomena za vzdrţevanje ekološko pomembnih območij in naravnih vrednot. 
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(Natura 2000)  Sčasoma pa je dozorelo spoznanje, da tak pristop ni zadosten, ker se je 

treba lotevati tudi vzrokov, ki generirajo izgubo biotske raznovrstnosti tudi izven 

zavarovanih območij (Hlad in Slabe Erker 2004, 53). Vsak investicijski proces mora 

zato obravnavati okolje ne samo trajnostno, temveč tudi iz vidika medsebojno 

prepletenih strok, pravil in obvez iz področij druţbenega in naravnega okolja, ki skupaj 

predstavljajo temeljno zasnovo trajnostnega pristopa. Prenovljena strategija EU za 

trajnostni razvoj je postavila kot ključni cilj preprečevanje in zmanjševanje 

onesnaţevanja okolja in spodbujanje trajnostnih vzorcev porabe in proizvodnje, da bi se 

tako prekinila povezava med gospodarsko rastjo in propadanjem okolja (Svet Evropske 

Unije 2006, 3). Ob uporabi teorije sistemov in pri pripravi dokumentov političnih 

izhodišč, npr. o skrbi za inovacije, kakovosti, ali naravnem okolju, je potrebno jasno 

opredeliti, kaj pomenijo ti elementi v trajnostnem razvoju. (Mulej in Potočan 2004) 

Zaključno poročilo o novi evropski strategiji trajnostnega razvoja iz leta 2008 ugotavlja, 

da je bil v trajnostnem razvoju na področju ohranjanja naravnih virov doseţen le delen 

uspeh. Največji doseţen napredek pa je bil doseţen pri zaustavitvi izgube biotske 

raznovrstnosti na območjih Natura 2000. Vendar ostaja neodgovorjeno ključno 

vprašanje, kako uskladiti predvidene gospodarske rasti v EU z bolj trajnostnimi vzorci 

za gospodarski razvoj (European Commission 2008, 9; Council of the European Union 

2007). V preteklosti so prevladovale nacionalne pobude v zvezi s prilagoditvijo 

podnebnim spremembam, zato je z Zeleno knjigo o: Prilagajanje podnebnim 

spremembam v Evropi - moţnosti za ukrepanje EU (European Commission  2007) 

komisija EU temu področju posvetila večjo pozornost. V razmerah, ko je vpliv 

podnebnih sprememb vedno večji in  je nujno ublaţiti te spremembe,  postane vedno 

bolj očitno, da je potrebno vključevanje podnebnih sprememb v politike drţav članic 

EU (European Commission 2008, 24). Razvoj okolja je pojem, s katerim razumemo 

trajnostne posege v naravno stanje, da bi pridobivali blaginjo ljudi iz rabe okolja. To 

sledi iz opredelitve, da varstvo okolja vključuje ohranjanje ţivljenjskega in z njim 

neločljivo povezanega naravnega okolja in usmerjanje razvojnih procesov in posegov v 

prostor na podlagi uravnoteţenih razvojnih in okoljskih potreb, izhajajočih iz zahteve, 

da mora zadovoljevanje potreb sedanjih generacij upoštevati enake moţnosti prihodnjih 

generacij, kar zagotavlja nadzorovana raba naravnih virov (ARSO 2001, 108-109). 

Neposredni in posredni vplivi na biotsko raznovrstnost kot naravno bogastvo ima med 

drugimi lahko tudi raba naravnih virov, to je izkoriščanje vode. Eden poglavitnih 

vzrokov ogroţenosti je  razvoj infrastrukture z hidroenergetskimi objekti (ARSO 2001, 

14). S proučevanjem trajnostnega razvoja za potrebe spremljanja in vrednotenja 

razvojnih gibanj v Sloveniji Radej (Radej 2002) ugotavlja, da je napočil čas za postopno 

depriviligiranje gospodarskega pred okoljskim in druţbenim razvojem. Vlogo, ki jo je 

doslej imel gospodarski kapital, trajnostno prevzemajo druţbena bogastva oziroma 

sposobnosti ekonomskega sodelovanja na začetku vsakega razvojnega ciklusa, ki 



Obnovljivi viri energije – hidroenergetska izraba  trajnostni razvoj okolja  

9 

predstavlja prednostni seznam osnovnih potreb in sprememb pravil dostopanja do 

ekonomskih – naravnih bogastev. Trajnostno prihodnost bo zaradi človeške skupne 

prihodnosti potrebno obravnavati z različnimi strategijami tako, da bo sprejemljiva z 

vidika spodbujanja ekološko zdravega stanja okolja, z raziskavami in razvojem 

gospodarske učinkovitosti, z razvojem socialne pravičnosti, z obveznostmi in 

odgovornosti. Ta strategija bo usmerjena na naslednja ključna področja (Boţičnik, 

Ećimović in Mulej 2008,  16):  

 izobraţevanje in ozaveščanje, 

 učinkovito upravljanje naravnih virov in okolja, 

 integrirano načrtovanje razvoja in izvajanje, 

 preprečevanje in nadzorovanje onesnaţevanja in degradacije okolja, 

 krepitev upravnih in institucionalni mehanizmov, 

 proaktiven pristop do regionalnih in svetovnih okoljskih vprašanj, 

 oblikovanje in izvajanje akcijskih načrtov. 

Konferenca Zdruţenih narodov v Riu de Janeiru leta 1992 je prva potrdila pojem 

»trajnostni razvoj« in v svojih zaključkih zahtevala soodvisnost človeka in drugih delov 

narave, ki jih je treba upoštevati za boljši nadaljnji razvoj. Trajnost moramo razumeti v 

širšem smislu, ne izključno z okoljskih vidikov klimatskih sprememb. Zato za trajnostni 

razvoj predstavlja pomembnost tudi vključevanje gospodarskih in socialnih vidikov. 

(Ećimović, Mulej in Mayur 2002, 234) Trajnost je zelo zapleteno vprašanje, kar 

pomeni, da obstaja več definicij in mišljenj o tem, a so vsi enako veljavni. Doseganje 

trajnosti bo na dolgi rok na najvišji ravni zahtevalo vzpostavitev simbiotskih, namesto 

parazitskih navad ter odnosa med ljudmi in okoljem. Na kratek rok pa je vprašljivo, ali 

bo moţno popraviti okoljsko škodo, ki smo jih storili v preteklosti, ter se osredotočiti in 

pripraviti na moţne posledice povzročene škode (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008,  

206). Določeni koncepti za obravnavo trajnostnega razvoja so postali preveč omejeni na 

opazovanje, zaznavanje in vodenje zapletenih sistemov trajnostnega razvoja, čeprav le-

ta zajema vse nivoje od  druţine, podjetja, mreţe podjetij, regije, gospodarstev, drţave 

in vsega sveta (Ećimović, Mulej in Mayur 2002, 236). 

2.1.1 Evropska unija in trajnostni razvoj okolja 

Komisija Sveta EU v svojih dokumentih odobrava strategijo zaščite okolja in 

narave ter nadalje spodbuja integracijo okoljskih vidikov in trajnostnega razvoja v 

energetsko politiko ter priznava ključno vlogo energetskega sektorja za trajnostni 

razvoj. Poročilo predlaga skladen okvir politike, glede na energetske in okoljske 

interese, prednostne cilje in skupne in usklajene ukrepe, ter krepitev vključevanja 

okoljskih vidikov znotraj Skupnosti v energetski politiki (Energy Council 1999). 

Evropska unija je leta 2006 sprejela prenovljeno strategijo za uveljavljanje trajnostnega 
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razvoja. Splošni cilj prenovljene strategije Evropske unije za trajnostni razvoj je 

opredeliti in oblikovati ukrepe, ki bodo EU omogočili nenehno izboljševanje 

ţivljenjskih pogojev za sedanje in prihodnje generacije, in sicer z vzpostavitvijo 

trajnostnih skupnosti, ki lahko učinkovito upravljajo in uporabljajo vire ter izkoriščajo 

ekološki in druţbeni inovacijski potencial gospodarstva, da bi zagotovili blaginjo, 

varstvo okolja in socialno kohezijo (Svet Evropske Unije 2006). EU v pregledu 

prenovljene strategije za trajnostni razvoj v poglavju »Podnebne spremembe in čista 

energija« navaja operativne in posamične cilje (Svet Evropske unije 2006, 8): 

 obveze iz Kjotskega protokola, ki so jih drţave EU sprejele glede ciljev za 

zmanjšanje toplogrednih plinov do 2008–2012, pri čemer je cilj EU 8 % 

zmanjšanje emisij v primerjavi s stopnjami iz leta 1990. Cilj je doseči, da se 

povprečna temperatura zemeljskega površja ne dvigne za več kot 2 °C v 

primerjavi s predindustrijsko ravnijo, 

 energetsko politiko je v duhu energetske politike za Evropo, ki jo je marca 

2006 sproţil Evropski svet, treba uskladiti s cilji zanesljive oskrbe, 

konkurenčnosti in okoljske trajnosti. Energetska politika je ključna pri 

reševanju vprašanja podnebnih sprememb, 

 prilagoditev podnebnim spremembam in njihovo zamejitev je treba vključiti v 

vse ustrezne evropske politike, 

 21 % porabe električne energije naj bo iz obnovljivih virov do leta 2010; kaţe  

preučiti moţnosti za povečanje njihovega deleţa na 25 % do leta 2015. 

V procesu evropske integracije postaja regionalna razvojna politika eden od 

potencialno najbolj učinkovitih instrumentalnih in sistemskih odgovorov razvojne 

politike, še posebej za majhno drţavo z razmeroma visoko ravnijo splošne razvitosti. 

Strategija trajnostnega razvoja določa pristop k boljšemu oblikovanju politik, ki temelji 

na boljši zakonodaji in na načelu, da je treba trajnostni razvoj vključiti v oblikovanje 

politik na vseh ravneh. Zato se morajo vse vladne strukture podpirati in med seboj 

sodelovati, pri tem pa upoštevati različne institucionalne okvire in kulture in posebne 

razmere v drţavah članicah (Svet Evropske Unije 2006, 6). Pri tem bi morale vse 

institucije EU zagotoviti, da glavne politične odločitve temeljijo na predlogih, za katere 

je bila opravljena visoko kakovostna presoja vpliva, ki zagotavlja uravnoteţeno oceno 

druţbenih, okoljskih in gospodarskih vidikov trajnostnega razvoja in pri tem upošteva 

zunanjo razseţnost trajnostnega razvoja in stroške zaradi neukrepanja (Svet Evropske 

Unije 2006, 12). Potrebno je izboljšanje, ohranjanje in upravljanje naravnih virov ter 

preprečevanje njihovega prekomernega izkoriščanja, ob priznavanju vrednosti delovanja 

ekosistemov, zato so določeni operativni in posamični cilji (Svet Evropske unije 2006, 

13): 
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 povečati učinkovitost uporabe virov, pri čemer uporaba obnovljivih naravnih 

virov ne sme presega njihove sposobnosti obnavljanja, 

 pridobiti in ohraniti konkurenčno prednost z izboljšanjem učinkovitosti virov, 

med drugim s spodbujanjem ekološko učinkovitih inovacij, 

 izboljšati upravljanje obnovljivih naravnih virov ter preprečevanje njihovega 

prekomernega izkoriščanja, 

 zaustaviti upad biotske raznovrstnosti do leta 2010 in prispevati k bistvenemu 

zmanjšanju upada biotske raznovrstnosti na svetovni ravni. 

V zaključnem poročilu nove EU (New EU Sustainable Development Strategy 2008 

(EU SDS) strategije trajnostnega razvoja, ki govori o napredovanju trajnostnega razvoja 

v EU, je poudarjena problematika klimatskih sprememb in zavezanost za čisto energijo 

iz obnovljivih virov (European Commission 2008, 5). Poročilo navaja, da je zaznano, da 

manjka usklajenost med cilji in ukrepi v strategiji trajnostnega razvoja, kar bo ena 

izmed prioritetnih bodočih nalog. Strategija ponuja priloţnost, da se pod okriljem EU 

posamezne drţave na svojem območju osredotočijo na odprta vprašanja trajnostnega 

razvoja (European Commission 2008, 6). Zaključno poročilo ugotavlja, da je kljub 

nekaterim pomanjkljivostim strategija trajnostnega razvoja v EU še vedno pomemben 

ter ključni skupni evropski okvir za spodbujanje trajnostnega razvoja ter da postaja vse 

bolj pomemben ne le na evropskem nivoju temveč tudi na nacionalnih, regionalnih in 

lokalnih nivojih. Sprejeto je bilo priporočilo za nadaljnjo usklajevanje trajnostnega 

razvoja med članicami EU (European Commission 2008, 13).  

2.1.2 Slovenija in trajnostni razvoj okolja 

Za obvladovanje razmer s področja trajnostnega razvoja Slovenije je drţava leta 

2005 sprejela Strategijo razvoja Slovenije (SRS). Usmeritev SRS opredeljuje štiri 

temeljne razvojne cilje, med katerimi je pomemben: medgeneracijski in sonaravni 

razvojni cilj – uveljavljati načela trajnosti na vseh področjih razvoja (UMAR 2005, 8). 

Proces uveljavljanja razvoja po načelih trajnosti je potrebno razumeti kot kontinuiran 

proces (in ne kot enkraten dokument), ki ima vzpostavljene mehanizme za spremljanje, 

poročanje in prilagajanje strategije. Obstaja zavezanost, da morajo vsi bodoči 

dokumenti razvojnega načrtovanja upoštevati načela trajnostnega razvoja, v katere mora 

biti vključena tudi celovita presoja vplivov na okolje (Svet za trajnostni razvoj 2007, 

36). Slovenija je na podlagi sprejete Strategije razvoja Slovenije iz leta 2005 izdelala 

poročilo o tem stanju razvoja. Bistvene ugotovitve Poročila o razvoju za leto 2008, ki so 

ga pripravili na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR, 2008),  s 

katerim se spremlja uresničevanje Strategije razvoja Slovenije (SRS), so: 
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 uveljavljanje načela trajnosti Strategije razvoja Slovenije beleţi postopne 

premike, velik izziv pa predstavlja predvsem zaobrnitev trenda rastočih 

pritiskov na okolje s področja prometa (UMAR 2008, 11), 

 Slovenija ima v primerjavi s povprečjem EU nadpovprečno visok deleţ rabe 

obnovljivih virov energije, ki pa se je v zadnjih letih (podatki so do leta 2006) 

zniţal, zato njegovo povečanje predstavlja izziv predvsem v luči ambicioznih 

ciljev v EU na tem področju (UMAR 2008, 11),  

 na zmanjševanje pritiskov na okolje je v letu 2006 ugodno vplivalo predvsem 

pospešeno zmanjševanje energetske intenzivnosti (UMAR 2008, 11), 

 na področju sistema urejanja prostora je v letu 2007 prišlo do zakonodajnih 

sprememb; sprejet je bil nov zakon o prostorskem načrtovanju (UMAR 2008, 

60). 

Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja se namerava doseči 

predvsem s trajnostnim razvojem območij varstva narave (širših zavarovanih območij in 

območij Natura 2000) in z osveščanjem prebivalstva o okoljskih vprašanjih ter 

aktivnostmi na področju trajnostne energije z znatnim povečanjem obsega okolju 

prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije (Vlada Republike Slovenije 

2008, 10-12). 

2.2 Strategija za trajnostno, konkurenčno in varno energijo - Evropa in 

Slovenija 

Evropa mora nemudoma ukrepati: v energetskem sektorju je potrebnih veliko let, 

da začnejo novosti uporabljati kot inovacije. Na ta način bo ustvarila pogoje za rast, 

delovna mesta, večjo varnost in boljše okolje. Na tem področju je EU po letu 2000, ko 

je Komisija izdala Zeleno knjigo o varnosti oskrbe z energijo, dosegla nekaj napredka, 

vendar je glede na nedaven razvoj dogodkov na energetskih trgih potreben nov zagon na 

evropski ravni. Zelena knjiga obravnava strategije za investicije v obnovljive vire 

energije v Evropski uniji. Treba pa je upoštevati tudi visoko prioriteto, ki jo ima v obeh 

programih (slovenskem in evropskem) ohranjanje in varstvo biotske raznovrstnosti, saj 

se Republika Slovenija v Evropi uvršča med drţave z visoko biotsko raznovrstnostjo. 

Ugotavljajo, da so nujno potrebna vlaganja v energetiko (Evropska komisija 2006a). 

Strateški dokument sektorske razvojne skupine pri vladi RS ugotavlja, da je edina 

alternativa, ki nam ostaja, uvajanje obnovljivih, trajnostnih virov energije. Seveda pa je 

to področje še vedno v veliki meri na začetku in zahteva ogromno vlaganj v raziskave in 

razvoj. Predvsem, če ţelimo prispevati k uresničevanju zaveze 20/20/20 (načrt EU, da 

bo do leta 2020 za 20 odstotkov zniţala izpuste toplogrednih plinov, zniţala raven 

porabe energije za 20 odstotkov ter povečala deleţ obnovljivih virov energije za 20 

odstotkov (Evropska komisija 2007a). Samo ustrezna izraba virov energije, temelječa na 

analizah realnih potencialov, lahko zagotovi varno prihodnost. Povezovanja na področju 



Obnovljivi viri energije – hidroenergetska izraba  trajnostni razvoj okolja  

13 

energetike in obnovljivih virov so tudi tehnološke platforme, ki presegajo poslovni nivo 

in z oblikovanjem strateških razvojnih načrtov, izdelanimi z upoštevanjem dokumentov 

EU, podpirajo oblikovanje (Svet Vlade Republike Slovenije za konkurenčnost 2008): 

 strategij razvoja podjetij, 

 razvojno raziskovalnih nalog podjetij in inštitucij, 

 politik na nacionalnem in evropskem nivoju, 

 povezav med ključnimi udeleţenci za kreiranje prebojnih, inovativnih rešitev. 

Strateški dokument je za področje hidroenergije zelo splošen in ne povzema niti 

osnovnih izhodišč direktiv EU, ReNEP ter dokumentov, ki omenjeno vrsto energije 

štejejo kot obnovljivi vir v kontekstu trajnostne rabe okolja. Priloţnosti so v tem 

segmentu še zelo velike, vendar bodo brez skupne strategije ostale zanemarjene, po 

drugi strani pa se prav od njih pričakuje največji efekt v doseganju zastavljenih ciljev v 

zvezi s TGP. Zaključno poročilo Sveta Evrope o trajnostnem razvoju obravnava tudi 

področje energetike. Analiza za dolgoročno spodbujanje izrabe obnovljivih virov 

energije zahteva dodatno preučitev in določitev novih ciljev po letu 2010. Z akcijskim 

načrtom integriranega energetsko-podnebnega paketa, ki ga je sprejel  Evropski svet 

(Council of the European Union 2007), se je EU odločila o več novih izzivih, med 

katerimi je tudi cilj v zvezi s podnebno in energetsko politiko, da je potrebno do leta 

2020 izkoriščati 20% obnovljivih virov v celotni energetski bilanci (European 

Commission 2008, 22 - 23). Leta 1997 si je Evropska unija vzpostavila za cilj doseči 12 

% deleţa obnovljive energije v mešanici energetskih virov do leta 2010. Čeprav se je 

povečal deleţ proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije,  ta verjetno ne bo 

presegel 10 % do leta 2010 in le omejeno število drţav članic so naredile resen 

napredek na tem področju (European Commission 2008, 28). 

Evropska unija in Slovenija usmerjata izredno pozornost v energetiko in v iskanje 

rešitev za stabilne vire energije in čim manjšo zunanjo energetsko odvisnost. V poročilu 

RS Evropski komisiji o implementaciji Direktive 2001/77/ES o spodbujanju 

proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije je navedeno, da je v 

Sloveniji opazna dolgoročna teţnja k postopnemu povečevanju proizvodnje električne 

energije iz OVE. Zaradi hitrejše rasti porabe pa se deleţ OVE v porabi električne 

energije zniţuje in nas tako oddaljuje od doseganja zahtevanega cilja - 33,6 %, ki je 

obveznost iz pogodbe Slovenije o pristopu k EU. Deleţ električne energije, pridobljene 

iz obnovljivih virov energije v Sloveniji se zato, ker se porabe električne energije v 

Sloveniji povečuje hitreje, kot se povečuje proizvodnja, po letu 2000 zmanjšuje 

(Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo 2006). 
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2.3 Povzetek spoznanj o obnovljivih virih z vidika raziskovane teme 

Danes se prizadevanja za vzdrţno delovanje v okolju najbolj vrtijo okoli tehničnih 

rešitev, kako ublaţiti škodljive posledice atmosferskih emisij in njihovih učinkov, 

kakšne alternativne virov energije uporabljati za v naprej in tako naprej. Kot kaţejo 

izkušnje, so najboljše tehnične rešitve malo vredne v okolju. (Boţičnik, Ećimović in 

Mulej 2008,  210) Zelena energija je novejši izraz, ki v svojem bistvu zajema širok 

spekter pojmov, prepričanj in mnenj, ki se ob tem porodijo. Njihova razlaga sega od 

električne energije kot osnove vsakodnevnega bivanja in dela, preko občutkov, da je 

nekaj okolju prijazno in nam ljudem neškodljivo. Širina dojemanja je tako postala 

interdisciplinarna ter s tem podana uporaba definicije zelene energije. Izraz se uporablja 

v Evropski uniji in po svetu zadnjih 10 let kot prispodoba za energijo, pridobljeno iz 

obnovljivih energetskih virov. Uporaba obnovljivih virov se posebej poudarja, odkar se 

zavedamo strahotnega bremena, ki nam ga prinašajo podnebne spremembe ter se 

zavedati njihovih posledic. S spremembo načina upravljanja naravnih resursov, med 

katere spadajo obnovljivi viri energije, pa se spreminja tudi način pristopa k njihovi 

uporabi. Izraba ni sama po sebi dovolj. Pristopi nas zavezujejo, da moramo obnovljive 

vire danes izkoriščali tako, da bodo generacije za nami imele tudi kaj izkoriščati. 

Zdruţevanje znanja iz različnih področij nam lahko nudi priloţnosti, s katerimi bo 

izkoriščanje naravnih obnovljivih virov inovativno, druţbeno sprejemljivo, predvsem pa 

trajnostno naravnano. Trdimo lahko, da vodne elektrarne globalno ne povzročajo 

nobenih sprememb v ozračju. Pozitiven ekološki vidik hidroelektrarn in s tem same 

vodne energije je v tem, da zagotavljajo trikratno trajnost hidroenergetskih objektov, saj 

hidroelektrarne vplivajo pozitivno na ekologijo, ekonomijo in druţbo, kar pa je 

pomembno, če ţelimo naš razvoj voditi po načelih trajnosti in sonaravnosti (Voršič in 

Orgulan 1996, 6). Trajnostni razvoj okolja je tesno povezan z ostalimi segmenti 

trajnosti, ki skupaj tvorijo zaključeno celoto trajnostnega razvoja in bodočnosti. 

Njegova samostojna obravnava je smiselna le z vidika ugotavljanja dejanskega stanja v 

okolju in naravi, ki tako postane izhodišče za ugotavljanje preteklih degradacij, 

zahtevanih popravkov smeri razvoja, ki gravitirajo na dano lokalno okolje. Trajnost ima 

jasne in široko uveljavljene ter sprejete cilje in namene. S pogledi, ki se raztezajo preko 

naslednjih generacij, je potrebno zaščititi naravne vire, ohraniti in okrepiti socialno 

kohezijo in izvajati take investicijske dejavnosti v izrabi obnovljivih virov voda, da 

bodo koristne in varne tudi za blaginjo prihodnjih generacij. 
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3 TRAJNOSTNI RAZVOJ IN DRUŢBENA ODGOVORNOST V 

PODJETJIH ZA INVESTIRANJE V OVE  

Zaradi negativnih vplivov, ki jih je imel dosedanji razvoj na okolje in naravo, 

postaja vse pomembnejše upoštevati načela trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj 

postaja nujnost, ki zahteva organizacijsko, institucionalno in finančno doslednost 

drţave, podjetništva, zainteresiranih skupin ter posameznikov, ki sodelujejo v tem 

procesu. Okoljska vprašanja trajnostnega razvoja na lokalni, regionalni in svetovni ravni 

so med seboj povezana, zato jih je potrebno obravnavati celovito, sistematično in s 

kolektivnim pristopom. To je odraz naraščanja zavesti, da je potrebno zagotavljati zdrav 

ekosistem in socialno pravičnost, kar je prehod iz navadnega trajnostnega razvoja v 

druţbeno ekonomski trajnostni razvoj (Ećimović 2007, 28). Reševanje problemov 

našega oţjega in širšega okolja ne izhaja samo iz tega, kaj moramo in kako to storiti, 

ampak o tem, kako mobilizirati podporo, da to storimo. Z mobilizacijo človeških virov 

lahko drţave in svet hitro prestrukturirajo gospodarstva, če so prepričane, da je to 

potrebno storiti (Brown 2006, 253-255). Ko gledamo v okolju destruktivne trende, ki 

ogroţajo našo prihodnost, svet zagotovo potrebuje viden dokaz, da bomo lahko te trende 

na svetovni ravni resnično obrnili. Na srečo so ukrepi za zaustavitev destruktivnih 

trendov sproţili nove konstruktivne trende, ki se pogosto medsebojno krepijo kot win-

win rešitve. V razmerah, ki smo jim sedaj priča v nekaterih drţavah, pomeni to, da 

bomo preprosto morali sprejeti pobude za spremembe, kot je zmanjšanje emisij 

ogljikovega dioksida, brez čakanja na nov mednarodni sporazum, ki je še vedno v fazi 

pogajanj (Brown 2006, 258-261). Novi izzivi globalne ekonomije zahtevajo temeljite 

inovacijske spremembe dosedanjega načina dela, vključno s potrebno in dovolj celovito 

obravnavo trajnostnega razvoja in njegovega izvajanja v podjetjih, ki so kot poslovni 

sistemi danes najbolj vplivni za nadaljnji razvoj človeštva. Osnovno razumevanje 

trajnostnega razvoja je, da trajnostni razvoj izraţa soodvisnost ekonomije in naravnega 

okolja kot dveh bistvenih temeljev ţivljenja in bivanja. Drugo izhodišče pri obravnavi 

in razumevanju trajnostnega razvoja je spoznanje soodvisnosti med strokovnimi in 

političnimi podlagami kot predpogoju za potrebno in dovolj celovit trajnostni razvoj kot 

pojem za izvajanje vseh sedanjih in prihodnjih dejavnosti. Tretja teza pri obravnavi 

izhodišč trajnostnega razvoja je zadostna in potrebna celovitost razumevanja 

trajnostnega razvoja, posebej še potrebne podlage za ustrezno izvajanje trajnostnega 

razvoja. Prehod v inovativno podjetje mora vključevati tudi trajnostni razvoj podjetij, 

tako da postanejo trajnostna (Potočan in Mulej 2008, 147).  

3.1 Trajnostni razvoj podjetja  

Novi izzivi zahtevajo korenite inovacije skupaj s celostno obravnavo in izvajanjem 

trajnostnega razvoja. To predstavlja ideja o vlogi in pomembnosti okoljske 
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odgovornosti podjetij, etični odgovornosti podjetij in druţbeni odgovornosti podjetij v 

sodobnem poslovanju. Zato morajo managerji izboljšati razumevanje in uporabo 

omenjenih odgovornosti za kreiranje in izvajanje etiko celovitosti podjetja pri njihovem 

delu. Soodvisnost med strokovno in politično javnostjo je  predpogoj za skupne interese 

za potrebno in zadostno celovitost trajnostnega razvoja, kot pojem za vse sedanje in 

prihodnje dejavnosti na vseh ravneh in v vseh poslovnih sistemih. Podjetja kot poslovni 

sistemi lahko doseţejo potrebno in zadostno celovitost trajnostnega razvoja, če so 

njihova izhodišča, načela itd potrebno in dovolj dolgoročne in naklonjene celovitosti. 

Na teh osnovah se lahko oblikujejo konkretni cilji za določene ravni delovanja, ki 

morajo biti usklajeni s trajnostnim razvojem in s tem povezanimi splošnimi cilji 

(Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 132). Konkurenčnost gospodarstva, temelječa na 

podlagi dosedanjih izkušenj razvoja, zajema štiri razvojne faze (Boţičnik, Ećimović in 

Mulej 2008, 16):  

 naravni viri - ko so ljudje imeli slabše ţivljenje;  

 investiranje - sedaj ljudje ţivijo bolje (večinoma tuji vlagatelji); 

 inovacije - ko ljudje ţivijo s potrebno in dovolj celovito ustvarjalnostjo in zato 

ţivijo bolje in bolje; 

 izobilje - ki je hkrati najvišja raven človeških ţelja in istočasno slepa ulica: ko 

je izobilje dovolj veliko, se posamezniki ne počutijo več motivirani za delo, da 

bi si še kaj ţeleli, zato pričnejo ceniti lenobo in zato je potrebna pomoč pri 

reševanju. 

Iz te slepe ulice obstaja  izhod z uresničitvijo nove faze, ki mora temeljiti na 

sinergijskem povezovanju (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 100): 

 trajnostnega razvoja kot načina potrebne celovitosti vedenja ljudi,  

 etike soodvisnosti,  

 ustvarjalnosti in inovativnosti tudi za splošne cilje,  

 prevlade ustvarjalnega sloja prebivalstva, za laţji prehod iz človeka lastnika v 

ustvarjalca in nadomestitev kulta lenobe in prostega čas brez vsebine. 

3.1.1 Evropska unija in trajnostni razvoj  

Okoljsko dimenzijo je potrebno obravnavati na dolgi rok, gospodarska rast, 

socialna kohezija in varstvo okolja pa morajo iti z roko v roki. Strategija trajnostnega 

razvoja bi morala biti katalizator za oblikovalce politik in javnega mnenja v prihodnjih 

letih in postati gonilna sila institucionalnih reform in sprememb v podjetjih in vedenja 

potrošnikov (Commission of the European communities 2001). Glede trajnostnega 

razvoja je EU napredovala bolj kot katera koli regija na svetu. To se je dalo doseči le s 

partnerskim sodelovanjem – evropskih institucij, vlad in uprav na drţavni, regionalni in 
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lokalni ravni, v sodelovanju s socialnimi partnerji in civilno druţbo, kjer vsi skupaj 

stremijo k skupnemu cilju. Ta zapuščina je pomemben temelj za uresničitev vizije, ki 

zdruţuje EU; v ustavi potrjene vizije o »trajnostnem razvoju Evrope, ki temelji na 

uravnoteţeni gospodarski rasti, stabilnosti cen, polni zaposlenosti, socialnem napredku 

ter visoki stopnji zaščite okolja ter izboljšanju njegove kakovosti« (Evropska komisija 

2005, 5). Zdruţeni narodi zahtevajo v svojih dokumentih tudi razmišljanje o 

uravnoteţenju gospodarskega razvoja in naravnega okolja. Govoriti o trajnostnem 

razvoju pomeni tudi, da se vidi soodvisnost gospodarstva in okolja bolj kot njuna 

posamezna neodvisnost (Mulej in Potočan 2004). V EU je potrebno dinamično 

gospodarstvo, da bodo zadovoljene socialne in okoljske ambicije. Zato se prenovljena 

Lizbonska strategija osredotoča na gospodarsko rast in nova delovna mesta. Poskrbeti je 

potrebno, da: 

 bo Evropa privlačnejša za naloţbe in delo, 

 bodo znanje in inovacije motor evropske rasti, 

 bo oblikovana politika tako, da bodo lahko podjetja ustvarila številnejša in 

boljša delovna mesta. 

Lizbonska strategija je bistven element nadrejenih ciljev trajnostnega razvoja, 

določenih v Pogodbi: izboljšanje blaginje in ţivljenjskih pogojev na trajnosten način za 

sedanje in bodoče generacije. Tako Lizbonska strategija kot tudi strategija trajnostnega 

razvoja prispevata k doseganju tega cilja. Strategiji se vzajemno dopolnjujeta, stremita k 

dopolnilnim ukrepom, vendar uporabljata različne instrumente in dosegata učinke v 

različnih časovnih okvirih. V EU je sprejeta Agenda 21, ki je v osnovi definirana z  

»okolju prijazno«, kar pomeni »okolju varno in zanesljivo«. Zapisani so koncepti o 

prenosu okolju prijaznih tehnologij, sodelovanju in krepitvi zmogljivosti. Okolju 

prijazne tehnologije pa so lahko posamezne tehnologije, ki so ozko usmerjene, ter 

kompleksni sistemi, kateri vključujejo znanje in procese ter tudi organizacijo ali 

upravljanje podjetij (Agenda 21 2004). Komisija Evropske unije se v celoti zavzema za 

trajnostni razvoj ter posodobitev in nadaljnji razvoj evropskega socialnega modela. 

Poleg tega je potrebno še naprej sodelovati z mednarodnimi partnerji, da bi uravnavali 

makroekonomska neravnoteţja, saj je spodbujanje gospodarske rasti in inovativnosti 

koristno tako za partnerje kot tudi za Unijo (Evropska komisija 2005, 6). Komisija in 

drţave članice morajo okrepiti svoja spodbujanja ekoloških inovacij, ki lahko prinesejo 

trajnostno izboljšanje kakovosti ţivljenja, pa tudi gospodarsko rast in nova delovna 

mesta, na primer na področjih, kot so trajnostna izraba virov, podnebne spremembe in 

energetska učinkovitost. Omogočiti je potrebno inovacije, uporabo informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij ter trajnostno izrabo virov (Evropska komisija 2005, 11-26). 

Evropski svet je potrdil cilje, načela in ukrepe na katerih naj bi temeljila prenovljena 

strategija ohranjanja in upravljanja naravnih virov in trajnostnega razvoja. Obe strategiji 
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ponujata osnovo za soočanje z izzivi globalizacije, da v EU uspeva dinamičnost, 

inovacije in ustvarjalno podjetništvo (Svet Evropske Unije 2006). V tem smislu 

strategija trajnostnega razvoja upošteva, da so naloţbe v okoljski kapital ter tehnološke 

inovacije predpogoj za dolgoročno konkurenčnost in gospodarsko blaginjo in boljše 

varstvo okolja. Prenovljena strategija trajnostnega razvoja določa pristop k boljšemu 

oblikovanju politik, ki temelji na boljši zakonodaji in na načelu, da je treba trajnostni 

razvoj vključiti v oblikovanje politik na vseh ravneh. Pri tem morajo vse institucije EU 

zagotoviti, da glavne politične odločitve temeljijo na predlogih, za katere je bila 

opravljena visoko kakovostna presoja vpliva, ki zagotavlja uravnoteţeno oceno 

druţbenih, okoljskih in gospodarskih vidikov trajnostnega razvoja in pri tem upošteva 

zunanjo razseţnost trajnostnega razvoja in stroške zaradi neukrepanja. Drugi 

instrumenti za boljše oblikovanje politik so naknadna ocena vplivov politike in 

sodelovanje javnosti ter zainteresiranih strani. Drţave članice morajo pri razvoju 

strategij, programov in projektov uporabljati orodja presoje vplivov (Svet Evropske 

unije 2006, 6-7). Vodje podjetij, druge ključne zainteresirane strani in nevladne 

organizacije, morajo s političnimi voditelji nujno razmisliti o srednje in dolgoročnih 

politikah, potrebnih za trajnostni razvoj, ter predstaviti izčrpne podjetniške odgovore, ki 

presegajo obstoječe minimalne zakonske zahteve. V skladu z Evropsko zvezo za 

druţbeno odgovornost gospodarskih druţb je treba povečati osveščenost in znanje 

socialne in okoljske obveznosti in odgovornosti podjetij (Svet Evropske unije 2006, 26). 

Slika 2: Prikaz pogojev in njihovih medsebojnih odvisnosti za doseganje 

trajnostnega razvoja  

 

Vir: Wikipedia, lasten prevod. 
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delovanjem prispeva k trajnostnemu razvoju s pospeševanjem in razširjanjem priporočil 

za delovanje mednarodne trgovinske politike, investicij, gospodarskih politik, 
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podnebnih sprememb in energije, merjenja in ocenjevanja trajnostnega razvoja ter 

trajnostno upravljanje naravnih virov. Prav tako pa deluje na področju korporativne 

druţbene odgovornosti podjetij z enakim delovanjem (Hohnen in Potts 2007). 

3.1.2 Slovenija in trajnostni razvoj  

Slovenija se zaveda pomena trajnostnega razvoja. Soţitje v skupnem naravnem 

okolju je razlog, da je sprejela kar nekaj dokumentov, ki Slovenijo uvrščajo med drţave 

z uveljavljanjem trajnostnega razvoja iz vseh vidikov v dejavnosti druţbe. Z 

zastavljenimi cilji je Strategija razvoja Slovenije (UMAR 2005) predvidevala tudi 

strategijo trajnostnega razvoja Slovenije za naslednje obdobje do leta 2013, kjer je 

zastavljeno  povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. V tej prioriteti so 

med drugimi zastavljene tudi izhodiščne naloge za uveljavljanje in doseganje 

trajnostnega razvoja (UMAR 2005, 42 – 43): 

 zmanjšati prispevek k spreminjanju podnebja in prilagajati gospodarstvo in 

poselitev pričakovanim podnebnim spremembam, 

 uveljavljati trajnostno rabo naravnih virov, povečati ekološko učinkovitost in 

kakovost ţivljenja, 

 povečati energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije v 

javnem sektorju in na lokalni ravni, 

 spodbujati okoljsko ustrezne, sonaravne podjetniške in potrošniške prakse, 

 spodbujati razvoj in uporabo okoljskih tehnologij, 

 zaustaviti upadanje biotske raznovrstnosti do leta 2010 in naravno kakovost 

slovenskega prostora uveljaviti kot kakovost za celotno EU, kar pomeni tudi 

skupno odgovornost za njeno ohranjanje; zasnovati varovalne reţime, ki bodo 

omogočali varovanje rastlin in ţivali, njihovih biocinoz ter hkrati celovit 

gospodarski in socialni razvoj na varovanih območjih (Natura 2000), 

 krepiti zmogljivost uprave na področjih okoljskega prava in okoljske 

ekonomike. 

Poročilo o Prispevku Slovenije k poročilu evropske komisije o napredku podaja 

pregled glavnih ugotovitev pri izvajanju Strategije razvoja Slovenije, ki je tudi strategija 

trajnostnega razvoja Slovenije. Ugotovljeno je, da se načelo trajnosti ne uresničuje 

zadovoljivo in je problematično zlasti na področju okolja.  Pritiski na okolje se sicer 

postopno zmanjšujejo, vendar prepočasi glede na gospodarski razvoj in zastavljene cilje 

trajnostnega razvoja. V nadaljnjem izvajanju Strategija bodo nosilci  strategije morali 

okrepiti predvsem tiste dejavnike konkurenčnosti, ki temeljijo na znanju in inovativnosti 

ter zmanjšati pritiske na okolje (Svet za trajnostni razvoj 2007, 4). V poročilu je 

obravnavano tudi vključevanje javnosti, ki je bilo zagotovljeno v skladu z Aarhuško 

konvencijo. Vključevanje lokalnih skupnosti se uveljavlja z zagotavljanjem 



Trajnostni razvoj in družbena odgovornost v podjetjih za investiranje v OVE  

20 

implementacije načela integracije trajnosti v oblikovanje  razvojnih politik in razvojnih 

programov na regionalni in lokalni ravni z regionalnimi razvojnimi programi, ki se 

uresničujejo tudi na področju okoljskega razvoja v posamezni regiji (Svet za trajnostni 

razvoj 2007, 32). Vključevanje javnosti je večplastno ter ne zajema le obveščanja od 

zgoraj navzdol, temveč tudi vključevanje zainteresiranih skupin v proces priprav, 

odločanja in sprejemanja programov ali projektov na različnih nivojih od drţavnih, 

lokalnih do podjetniških. To področje v poročilu ni zajeto enakovredno iz vidika 

zainteresiranih skupin, temveč le z vidika pripravljavcev in poročevalcev Strategije. 

Zaradi počasnosti sprememb je Slovenija pričela izgubljati svojo globalno 

konkurenčnost. Slovensko gospodarstvo je preveč regulirano, birokratizacija 

poslovnega okolja omejuje podjetniški razvoj. Počasno prestrukturiranje gospodarstva 

se kaţe v njegovi skromni inovativnosti in šibki podjetniški aktivnosti (Svet za 

trajnostni razvoj 2007, 34). Vse to so ključne teme in nadaljnji izzivi za izboljšanje 

stanja v strategiji trajnostnega razvoje Slovenije, s tem da sledi ciljem prenovljene 

Strategije EU za trajnostni razvoj. Drţavni razvojni program Republike Slovenije za 

obdobje 2007–2013 je bil sprejet leta 2008; temelji na Strateškem razvoju Slovenije, ki 

ustreza tudi merilom strategije trajnostnega razvoja. V tem dokumentu je načelo 

trajnosti osnovno vodilo. Nezadovoljiv uspeh je bil doseţen na področju raziskovalno-

razvojne dejavnosti in inovacij (Vlada Republike Slovenije 2008, 7). Načelo trajnosti in 

cilji Strateškega razvoja Slovenije se ne uresničujejo zadovoljivo; problematično je 

zlasti pri okolju. Visoka energetska intenzivnost gospodarstva se glede na velik 

zaostanek za razvitimi gospodarstvi zmanjšuje prepočasi (Vlada Republike Slovenije 

2008, 9). Razvojno-investicijski cilji povezovanja ukrepov za doseganje trajnostnega 

razvoja vključujejo boljše upravljanje z okoljem in vzpostavitev učinkovite okoljske 

infrastrukture. Z ukrepi ţeli zagotoviti visoko kakovost na področju obnovljivih virov in 

racionalno rabo energije ter izboljšano kakovosti okolja. Gre za področja, ki so 

nepogrešljivi vidiki trajnostnega razvoja, ki pa doslej niso bila zastopana v zadostnem 

obsegu ter za ukrepe za doseganje trajnostnega razvoja, ki so potrebni, ker proizvodni in 

potrošniški vzorci niso dovolj trajnostno naravnani. Zaradi podnebnih sprememb zdaj ni 

več dvoma, da so potrebne investicije v učinkovito rabo končne energije ter znatno 

povečanje obsega proizvodnje okolju prijazne energije. Med posebnimi nalogami je 

zastavljeno bistveno povečanje inovativne sposobnosti  in s tem deleţ inovacijsko 

aktivnih podjetij do leta 2013 (Vlada Republike Slovenije 2008, 21 - 25). Konkurenčno 

gospodarstvo in hitrejšo rast v Sloveniji namerava doseči predvsem z aktivnostmi s 

področja vzpodbujanja inovativnosti (Vlada Republike Slovenije 2008, 37). 

3.1.3 Uvajanje trajnostnega razvoja v podjetje 

Izhodišče za uveljavljanje in razumevanje trajnostnega razvoja v sodobnih podjetjih 

postaja vse pomembnejše. Neizbeţne so postale krize, ki vsebujejo visoke stroške za 
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uveljavljanje trajnostnega razvoja v našem okolju in okolju podjetja, kjer deluje. 

Koncept trajnostnega razvoja ponuja (moţne) rešitve za doseganje skupnih ciljev 

trajnostne naravnanosti in dejavnosti podjetja. Na podlagi teoretičnih spoznanj in 

izkušenj v poslovni praksi podjetij lahko opredelimo trajnostno podjetje v najbolj 

splošnem pomenu kot podjetje, ki dosega sinergijske učinke gospodarskih, okoljskih, 

druţbenih in etičnih razseţnosti s cilji svojega poslovnega in delovanja.  Učinki 

sinergije trajnosti in gospodarskega razvoja razkrivajo uporabo in razumevanje 

sistemskega razmišljanja v trajnostnem razvoju (Potočan in Mulej 2008, 148). 

Doseganje sinergijskih učinkov izhaja iz naslednjih navedenih temeljnih vidikov 

trajnostnega razvoja in glavnih meril za nivo njegove kakovosti, ki so prikazane v tabeli 

1:  

Tabela 1: Temeljni vidiki in glavna merila za prehod podjetja v inovativno podjetje 

Vidik Splošna merila 

Gospodarska nuja Konkurenčnost 

Ekološka nuja Moţnost bivanja 

Druţbena nuja Skupnost 

Etična nuja Upravičenost 

Vsi vidiki Kombinacija meril 

Vir: Potočan in Mulej 2007, 148. 

Moderna podjetja poskušajo snovati in voditi svoje delo in vedenje v podjetju na 

način, ki izpolnjuje potrebe in zahteve ljudi in okolja. Za izpolnjevanje takšnih ciljev pa 

je potrebno v podjetjih uvesti ustrezna merila za izvajanje trajnostnega razvoja. 

Tabela 2: Merila za prehod podjetja v inovativno podjetje  

Osnovna merila za 

izvajanje trajnostnega 

razvoja v podjetjih, kot 

poslovnih sistemih: 

CRITERIA ASPECTS 

Individual 

Performance 

Criterion 

Corporate 

Performance 

Criterion 

Societal 

Performance 

Criterion 

Global 

Performance 

Criterion 

Economic 

Imperative 

Individual 

prosperity 

Corporate profitability Societal wealth Global wealth 

 

Ecological 

Imperative 

Individual 

ecoefficiency 

Corporate ecoefficiency Societal 

ecoefficiency 

Global 

ecoefficiency 

Social Imperative Individual quality of 

life 

Corporate reputation Societal quality of 

life 

Global quality of 

life 

Ethical Imperative Individual values Corporate values Societal values Humankind values 

All aspects in 

synergy 

Individual sustainable 

life index 

Corporate sustainable 

working /behaviour index 

Societal sustainable 

development index 

Global sustainable 

development index  

Vir: Potočan in Mulej, 2007, 148. 

Podjetja kot poslovni sistemi lahko doseţejo zadostno in potrebno celovit trajnostni 

razvoj, če so njihova izhodišča, načela ipd, dolgoročna in trajnostna. Na ta način 

podjetja kot poslovni sistemi podpirajo dovolj dobro lastno eksistenco, če lahko pri 
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opravljanju svojih poslovnih dejavnosti dosegajo: smiselnost, spoštljivost, etičnost in 

inovativnost (Potočan in Mulej 2007, 149-150). Koncept trajnostnega razvoja je treba 

jemati kot posledico dveh različnih vidikov, ki morata temeljiti na znanju, izkušnjah, 

interesih in vrednotah. Strokovni vidik vsebuje zahtevo po metodološki celovitosti, a 

politični vidik podaja moţnosti za vpeljevanje in uporabo principa trajnostnega razvoja.  

Strokovni vidik je zaradi svojih izhodišč mnogo bolj objektiven in racionalen, če 

strokovnjaki delujejo in se obnašajo celovito. Politični vidik je na drugi strani odvisen 

od različnih interesov v danem časovnem obdobju. Zato je praviloma politični vidik 

mnogokrat precej bolj subjektiven in nerazumen (Potočan in Mulej 2007, 150). V 

primeru trajnostnega razvoja je vloga Organizacije Zdruţenih Narodov kombinacija 

delovanja nekakšne svetovne vlade med poslovnimi zdruţenji in nevladnimi 

organizacijami. Rezultati številnih izvedenih raziskav kaţejo, da podjetja kot poslovni 

sistemi sprejemajo odločitve v prid ali proti trajnostnemu razvoju, večinoma na podlagi 

ozkih ali kratkoročnih gospodarskih motivov. Iz tega osnovnega razloga so ZN globalno 

podprli številne formalne in neformalne organizacije za spodbujanje interesa 

gospodarskih dejavnosti, ki temeljijo na izvajanju celovitosti trajnostnega razvoja na 

različnih ravneh v druţbi. Stroka je zato v raznih inštitucijah in strokovnih zdruţenjih 

razvila različne modele in koncepte za podjetja, s strokovno, usklajeno in zahtevano 

celostno opredelitvijo izhodišč in osnovnih lastnosti (Potočan in Mulej 2008, 151-152). 

Velika podjetja kot poslovni sistemi delovanja se za izvajanje trajnostnega razvoja 

lotevajo bolj celovitega in profesionalnega pristopa na podlagi opredelitev globalnih 

izhodišč. Globalno takšna izhodišča obravnava The World Business Council for 

Sustainable Development - WBCSD
1
   (WBCSD 2005). 

Ko v podjetjih poskušajo opredeliti uporabo nivoja »primernega« trajnostnega 

razvoja, se postavlja veliko novih vprašanj, ki izhajajo iz: opredelitve izhodiščnih 

interesov, njihovih vsebin in metod, potreb, moţnosti, znanja in vrednot podjetja, da bi 

dosegli zadostno in potrebno celovito ravnanje v trajnostnem razvoju. Podjetje poizkuša 

prednostno zadovoljiti potrebe notranjih in zunanjih okolij, ki so povzročila, da je bilo 

podjetje ustanovljeno. Interes podjetja je odvisen od spoštovanja vrednot, kulture, etike 

in pravil. Opredelitev vsebine interesov iz vidika trajnostnega razvoja določa 

razumevanje njegove vloge in teţe ter njegovih sinergijskih učinkov v delovanju 

podjetja (Potočan in Mulej 2007, 152-153). 

Večina teţav trajnostnega razvoja se je do sedaj reševala z ukrepi in pripravo na 

pojasnjevanje sklopov problemov, zato so podjetja morala narediti premik nazaj v 

iskanju rešitev. Celoten proces ustvarjalnega reševanja teţav je zapleten sistem sam po 

                                                 
1
 The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) določa izhodišča za druţbe, 

ki raziskujejo trajnostni razvoj, skrbijo za izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks, se zavzemajo za 

obravnavo poslovnih do stališč teh vprašanj v različnih forumih, sodelujejo z vladami, nevladnimi in 

vladnimi organizacijami. 
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sebi, hitro se spreminja s časom, ima stalne soodvisne in vzajemne vplive ter zahteva 

sistemsko razmišljanje, da bi se dal razumeti in praktično uporabljati. Na voljo obstaja 

nešteto tehnik reševanja problemov za različne faze. Da bi ustvarili okvir splošnih 

pogojev trajnostnega razvoja, vključno z izbiro uporabnih tehnik, ki podpirajo celoten 

proces, mora obstajati zavest, da ima sistem, ki se dinamično prilagodi prevladujočim 

razmeram, značilnosti enotnega vplivnega dejavnika (Ećimović, Mulej in Mayur 2002, 

238). Primeri izboljšanj nepopravljivih degradacij okolja, ki so bili izvedeni, so bolj 

dokaz  obseţnih in izjemnih doseţkov pri zmanjševanju onesnaţevanja, kot primerno 

celovite spremembe politike do okolja. Poudariti je, da bila je večina preteklih izboljšav 

doseţenih z ukrepi na podlagi zaključnih meritev stanja v okolju, ne pa s spremembami 

v pristopih, temeljnih tehnologijah ali z ekološkim prestrukturiranjem gospodarstva. 

Teh pristopov ne smemo zamenjevati s celovito oceno v nacionalnih okoljskih politikah. 

Sodobna industrijska druţba predvideva tri potencialne ravni intervencije v okolju: 

tradicionalne vlade, civilne druţbe in nivo med njima kot sodobna korporativna drţava. 

Povečevanje pomena nevladnih akterjev je do neke mere posledica neuspehov 

intervencij po odločitvah preteklih vlad in civilne druţbe (Ećimović, Mulej in Mayur 

2002, 243). Sedem osnovnih korakov je potrebnih, da podjetje deluje v skladu z načeli 

trajnostnega razvoja. Ti koraki so: izvedba analize zainteresiranih skupin, zastavitev  

politike in ciljev trajnostnega razvoja, načrtovanje in izvedba plana izvedbe produkta, 

razviti spodbudno podjetniško kulturo v podjetju, razviti merila in standarde uspešnosti, 

pripraviti način poročanja ter okrepiti notranji nadzor procesov (Ećimović, Mulej in 

Mayur 2002, 270). Pri uvajanju trajnostnega razvoja v poslovne procese so potrebne 

strategije s pomirljivimi toni, povezanimi z dialogom in s partnerstvom z odgovornimi 

nevladnimi organizacijami, kar bo diskreditiralo kritike korporativne globalizacije 

(Ećimović, Mulej in Mayur 2002, 271). Čedalje več malih in velikih podjetij ter javnih 

organov podaja okoljske in druţbene zahteve svojim dobaviteljem izdelkov ali storitev. 

Poudarek na socialnih in okoljskih vprašanjih v dobavni verigi je postal pomemben 

vidik druţbene odgovornosti podjetij v številnih velikih podjetij in način, s katerim 

javni organi lahko nadalje zasledujejo cilje politike, zlasti s ciljem spremljati trajnostni 

razvoj (European commission 2007a, 25 - 27). 

3.1.4 Trajnostno upravljanje, management  in inovativnost 

V poslovne procese je uveden tako imenovani dinamični model managementa 

oziroma upravljanja, ki temelji na  predpostavki, da je treba v trajnostnem razvoju 

upoštevati tri vplivne in dinamične soodvisnosti razseţnosti gospodarske blaginje, 

socialne pravičnosti in kakovosti okolja. Dinamični ustvarjalni management ima široko 

področje uporabe kot način za obravnavanje kompleksnih problemov kot podporno 

sredstvo v procesu doseganja trajnosti (Ećimović, Mulej in Mayur 2002, 238). Razvoj 

učinkovitega okvirja managementa, da bi uvedli trajnostni razvoj podjetja, zahteva 
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hkratno obravnavanje odločanja in upravljanja. Koncept trajnostnega razvoja je treba 

vključiti tudi v poslovno načrtovanje in upravljanje, informiranje in kontrolne sisteme. 

Informacije in sistemi poročanja morajo podpirati potrebo po odgovornosti. Odločanja 

na vseh ravneh se morajo bolj odzivati na vprašanja, ki izhajajo iz trajnostnega razvoja 

(Ećimović, Mulej in Mayur 2002, 270). Raziskava, ki je bila izvedena v podjetjih v 

Sloveniji, z namenom ugotoviti pomembnost različnih ključnih elementov in njegovih 

vidikov trajnostnega razvoja v podjetjih, je pokazala, da dojemanje resničnosti samo 

delno odraţa ključno potrebo po trajnostnem razvoju (Potočan in Mulej 2008, 166–

171). V pripravi so tudi indikatorji za merjenje povezave med trajnostnim razvojem in 

politiko podjetja. Evropska unija še usklajuje izbor področij in posameznih predlaganih 

indikatorjev. Zaradi kompleksnosti teh medsebojnih povezav je kriterije teţko definirati 

ter bo oblikovanje postopno in dolgotrajno. Pomen inovativnosti in inovativnih podjetij 

za trajnostni razvoj je vse večji in ima vse širšo paleto različnih dejavnikov (Fink Babič 

2006, 315–316). 

3.1.5 Doseganje trajnostnega razvoja in vpliv na uspešnost v podjetju 

Trajnostni razvoj moramo obravnavati kot posebno obliko gospodarskega razvoja, 

ki zagotavlja dodatno kakovost. Poleg gospodarske rasti mora trajnostni razvoj 

zagotoviti tudi tehnološke rešitve za varovanje okolja, za potrebe ljudi, dodatna znanja 

za uveljavljanje druţbenih mehanizmov, ki zagotavljajo obvladovanje razvojnih 

smernic v skladu z načeli trajnosti. Trajnostni razvoj ni nujno razvoj z visoko stopnjo 

gospodarske rasti, je ne izključuje, vključuje pa izboljšanja iz različnih vidikov, kot so 

čistejše okolje, višja sposobnosti komuniciranja, reševanja teţav ali sodelovanja z 

zainteresiranimi skupinami in lokalnimi skupnostmi. Zato je za doseganje ustreznega 

trajnostnega nivoja potrebno vsaj toliko znanja kot v običajnem uspešnem 

gospodarskem razvoju. Gre za drugačno znanje, ki ga včasih ni mogoče najti v teorijah, 

ampak le v aktivistični praksi, v lokalnih skupnostih ali pri obravnavi individualnih 

izkušenj (Ostan 2004, 32). 

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se pojavlja konkurenca, posledično pa se 

povečuje vpliv kapitala, kar sili manageţment k bolj konkurenčnemu obnašanju pa tudi 

k drugačni skrbi za trajnostni razvoj. Ostan ugotavlja, da se bo v Sloveniji dominantni 

poloţaj menedţerjev nadaljeval, posledice tega pa bo splošno nizko zanimanje za 

trajnostni razvoj. Toda potreba po strokovnih rešitvah trajnostnega razvoja se bo 

povečala, predvsem zaradi splošno manjšega pomena znanja intelektualcev, sploh za 

gospodarsko uspešnost podjetij, pa bo verjetno menedţment sčasoma bolj toleriral 

trajnostno znanje, ki ne bo več v tolikšni meri ogroţalo vplivnih menedţerjev; to 

pomeni, da se bo vplivnost intelektualcev v gospodarstvu v primerjavi z menedţerji 

domnevno zmanjšala (Ostan 2004, 39-40). Prve zamisli o preprečevanju onesnaţevanja 

izhajajo iz seminarja »Principi in kreacija tehnologij, ki ne onesnaţujejo«, izpeljanem v 
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okviru Gospodarske komisije Zdruţenih narodov za Evropo l. 1976 v Parizu. Iz 

preprečevanja onesnaţenja se je koncept spremenil v koncept planiranja preventivnega 

pristopa do onesnaţevanja okolja, kar je spremenilo odnos okoljskih strokovnjakov ter 

istočasno ključno vplivalo na razvoj in raziskovanje, proizvodnjo in procese odločanja. 

Zato v podjetjih uvajajo različne pristope reševanja okoljskih problemov, s katerimi se 

soočajo podjetja, saj je zakonodaja v Sloveniji vse bolj dosledna ter udeleţenci vedno 

bolj ozaveščeni (Fink Babič 2006, 317). Iz navedenega izhaja zaključek, da inovativna 

podjetja predstavljajo potencial za regionalni in druţbeni koncept razvoja ter priloţnost, 

kako z znanjem, novimi tehnologijami in pristopi odpirati nove moţnosti za reševanje in 

usklajevanje potreb gospodarstva in naravnega okolja. Z zastarelimi tehnologijami je 

negativni vpliv na naravno okolje uničujoč, obenem pa je poraba energije bistveno 

večja. Trajnostni razvoj brez uporabe novih tehnologij in inovativnih pristopov ni več 

mogoč (Fink Babič 2006, 319). 

3.1.6 Interesne skupine in trajnostni razvoj 

Medsebojna odvisnost različnih ekosistemov, kulture in druţbene odgovornosti je 

postala predpogoj za trajnostni razvoj, ki je povezan z interesnimi skupinami v procesu 

načrtovanja. V procesih podjetja kot poslovnega sistema je potrebno zagotoviti 

udeleţbo zainteresiranih skupin, zlasti še prizadetih z nameravano aktivnostjo podjetja, 

kar lahko na koncu podjetje pripelje do boljših rešitev. Take rešitve lahko vsebujejo 

ustvarjalni potenciali iz tistih krajev, kjer nameravana aktivnost podjetja vpliva na 

razvoj, ljudi in njihovo okolje. Zlasti ob upoštevanju socialnih posledic nameravanih 

aktivnosti, upravljanje - menedţment interesnih skupin lahko bistveno prispeva k 

trajnostnim inovacijam. Menedţment interesnih skupin ni sam sebi namen, ampak je 

navadno vgrajen v celoto reševanja problemov, ki je sestavljeno iz različnih faz 

inovacijskih procesov. Te faze predstavljajo prepoznavanje, analizo in klasifikacije 

interesnih skupin in njihovega postopnega uvajanja in udeleţbe v skupnih procesih kot 

delu akcijskega načrta nameravanih aktivnosti podjetja. Glede na morebitne vloge so 

zainteresirane skupine te lahko bodisi aktivno ali le pasivno vključene v inovacijski 

proces. Aktivno vključene interesne skupine imajo zato lahko višje zastavljene cilje.  Ne 

samo različni projekti, ki potrebujejo vključevanje različnih interesnih skupin v procesih 

sodelovanja, ampak tudi različne faze v procesu sodelovanja potrebujejo udeleţbo 

različnih zainteresiranih skupin. Učinkovit management interesnih skupin mora biti 

sposoben opaziti prilagodljivost interesnih skupin v zvezi s potekom procesa in fazami 

projekta (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 142-147). Z bolj intenzivnim 

vključevanjem interesnih skupin, lahko druţbena odgovornost podjetij, povezana z 

vprašanji trajnostnega razvoja, podjetjem z učinkovitim upravljanjem izredno koristi ter 

predstavlja bistven napredek. Poslovna opredelitev trajnostnega razvoja za podjetja 

pomeni sprejetje strategij in dejavnosti, ki bodo danes zadovoljile potrebe podjetij in 
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zainteresiranih skupin pri varovanju, ohranjanju in krepitvi človeških in naravnih virov 

(Ećimović, Mulej in Mayur 2002, 270). Ta opredelitev priznava, da mora gospodarski 

razvoj izpolnjevati potrebe podjetja in potrebe interesnih skupin okolja podjetja. To ne 

pomeni, da je potrebno izumiti nove metode menedţmenta. Namesto tega je potrebno 

uporabiti nove kulturne usmeritve in obseţne izboljšave sistemov, praks in postopkov v 

podjetju. Spremeniti je potrebno dve glavni področji upravljanja sistema, ki se ukvarjata 

z (Ećimović, Mulej in Mayur 2002, 270):  

 večjo odgovornost do netradicionalnih interesnih skupin in  

 nenehno izboljševanje prakse poročanja. 

Vsako podjetje deluje kot poslovni sistem, znotraj katerega delujejo posamezniki z 

lastnimi in skupnimi interesi, ki se neposredno odraţajo na poslovanje podjetja. 

Posamezniki so zainteresirani za štiri osnovne usmeritve, ki jih treba upoštevati v 

podjetjih kot poslovnih sistemih, ko gre za trajnostni razvoj (Potočan in Mulej 2008, 

149):  

 individualnost posameznika,  

 podjetniška raven posameznika, 

 bliţnje okolje posameznika (npr. naravno okolje, socialno in  etično okolje),  

 globalno okolje, v katerem ţivimo. 

Management interesnih skupin, ki iz tega izhaja, inovativnost in trajnostni razvoj so 

zato potrebni posebne pozornosti. Potrebno je razumeti interesne skupine ter pripraviti 

primerne načine komuniciranja z njimi. Interesne skupine je potrebno vključevati v 

reševanje problemov, na pobudah interesnih skupin oblikovati druţbeno odgovornost 

podjetij in zato vključevati interesne skupine v njo (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 

142). Da bi potrdila uveljavljanje in uvajanje trajnostnega razvoja v procese upravljanja 

naravnega okolja ter sodelovanja z udeleţenci v teh procesih, je Slovenija leta 1998 

podpisala Aarhuško konvencijo, ki je mednarodni dogovor o dostopu do informacij, 

udeleţbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. 

Omogoča posameznikom in organiziranim skupinam, da odigrajo pomembno vlogo pri 

ohranjanju okolja in uveljavljanju trajnostnega razvoja (Aarhuška konvencija v 

Sloveniji 2002).  

3.1.7 Vplivi trajnostnega razvoja podjetja na investiranje v OVE 

Skupni sovraţnik človeštva in narave so podnebne spremembe kot glavna groţnja 

zoper kakovost ţivljenja. Ne moremo spremeniti ţivljenjskih pogojev, vendar pa se 

lahko njim prilagajamo. Ko raziskujemo in si pridobivamo znanje o tem, kako deluje 

narava kot sistem in njeni procesi, imamo priloţnost, da pravilno razumemo dobre in 

slabe vplive naše druţbe na delovanje narave. Sistem podnebnih sprememb je nov 
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pristop za razumevanje naravoslovja (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 109). Jasno 

postaja, da se problemov ne da lahko rešiti s katerimikoli orodji in znanjem. Potrebni so 

ozko specializirani strokovnjaki, vendar pa pomagajo pri reševanju problemov veliko 

bolje, če uporabljajo interdisciplinarno ustvarjalno sodelovanje z različnimi 

strokovnjaki. Takšno sodelovanje specializiranim strokovnjakom pomaga, da postanejo 

pri svojem delovanju in vedenju bolj ali celo potrebno in dovolj celoviti, kar lahko 

doseţejo v vseh fazah spremljanja, opazovanja, razmišljanja, odločanja in ukrepanja 

(Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008,  16). Politični programi ekoloških moderniziranj, ki 

so jih sprejeli v evropskih drţavah, so primerni postopki v nadaljnjih okoljskih politikah 

za reševanje problemov trajnostnega razvoja. Koncept trajnostnega razvoja v okoljski 

modernizaciji označuje moţnost za premagovanje  krize v okolju, ne da bi opustili pot 

nadaljnje modernizacije (Ećimović, Mulej in Mayur 2002, 243).  

Ekološke sanacije so sestavni del varstva narave, prostora, okolja in ljudi, ki si  

prizadevajo za trajnostno prihodnost. Pomenijo uporabo tehnologij in tehnik naravnih in 

sonaravnih izvedb, namesto uničenj okolij, za obnovo ohranjanje narave, prostora ter 

zaščito narave. Ta definicija ni popolna brez upoštevanja kompleksnih 

multidisciplinarnih in interdisciplinarnosti pristopov do posebnih vprašanj v zvezi z 

zemljo, vodo in zrakom, preprečevanjem onesnaţevanja ter ponovne vzpostavitve 

naravnih stanj. Orodja in procesi, s katerimi se lahko lotimo zmanjševanja posledic 

vplivov na okolje, so ekoremediacije in z njo povezane tehnologije in metode, kot je 

npr. uporaba inovativnih ekoloških raziskav, okoljskih tehnologij in ekološkega 

inţeniringa (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008,  109). Investicijski proces mora zato ob 

snovanju energetske izrabe upoštevati pogoje trajnostnega razvoja podjetja, trajnostnega 

razvoja okolja, kjer bo delovalo s svojo aktivnostjo, ter iz tega izdelati model, na 

podlagi katerega bo moţno trajnostni razvoj uvesti v investicijski poslovni proces 

podjetja. Cilj tega procesa je nov objekt, ki bo v okolju izpolnjeval pogoje, ki izhajajo iz 

pogojev trajnostnega razvoja okolja. Podjetje si mora svoj poslovni proces kot enega 

izmed elementov poslovanja zato zastaviti kot trajnostni, to pa vključuje sodelavce, 

vodenje, interesne skupine in s tem razumevanje po eni strani procesa, po drugi strani pa 

pomena trajnostnega razvoja.  

3.1.8 Povzetek spoznaj o trajnostnem razvoju  

Povzetek spoznaj o trajnostnem razvoju podjetja  

Potrebna je krepitev pomena trajnostnega razvoja ob skrbi za okolje na različnih 

nivojih varovanja in upoštevanja pomena naravnih virov, inovacij v načinu ţivljenja in 

načinu poslovanja vključenih energetskih podjetij, ki morajo ob tem izrabiti nove 

ponujene priloţnosti. Trajnost v osnovi ne predstavlja novega ţivljenjskega sloga, ki bi 

temeljil na odrekanju, temveč v prenovljenem načinu izrabe našega okolja ter zato 
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inoviranem načinu razmišljanja in vrednotah posameznika, lokalne skupnosti, druţbe 

kot celote in podjetja, ki morajo vsi od tega imeti končno korist. Kljub temu pa se samo 

trajnostno razmišljanje še ni izkazalo tudi kot trajnostna rešitev, saj je potrebno tudi 

trajnostno delovanje. Trajnostni razvoj je skupna, a deljena odgovornost vseh 

udeleţencev. Posamezniki, organizacije in javne oblasti so odgovorne za doseganje 

razvojnih ciljev glede na poloţaj v druţbi, zakonske zahteve, pooblastila, sredstva in 

usposobljenost. Potrebno je povezovanje raznih instrumentov, orodij in akterjev v 

okviru istega ukrepa ali projekta z uporabo ekotehnološkega znanje in rešitev. 

Trajnostni razvoj pomeni vzdrţevanje ravnovesja med vsaj tremi stebri: gospodarskim, 

okoljskim in druţbenim, in to z druţbenim dogovorom.  

Usposabljanje podjetja za uvajanje trajnostnega razvoja poteka preko notranje 

preobrazbe in izobraţevanja za doseganje sposobnosti kadrov znotraj podjetja. 

Usposabljanje podjetja za doseganje trajnostnega razvoja pomeni neprekinjeno 

delovanje podjetja na področju človeških virov, kulture organizacije, organizacijskega 

vedenja v skupinah in timih in kompetenc. Usposabljanje v podjetju mora zajemati vse 

nivoje od direktorjev, menedţerjev, vodij in vodilnih delavcev, notranjih podjetnikov in 

vseh, ki so odgovorni za procese v podjetju. Podjetje bo uspešno toliko, kolikor bo 

uspešno angaţiralo znanje in sposobnosti zaposlenih in kolikor uspešno jih bo vodstvo 

vodilo k doseganju zastavljenih ciljev. Oblikovanje strateških poslovnih ciljev podjetja 

danes ni več izključno v domeni lastnikov. S trajnostnim razvojem v podjetju se ukvarja 

najvišje vodstvo, ko upravlja poslovne procese, pripravlja strateške cilje ter s tem uvaja 

trajnostni razvoj na vseh nivojih v podjetju.  

Posebnega pomena je v tem kontekstu partnerstvo in vključevanje interesnih 

skupin, za katere je pomembno transparentno delovanje in njihova soodgovornost v 

procesih odločanja. Ministrstva in ostale pristojne institucije s področja umeščanja 

energetskih objektov v prostor pa morajo sodelovati v teh procesih kot nadzorni organ 

in kot varovalka drţavnih interesov. Zainteresirana skupina zagotovi podporo projektom 

v zvezi z vzorčnim testiranjem na trgu inovativnih tehnik, postopkov, izdelkov ali 

prakse, pomembnih za lokalno skupnost, ki so ţe bili uspešno tehnično predstavljeni. 

Povzetek spoznanj o uresničevanje trajnostnega razvoja v investicijskem 

procesu  

V pripravi investicijskega projekta je potrebno preverjanja stanje okolja in moţnosti 

trajnostnega razvoja, da bi preprečiti posledice na okolje z vidika nameravanega posega 

in posledic na trajnostni razvoj. Preveritve in vrednotenja vseh nivojev vplivov je treba 

izvesti z mehanizmi, ki se uporabljajo za implementacijo modela trajnostnega razvoja in 

morajo uporabljati transparentne okoljske kazalce in kazalce trajnostnega razvoja, kot 

jih uporabljajo drţave članice EU. Nova spoznanja in izkušnje, ki jih pri tem pridobimo, 

moramo usmeriti nazaj k procesu izbire strategije projektov. Kadar v programu 
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investicijskega procesa niso vključeni ti elementi, lahko prihaja do razkoraka med 

lokalno skupnostjo in z njimi povezanimi interesnimi skupinami ter investitorjem. V 

tem trenutku pa investitorju ne pomaga več zavezanost k zakonsko veljavnim pravilom, 

saj se razkorak veča, cilji pa oddaljujejo. 

Trajnostni hidroenergetski objekt, v celostnem pomenu, se lahko doseţe le z 

integriranim upoštevanjem celotne verige dodanih vrednosti, v času od snovanja, 

priprave, umeščanja v prostor, izvedbe, do končne uporabe objekta. Dopolnjevanje 

okolja je moţno s pomočjo ekološko in ekonomsko optimalnega načrtovanja, izvedbe in 

uporabe, torej celotnega ţivljenjskega kroga hidroelektrarne. S tem bo doseţena 

zadostna in potrebna celovitost pristopa, ki lahko negativne vplive objekta na okolje z 

uporabo inovacij na področju okolja in  priprave investicije zmanjša ţe pred fazo 

načrtovanja objekta. Nove strategije za trajnostno uporabo okolja je potrebno upoštevati 

tudi v inovativnem upravljanju investicijskih ciklusov v organizaciji. To vključuje 

razvoj novih storitev, konceptov in metod ter razvoj novih operativnih izvedb objektov, 

s katerim doseţemo primerno celostno upravljanje v organizaciji za namen 

investicijskega ciklusa. V prihodnosti je za pravilno in odgovorno sodelovanje z 

zainteresiranimi skupinami potrebno, da se določijo jasna pravila sodelovanja javnosti v 

procesu priprave razvojnih projektov ter določi proces, s katerim javnost spremlja 

izvajanje projektov. Ţe na podlagi dosedanjih postopkov umeščanja objektov v prostor 

se nekako kaţe, da je javnost prepozno ter tudi napačno vključena v vse postopke ob 

posegih v okolju. Iz tega razloga so znani primeri, ko civilne iniciative brez ustreznih 

argumentov nasprotujejo nameravanim posegom, iz česar je razvidno, da je bila javnost 

dejansko premalo in prepozno obveščena. Dosedanja zamisel - zapisati v zakonodajo 

obvezno sodelovanje javnosti - očitno ni zadostno.  

3.2  Druţbena odgovornost  

»Bogastvo je cilj in skrajna meja za gospodarski razvoj: to pa ubija motivacijo za 

delo. Sinergija druţbene odgovornosti, ustvarjene za splošne namene, s soodvisnostjo 

potrebnega celostnega vedenja in etiko omogoča trajnostno prihodnost« (Hrast in Mulej  

v: Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 6). Iz različnih raziskav je postalo jasno, da je rast 

prihodkov v zadnjih desetletjih bolj knjigovodski kot dolgoročen ekonomski uspeh. 

Stroški obnove naravnih ţivljenjskih pogojev, ki so bili do sedaj zanemarjeni, bodo v 

prihodnje ogromni. Uničevanje narave in druţbene nestabilnosti niso zgolj stranski 

učinki skupne škode, pač pa grozi, da bo to postal osrednji problem. Potrebno je sprejeti 

druţbena merila odgovornosti ter delati dolgoročno dobro tudi mimo zahtev iz pravnih 

okvirjev. Različne oblike sodobne revščine je mogoče pripisati sodobnemu fiktivnemu 

nevmešavanju drţave v gospodarstvo in očitno je, da je bil model Adama Smitha 

zlorabljen in ne uporabljen. V svojem konceptu nevidne roke Smith zahteva etiko 
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soodvisnosti in druţbeno odgovornost, ne pa nasprotno, vsaj na daljši rok (Boţičnik, 

Ećimović in Mulej 2008,  33 - 34). 

Sodobni pojem druţbene odgovornosti je laţje uresničiti, če odločevalci in izvajalci 

odločitev uporabijo namesto enega samega vidika razmišljanja in drugih sestavin 

obnašanja, dialektični sistem vidikov. Vsak izbrani vidik namreč izpostavi le neki del iz 

celote dejanskih lastnosti obravnavanega pojava, procesa ali dogajanja. Taki miselni 

sliki pogosto pravijo »sistem«, ta pojem pa naj bi po definiciji iz teorije sistemov 

pomenil celoto in izraţal teţnjo k celovitosti. Druţbeno odgovornost lahko 

obravnavamo kot primer tranzicije vrednot, kulture, etike in norm, v katerem se ljudje 

vračajo k neki obliki celovitosti z upoštevanjem bistvenih moţnih posledic. Kdor 

dojame nevarnosti pretiravanja s poudarjeno individualnostjo, zmore več solidarnosti 

pod imenom druţbena odgovornost (Mulej, Potočan, Ţenko in Kajzer 2006). 

Individualna in podjetniška druţbena odgovornost (The Corporate Social Responsibility 

- CSR) je namenjena za podporo novim izzivom, s katerimi se srečujejo podjetja in 

njihov učinek na druţbo. Avtorji CSR menijo, da je druţbena odgovornost podjetij in 

posameznikov del pozabljenih vrednot, ki jih je človeštvo zapostavljalo z ozko 

finančnim vidikom vodenjem, ki potrebuje denar za širitev in upravlja človeške vire 

brez človeških kvalitet in etike. Povezava se navadno raztegne med dvema ne spojenima 

vrednotama, kot sta pohlep vse do zlorabe naravnih virov in celovito zadovoljevanje 

potreb prebivalstva ali podjetja. V mnogih gospodarskih dejavnostih ţelja - ali nujnost - 

proizvesti več vedno bolj ogroţa razpoloţljivost naravnih virov in posledično ogroţa 

tudi trajnost dejavnosti same (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 44). Ko govorimo o 

problemih revščine ali pomanjkanju v smislu druţbene odgovornosti vidimo da, je 

potreben bolj celovit pristop, ki deluje sinergijsko ob medsebojno odvisnosti 

solidarnosti, ekonomike učinkovitosti potrebno in dovolj celovitega obnašanja - 

opazovanja, zaznavanja, razmišljanja, čustvenega in duhovnega ţivljenja ter odločanja 

in delovanja  (Mulej, Potočan, Ţenko, Knez-Riedl, Hrast in Prosenak 2008, 4). 

3.2.1 Družbena odgovornost podjetja 

Podjetja, ki vlagajo v energetiko iz obnovljivih virov, ne izpolnjujejo vedno 

pričakovanj naravnega in druţbenega okolja, v katerega investirajo. Ker očitno obstajajo 

razlike med dejansko in pričakovano odgovornostjo energetskih podjetij, je potrebno 

dvigniti raven druţbene odgovornosti energetskih podjetij. Pomen trajnostnega razvoja 

ter poudarjanje etičnosti sta pripeljala do pobud za bolj poenoteno urejanje vprašanj, ki 

se nanašajo na druţbeno odgovornost. Snovanja in razvijanja standardov, kodeksov in  

smernic za področje druţbene odgovornosti podjetja so se lotile številne organizacije, 

vladne in tudi nevladne. 
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Slika 3:   Povezanost podjetja z okoljem kjer deluje 

 

Vir: Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 47. 

Klasičen pogled v glavnem temelji na trditvah neoklasične ekonomske teorije z 

elementi, kot so prosti trg, gospodarska učinkovitost in povečanje dobička. To je 

povezano okoli naslednjih treh glavnih idej (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008,  47):  

 managerji si morajo vedno prizadevati za uresničitev dobička lastnikov 

podjetju – delničarjev, številni socialni interesi naj bi jih odvrnili od tega, 

 sredstva ne smejo biti dodeljena za druţbeno odgovorne cilje, saj jih je treba 

uporabljati samo za to, da bi izpolnili primarne cilje podjetja, kot je njegova 

donosnost,  

 ustrezne organizacije, kot so vlade in nevladne organizacije, bi morale biti tiste, 

ki bi reševale širša druţbena vprašanja, ker to ni niti vloga, niti v pristojnosti 

upravljavcev znotraj zasebnega podjetja. 

Sprememba mišljenja je moţna na podlagi znanja iz znanosti, tehnike, psihologije, 

sociologije, managementa in drugih virov uspešnosti za reševanje problemov okolja in 

podpiranje različnih sprememb, da bi dosegli trajnostno ţivljenje z druţbeno 

odgovornostjo. To je izvedljivo z novimi smermi in perspektivami, ki jih podajajo 

Zdruţeni narodi in sistemi nevladnih organizaciji (NVO) ter prakse, da se  resno prouči 

široka perspektiva druţbene odgovornosti v korist drţavljanov sveta (Boţičnik, 

Ećimović in Mulej 2008, 49). Da je z naraščanjem in zaostrovanjem druţbenih 

problemov nujno sodelovanje pri reševanju teh problemov, se zaveda vse več drţav v 

Evropski uniji kakor tudi vse več podjetij v Sloveniji. Pri tem gre za zunanjo druţbeno 

odgovornost, torej odgovornost do zunanjih udeleţencev podjetja. Vse moţnosti še niso 

izkoriščene, saj je druţbeno odgovorno ravnanje še v razširjanju, pa tudi sinergijske 

moţnosti še niso izkoriščene (Knez Riedl  2002). 

Do sedaj so se podjetja ukvarjala predvsem z doseganjem čim boljše kakovosti. 

Standardi kakovosti in okolja so z leti prešli do vrhunskih rezultatov, zajetih v definicijo 

odličnosti v podjetju. Tako imenovana tretja generacija obvladovanja kakovosti ţe 
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poudarja vlogo različnih udeleţencev v poslovanju podjetja. Standardi kakovosti se 

glede na svoj razvoj  delijo na tri razvojne stopnje. Od začetne faze stremljenja k 

izboljšanju kakovosti izhodnih proizvodov in storitev se je v nadaljevanju razvila 

kakovost tudi na druga področja poslovanja podjetja s celovito kakovostjo, da bi 

zadovoljevali potrebe celotnega podjetja in vseh njegovih procesov, kupcev ter 

lastnikov. Ta stopnja pomeni doseţen razvoj poslovne kakovosti, ki zadovoljuje potrebe 

širše druţbe po modelih poslovne odličnosti, ki jih določajo različni standardi. Tretja 

generacija obvladovanja kakovosti se sklada z vzponom ideje o druţbeni odgovornosti 

podjetja. To je stična točka med celovito kakovostjo in druţbeno odgovornostjo. 

Druţbena odgovornost je na svoji poti razvoja od prostovoljstva in človekoljubja prešla 

v drugo stopnjo, kjer je ţe poudarjena kot dolgoročna strategija podjetja s poročanjem in 

presojanjem delovanja podjetja z vgrajenim dialogom med udeleţenci ter načrtuje 

druţbeno odgovorna vlaganja. Na tretji razvojni stopnji druţbena odgovornost 

izpostavlja okoljsko degradacijo na lokalni ravni, a tudi z zavedanjem globalne 

razseţnosti. Skupno obema, tako kakovosti kot tudi druţbeni odgovornosti, je 

upoštevanje in obvladovanje pričakovanj in zahtev širokega kroga udeleţencev podjetja. 

Različni pritiski udeleţencev so sicer videti pozitivni, vendar le pod pogojem, da so 

namenjeni reševanju problemov ter pri tem poskušajo delovati in sodelovati odgovorno, 

saj je druţbena odgovornost prostovoljna. Druţbena odgovornost zato zahteva strateški 

pristop, načrtovan na osnovi širšega spektra kriterijev. Razen ekonomskih je potrebno 

pri uvajanju in uveljavljanju strateške druţbene odgovornosti v podjetju upoštevati tudi 

okoljske ter druţbene kriterije za druţbeno odgovorna vlaganja (Knez-Riedl 2007b). 

Bolj ko je druţbena odgovornost upoštevana, bolj vodi k večjemu uspehu za trajnostno 

prihodnost podjetja. Vse utemeljitve, ki so potrebne za uvajanja trajnosti v podjetja in 

druţbo, kot sta npr. potrebna celovitost in trajnostni pristop veljajo tudi za uvajanje  

druţbene odgovornosti. (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 77) Izhajati je potrebno iz 

primerov dobre prakse, da bi nadaljnje spodbudili uporabo zadosti in potrebno 

celostnega vedenja, ki je bodisi skrito za druţbeno odgovornostjo bodisi očitno 

(Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 97). 

3.2.2 Družbena odgovornost v EU 

Celotna prakse druţbene odgovornosti se je začela kot sredstvo za obvladovanje 

tveganja v velikih multinacionalnih podjetij, ki so bile izpostavljene napadom zaradi 

svoje slabe politike do okolja ali do zaposlenih v podjetjih. Zato so sprejele proaktivno 

vedenje in prakso, ki je prijavljena vnaprej (in se lahko preveri) in občutljiva do okolja 

in skupnosti, v kateri bivajo. Bistvo druţbene odgovornosti podjetij je v dejstvu, da 

glede okolja in druţbe, presegajo tisto, kar zakon predpisuje. Druga pomembna 

smernica je vzpostavljanje pravega dialoga in sodelovanje med podjetji in 

organizacijami iz neprofitnega sektorja ter interesnimi skupinami iz okolja. Načela 
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delovanja odgovornega investiranja je razvila mednarodna skupina institucionalnih 

vlagateljev UN Global Compact pod nadzorom ter v sodelovanju z Zdruţenimi narodi; 

odraţajo vedno večjo pomembnosti okoljskih, druţbenih in upravljavskih vprašanj za 

naloţbe, ki se porajajo v investicijski praksi. V tej vlogi, ki je investitorjem poverjena, 

morajo ti biti prepričani, da upravljanje okolja, druţbe in podjetij (ESG
2
) razrešuje 

odprta vprašanja. Ugotavljajo, da se lahko z uporabo teh načel investitor bolje uskladi s 

širšimi cilji druţbe (UN Global Compact 2006). 

Evropska komisija spodbuja vključevanje kakovostnega uvajanja dobre prakse v 

podjetjih. Proţnost in raznolikost v upravljanju in managementu se pojavljajo kot 

rezultati, ki jih podjetja potrebujejo. Inovacije za okoljska vprašanja so tako del CSR 

Agende ter razprav, ki se izvajajo s sodelovanjem mnogih interesnih skupin. Druţbena 

odgovornost podjetij ali »druţbeno odgovorno podjetništvo« je koncept, s pomočjo 

katerega se podjetje na prostovoljni osnovi odloča za vključevanje druţbenih in 

okoljskih vprašanj v svojo poslovno prakso. Ob tej definiciji obstajajo še mnoge druge, 

vendar je med vsemi najbolj uveljavljena definicija Evropske unije, katera je objavljena 

v Zeleni knjigi. Po tej definiciji je druţbena odgovornost: »Koncept, pri katerem 

podjetja vključujejo skrb za druţbene in okoljske probleme v svoje poslovanje ter 

sodelovanje z udeleţenci na prostovoljni osnovi« (Evropska komisija 2001). Zeleni 

dokument (Green Paper) iz leta 2001 je dokument Evropske unije, ki opredeljuje 

druţbeno odgovornost podjetja kot koncept, pri katerem podjetja vključujejo druţbene 

in okoljske vidike v svoje poslovanje in v sodelovanje s svojimi udeleţenci na 

prostovoljni osnovi, ter razlikuje notranjo in zunanjo druţbeno odgovornost podjetja. 

Notranjo predstavljajo udeleţenci v podjetju, zunanjo pa udeleţenci iz okolja, v katerem 

podjetje deluje. Dokument daje napotke, ki jih naj podjetja, vlade in civilna druţba 

upoštevajo pri zavzemanju za druţbeno odgovorno ravnanje podjetja. Dokument 

poudarja, da mora podjetje ravnati tako, da uravnoteţi zahteve in potrebe različnih 

udeleţencev, kar mora biti sprejemljivo za podjetje in udeleţence. Uveljavlja celovit 

pristop k druţbeni odgovornosti podjetja (Evropska komisija 2001). Poročilo z 

naslovom »Druţbena odgovornost podjetij kot prispevek poslovneţev k trajnostnemu 

razvoju« podaja akcijski okvir za druţbeno odgovornost v Evropski uniji na področju 

managementa, ki je potreben za uvajanje v podjetja. Poudarjena je potreba po širjenju in 

poznavanju druţbene odgovornosti, usklajenosti in preglednosti izvajanja ter podaja 

orodja, kodekse in standarde. Podaja osnove za druţbeno odgovorno investiranje. 

Posebej pojasnjuje merila in vrednotenje in poročanje o druţbeno odgovornem 

delovanju podjetij (Evropska komisija 2002). 

Druţbena odgovornost podjetij (Corporate social responsibility – CSR) je koncept, 

kjer podjetja v svoje poslovne dejavnosti in odnose s svojimi interesnimi skupinami 

                                                 
2
 environmental, social, and corporate governance (ESG) 
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prostovoljno vključujejo vprašanja glede socialnih in okoljskih zadev. Podjetja so tista, 

ki se odločijo, ali bodo za obravnavanje druţbenih potreb izpolnjevala samo minimalne 

zakonske zahteve in obveznosti, ki izhajajo iz kolektivnih pogodb, ali kaj več. Podjetja 

vseh velikosti lahko ob sodelovanju s svojimi interesnimi skupinami in s pomočjo 

druţbene odgovornosti podjetij pomagajo pri usklajevanju gospodarskih, druţbenih in 

okoljskih ambicij (Evropska komisija 2002). Evropska komisija je preverila dosedanji 

napredek na področju izvajanja trajnostnega razvoja in prišla do zaključka, da se 

situacija slabša. V poskusu zaustaviti destruktivne trende na področju zastavljene 

strategije trajnostnega razvoja, ki vodijo k izkoriščanju naravnih virov in razgradnjo 

okolja, je Svet Evropske unije sprejel prenovljeno strategijo v juniju 2006. Poročilo 

Evropske komisije o Prenovljeni strategiji trajnostnega razvoja Evropske unije 

(prenovljena, ker je bila potrebna posodobitev strategije, ki je bila oblikovana leta 2001) 

določa, kako bomo lahko zadovoljili svoje potrebe, ne da bi se kakovost ţivljenja 

slabšala za generacije v prihodnosti (Evropska komisija 2007, 8). Evropska unija bo 

zastavljene cilje na področju doseganja trajnostnega razvoja dosegala preko različnih 

dejavnosti. Upoštevana bodo vsa načela odprtosti, sodelovanja, odgovornosti, 

učinkovitosti in skladnosti, kar je bistvo, kako Evropska unija vodi svojo politiko 

trajnostnega razvoja. Navedenim se je pridruţila še druga ključna komponenta, potrebna 

za strategijo za trajnostni razvoj, to je monitoring oziroma sprotno spremljanje stanja na 

tem področju (Evropska komisija 2007, 79). Mnoga velika podjetja so sprejele posebne 

oblike politike druţbene odgovornosti ter so zato lahko pomemben in vpliven akter na 

področju regionalnih gospodarstev. To so lahko široke moţnosti za boljše vključevanje 

velikih podjetij v regionalnega partnerstva za spodbujanje, promocijo in sprejemanje 

druţbene odgovornosti med podjetji in v podjetja vseh velikosti. Programi za 

spodbujanje inovativnosti lahko imajo ključno vlogo v razvoju konkurenčnosti in 

druţbene odgovornosti podjetij v regiji (European commission 2007a, 40). Ker 

druţbena odgovornost podjetij temelji na prostovoljnem poslovnem obnašanju, bi bil 

pristop, ki bi vključeval dodatne obveznosti in upravne zahteve za podjetja, 

kontraproduktiven in v nasprotju z načeli boljše zakonske ureditve. Ker Komisija 

priznava, da so podjetja primarni akterji druţbene odgovornosti, se je odločila, da lahko 

cilje najbolje doseţe s tesnim sodelovanjem z evropskimi podjetji. Zato naznanja 

podporo začetku delovanja Evropske zveze za druţbeno odgovornost podjetij. Ta 

zamisel temelji na prispevkih podjetij, ki so dejavna na področju promocije druţbene 

odgovornosti podjetij (Evropska komisija 2006). V svojem Sporočilo za ponovni zagon 

lizbonske strategije je Komisija ţe leta 2005 izjavila, da lahko druţbena odgovornost 

podjetij igra ključno vlogo pri prispevanju k trajnostnem razvoju in obenem pospešuje 

inovacijske moţnosti v Evropi in konkurenčnost z racionalno rabo naravnih virov. 

Poročilo podaja pregled, kako lahko druţbena odgovornost podjetij prispeva h 

konkurenčnosti. Glavni poudarek je na tem, kako lahko druţbena odgovornost podjetij 
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prispeva h konkurenčnosti na ravni posameznega podjetja (Evropska komisija 2008). 

Evropska unija sprejema tudi številne druge dokumente, ki podpirajo razvoj druţbene 

odgovornosti
3
.  

Pomembna razlika med druţbeno odgovornostjo podjetij in filantropijo (donacije) 

je ta, da v tem prvem iščejo in poskušajo doseči dolgoročna partnerstva strateškega 

pomena za podjetja, v katerih je partner zainteresirana skupina ali NVO, prejmejo 

pomoč, ki je primarno namenjena za njihovo dolgoročno trajnost, medtem ko podjetja 

dosegajo svoje cilje, kot je zagotavljanje stabilnih pogojev poslovanja, razširitev baze 

strank, povečanje njihove zvestobe, izgradnja človeških virov in tako naprej.  

Za vsako podjetje, ki izvaja prakso druţbene odgovornosti, je izjemno pomembno 

poročanje, tako da njihova zunanja (druţba, mediji, stranke, itd) in notranja javnost 

(lastniki, delničarji, zaposleni) izve, kaj je bilo storjeno z vidika druţbene odgovornosti. 

Sprejet model za poročanje o druţbeni odgovornosti je tako imenovani model treh 

podlog (Triple Bottom Line Reporting)
4
, ki je na koncu leta ne samo pripravljeno 

poročilo o dejavnosti, ampak tudi vpliv podjetja na okolje in druţbo. To poročilo je 

običajno pripravljeno v skladu s smernicami iz pobude za globalno poročanje (Global 

Reporting Initiative) (Hohnen in Potts 2007, 2). Iz omenjenih in še drugih dokumentov 

Evropske unije  je moţno povzeti, da so ključni pojmi v zvezi z druţbeno odgovornostjo 

podjetij povezani s človekovimi pravicami, pravicami delavcev, varstvom okolja, 

vključitvijo v skupnost in relacijami s poslovnimi partnerji. Evropska unija se zaveda, 

da je za uveljavitev koncepta druţbene odgovornosti treba še veliko postoriti, od 

oblikovanja načel in instrumentov do  promoviranja najboljših rešitev (ti. best practice) 

in inovativnih zamisli, ki bi zagotavljale učinkovitost in hkrati krepile kredibilnost 

posameznih podjetij, s tem drţav in celotne EU (Knez Riedl 2007a). 

3.2.3 Družbena odgovornost v Sloveniji  

»Poročilo Evropske komisije o doseţkih nacionalnih politik v Evropski uniji do leta 

2007 v uveljavljanju druţbene odgovornosti« obravnava tudi stanje v Sloveniji. 

Poročilo izhaja iz sprejete Strategija razvoja Slovenije, ki je bila sprejela leta 2005, ter 

opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije. Da bi dosegli te cilje v Sloveniji, so bile 

izvedene številne dejavnosti, ki se lahko vključijo v pojem druţbene odgovornosti 

podjetij, čeprav se terminologija druţbene odgovornosti v Sloveniji še ne uporablja 

pogosto. Dejavnosti in pobude potekajo tako v javni sferi, v okviru vlade in njenih 

                                                 
3
 http://www.csreurope.org/pages/en/keydocuments.html 

4 Triple Bottom Line Reporting zajema razširjen spekter vrednot in meril za merjenje 

organizacijskega in druţbenega uspeha  gospodarskega, ekološkega in druţbenega razvoja. Z ratifikacijo 

Ustanovne listine Zdruţenih narodov je Triple Bottom Line Reporting postal v začetku leta 2007 standard 

računovodskega poročanja o druţbeni odgovornosti za skupnosti. 



Trajnostni razvoj in družbena odgovornost v podjetjih za investiranje v OVE  

36 

organov in drugih javnih organizacij ter v zasebni sferi. Veliko dejavnosti, namenjenih 

krepitvi druţbene odgovornosti, se izvaja vzporedno z drugimi dejavnostmi, kjer 

nevladne organizacije sodelujejo na mednarodni ravni, kot različna zdruţenja in 

podobno. Poročilo ugotavlja, da se v zadnjem času na osnovi zasebnih pobud 

ustanavljajo posebne ustanove in institucije z namenom spodbujati in razvijati druţbeno 

odgovornost podjetij (European Commission 2007b, 75–80).  

Pri vključevanju strategije trajnostnega razvoja v zakonodajo in nadalje v prakso v 

Sloveniji je nujna podpora javnosti in ključnih udeleţencev. V Sloveniji imamo 

Strategijo razvoja Slovenije, ki jo nekateri razumejo kot strategijo trajnostnega razvoja. 

Projekti, ki so zajeti v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih, v marsičem nimajo 

vseh potrebnih elementov za opredelitev trajnosti (Simonič 2006). Druţbena 

odgovornost je v Sloveniji pogosto razumljena kot filantropija, tj. podjetja svojo 

vpletenost omejujejo na doniranje in sponzoriranje. V druţbeno odgovornem ravnanju 

gre za neposredno vpletenost podjetij v reševanju druţbenih in okoljskih problemov. 

Podjetja imajo moţnosti, da uporabijo različna orodja za reševanje problemov v okolju, 

v katerem delujejo, npr. poznavanje ekonomskega razvoja, raznolike managerske 

prakse, primerov dobre prakse, raziskav, logistiko in ne nazadnje tudi tehnologijo. Vsa 

ta znanja in resurse podjetja je potrebno prenesti in uporabiti  pri reševanju perečih 

druţbenih in okoljskih teţav. Slovenska podjetja si ne bodo mogla privoščiti, da ne bi 

sodelovala pri nadaljnjem razvoju druţbene odgovornosti, ki se sedaj dogaja v Evropi in 

svetu (Vidic 2006). Vlada RS je sprejela Program reform za izvajanje lizbonske 

strategije v Sloveniji 2008 s poročilom o programu reform za izvajanje lizbonske 

strategije. Izvajanje reform je v Sloveniji vpeto v celovit strateški razvojni okvir, 

katerega temelj je v letu 2005 sprejeta Strategija razvoja Slovenije (SRS). Z vstopom v 

EU mora Slovenija odgovoriti tudi na priporočila in opozorila, ki so namenjena 

drţavam evrskega območja. Z akcijskim načrtom za izvajanje priporočil so zajela tudi 

izboljšanje izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost in povečevanje rabe 

obnovljivih virov (Vlada Republike Slovenije 2008a, 7). Evropski parlament je sprejel 

resolucijo o druţbeni odgovornosti podjetij, v kateri je izrazil stališče, da »povečanje 

druţbene in okoljske odgovornosti podjetij,  povezan z načelom odgovornosti podjetij, 

predstavlja pomemben element evropskega socialnega modela ...«  (Evropski parlament 

2007). Tesna povezava obstaja med druţbeno odgovornostjo podjetij in zakonodajo, ki 

je glavni instrument vlade za reševanje druţbenih, okoljskih in gospodarskih 

problemov. Zato je pomembno, da se uvajanje druţbene odgovornosti drţi veljavne 

zakonodaje, ali gre celo korak pred njo (Hohnen in Potts 2007, 15). Drţava ima 

precejšen interes za problematiko druţbeno odgovornih podjetij in imajo velik vpliv v 

partnerstvih s podjetji. 
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3.2.4  Standardi družbene odgovornosti v podjetjih za investiranje 

Na področju druţbene odgovornosti obstaja več standardov, ki jih uporabljajo 

organizacije, pa tudi ustanove, podjetja ter vlade. Standardi so različni: od procesnih do 

predstavitvenih standardov, od prostovoljnih do predpisanih standardov, od standardov, 

ki rešujejo posamezne probleme, do tistih, ki rešujejo večstranske teţave: skratka, 

prikazujejo uporabnost celotnega spektra področij druţbene odgovornosti. V Sloveniji 

so najbolj pogosti standardi ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 in OHSAS 18001:1999. 

Pojavlja pa se tudi vse več zanimanja za standarde druţbene odgovornosti, kot so SA 

8000 – Social Accountability 8000, GRI – Guidelines of the Global Reporting Initiative, 

AA1000 – AccountAbility 1000, UN Global Compact in ISO 26000, ki je v pripravi 

(Hrast 2007). V standardu ISO 26000 bodo ključna štiri kot najbolj pomembna področja 

druţbene odgovornosti: okolje, človekove pravice in zaposlovanje, vodenje organizacije 

in etična načela ravnanja, vprašanja v povezavi kupci in potrošniki ter vključenost v 

razvoj skupnosti in druţbe (Kaker 2007). Namen standarda ISO 26000 o druţbeni 

odgovornosti je, da bo vseboval navodila, ne pa zahtev in se zato ne bo uporabljal kot 

standard za certificiranje podjetij. Izziv je, kako učinkovito načela druţbene 

odgovornosti uvajati v prakso in kako druţbeno odgovornost učinkovito izvajati. ISO 

26000 ţeli doseči, da bo druţbena odgovornost postala močno orodje za pomoč 

podjetjem, za potreben premik od dobrih namer v dobre ukrepe (ISO 26000, 2008a). 

Navodila standarda ISO 26000 bodo objavljena v letu 2010
5
 (ISO 26000, 2008). 

Zagotavljal bo smernice o osnovnih načelih druţbene odgovornosti ter bistva, ki se 

nanašajo na druţbeno odgovornost ter na načine za vključitev druţbeno odgovornega 

obnašanja v obstoječih organizacijskih strategijah, sistemih, postopkih in obdelavah, ter 

poudarja pomembnost rezultatov ter izboljšav učinkovitosti podjetja. Standard je  

namenjen vsem vrstam podjetij, velikih ali malih. Vsaka organizacija se mora 

odgovorno opredeliti, kaj je zanjo ustrezno in pomembno, glede na svoje lastne vidike 

ter vidike dialoga z zainteresiranimi stranmi. Napotki standarda ISO 26000 so 

namenjeni podjetjem, da lahko več prispevajo k trajnostnemu razvoju, za pospeševanje 

skupnega razumevanja na področju druţbene odgovornosti ter kot dopolnilo drugim 

instrumentom in pobudam, povezanim z druţbeno odgovornostjo, ne pa da bi jih z njimi 

zamenjali. Vzpodbuja podjetja, da izvajajo dejavnosti, ki presegajo pravne okvirje ter 

priznavajo, da je skladnost z zakonodajo sestavni del vsake druţbene odgovornosti (ISO 

26000 2008b, 1). Druţbena odgovornost kot gradnik odličnosti poslovanja ponuja 

priloţnost za razvoj organizacije po poti vzdrţne sonaravnosti. ISO 26000 s svojo 

vsebino druţbeno odgovornost opredeljuje tudi širše kot model odličnosti, s čimer se 

                                                 
5
 V decembru 2008 je javnosti preko spleta organizacija ISO predstavila delovno gradivo »Guidance 

on Social Responsibility«. Gradivo je v javni obravnavi ter se nanj lahko dajejo pripombe mnenja in 

sugestije. 
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ponuja priloţnost za dopolnitev meril druţbeno odgovornega ravnanja podjetja. 

Druţbeno odgovoren investitor zavrača druţbeno neodgovorno ravnanje v okolju, kjer 

namerava izvesti naloţbo. Poleg obvladovanja specifičnih tveganj, ki lahko ogrozijo 

ugled investitorja kot druţbeno odgovorne osebe kakor tudi vrednost njegove firme, išče 

druţbeno ozaveščen investitor druge priloţnosti, npr. v proizvodnji električne energije v 

alternativnih obnovljivih virih, ki jih lahko označimo tudi kot vlaganje v trajnostni 

razvoj in skupnost, kjer podjetje deluje (Knez Riedl 2007e). Strateški pristop k druţbeni 

odgovornosti niso samo sponzorstva ali donacije, odpiranje galerij ali razdeljevanje 

promocijskega materiala, to je elektroenergetskim podjetjem v Evropi ţe postalo jasno. 

Ţe v naši soseščini najdemo podjetja energetske panoge, za katere je vsakoletna objava 

poročil o trajnostnem razvoju postala praksa. Nekatera poročila o trajnostnem razvoju 

vsebujejo tudi ekonomski in tudi druţbeni vidik ter so pripravljena v skladu s 

smernicami GRI (Global reporting Initiave). Podjetja so namreč ugotovila tudi koristi 

od druţbene odgovornosti, saj so potrošniki postali tisti, ki jih zanimajo trajnostne 

rešitve ter to pod kakšnimi pogoji se proizvaja električna energija. Pred časom so 

energetska podjetja podajala okoljska poročila, ki se sedaj spreminjajo v trajnostna 

poročila ter tako nadomeščajo okoljska. Zelo pomembna so tovrstna trajnostna poročila 

ob načrtovanju druţbeno odgovornih akcij, torej novih investicij v prihodnosti. 

Slovenska podjetja imajo na tem področju, kljub nekaj izjemam, še veliko moţnosti 

(Škrinjar, 2007). Nedavni napredek v druţbeno odgovornih investicijah na domači in 

mednarodni ravni pokaţe, da se razvija trg za socialne in okoljske informacije in da se 

razvijajo merila za dopolnitev tradicionalnih finančnih meril, ki se uporabljajo za 

sprejemanje odločitev o naloţbah. Trţni indeksi in usposobljena podjetja zdaj 

zagotavljajo informacije o raznih skladih kapitala, njihovem širokem razponu 

značilnosti, vključno z upravljanjem, upravljanjem človeških virov, zdravja in varnosti, 

varstva okolja in razvoja lokalnih skupnosti (Dow Jones Sustainability index, 

FTSE4GOOD 100 Index, Jantzi Social Index Canada, Innovest, Calvert CALVIN 

Social Index and KLD Domini 400) (Social Investment Forum 2006). V ZDA je skoraj 

en dolar na vsakih deset dolarjev vključen v upravljanje druţbene odgovornosti 

(Hohnen in Potts 2007, 9).  Učinkovitost druţbene odgovornosti podjetij lahko pripelje 

do boljšega dostopa do financiranja, če bi investitorji in analitiki upoštevali in vključili 

takšen pristop podjetja. Opaţena je rast druţbeno odgovornih investicij (Socially 

Responsible Investment SRI). SRI skladi vključujejo v naloţbene odločitve tudi 

socialna in okoljska merila, kot tudi gospodarska merila. Trg SRI je nov, vendar močno 

narašča ţe več let. Evropski Social Investment Forum (Eurosif) ocenjuje, da širši 

evropskih SRI trg predstavlja 15-20 % celotnih sredstev, ki so predmet upravljanja v 

EU. Izkušnje z vlaganji v okolju prijazne tehnologije in druţbeno odgovorne poslovne 

prakse kaţejo, da to, kar je več, izdatno prispeva h konkurenčnosti, kar je cilj uspešnega 

podjetja. Obstaja tudi več dokazov, da investitorji vključujejo večjo pozornost znanju in 
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intelektualnemu kapitalu povezanemu z druţbeno odgovornostjo (Evropska komisija 

2008).  

Vedno bolj pa je zaznati, da je druţbena odgovornost smiselna in potrebna v 

podjetjih vseh velikosti. Druţbeno odgovorno investiranje, kot ga razumemo danes,  je 

sicer v večini predelov sveta še vedno v zgodnejši fazi, a se vseeno  namesto vprašanja, 

ali naj investiramo v druţbeno odgovorne naloţbe, investitorji čedalje bolj zanimajo, 

kako in na kakšne načine naj investirajo druţbeno odgovorno (Knez Riedl 2007). 

Obstaja skupno prepričanje, da imajo mala in srednje velika podjetja, v primerjavi z 

velikimi podjetji, manj škodljivih vpliv na okolje, hkrati pa so okoljsko manj občutljiva, 

saj naj bi bile njihove poslovne dejavnosti manj raznovrstne, hkrati pa naj bi mala 

podjetja teţje izvajala preventivne ukrepe (Knez Riedl 2004, 35). Posebno področje je 

druţbeno odgovorno investiranje, ki v okolju, kjer se le-to izvaja mnogokrat povzroči 

velika nasprotovanja. Ko nameravamo investirati, je potrebno dati prednost tistim 

investicijam, ki so povezane z izboljšanjem stanja v okolju, kjer naj bi se investicije 

zgodile. Ob tem je pomembno, kako podjetje komunicira z javnostjo. Poročanje in 

sporočanje svojega namena je široko in nujno za samo lokalno skupnost in za 

medsebojno razumevanje podjetja in okolja. Druţbena odgovornost in predlagane 

smernice za ravnanje podjetja so tako široko zastavljene, da podjetja iz vseh področij 

svojega delovanja najdejo ustrezne, primerne in izvedljive odgovore na zastavljena 

vprašanja, ki izhajajo iz njihovega delovanja in ravnanja. Smernice so tako odlično 

izhodišče za bodoče ravnanje podjetja, da bi morala postati splošno sprejet kodeks za 

druţbeno odgovorno ravnanje podjetij (Ekonomski institut Maribor 2007).      

3.2.5 Uvajanje družbene odgovornosti DO v podjetje 

Le pravilno urejena podjetja lahko izkoristijo optimalne koristi za sebe in svoje 

lastnike, v zameno za tiste koristi, ki so prizadete z dejavnostmi druţbe. Neustrezna 

usmeritev in slab nadzor lahko na vseh ravneh podjetja ogrozijo sposobnost delovanja 

podjetja (Hohnen in Potts 2007, 18). Druţbena odgovornost mora pospeševati uvajanje 

etike preko meja uradnih pravnih obveznosti. Njeno uvajanje v podjetja in druţbo  bo 

potrebno izvesti interdisciplinarno, tako da bo lahko pripravljen osnutek strategije 

druţbene odgovornosti za vzpostavitev druţbene odgovornosti v podjetju, izpolniti pa bi 

bilo potrebno naslednje pomembne cilje za doseganje druţbene odgovornosti (Mulej in 

Hrast 2008):  

 upoštevati interdisciplinarnost druţbene odgovornosti,  

 pravne podlage za uvajanje druţbene odgovornosti, 

 priprava strokovnih, primerno celovitih podlag za pripravo programa druţbene 

odgovornosti na nivoju ministrstev, 
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 vzpostavitev dialoga s strokovnimi zdruţenji, vladnimi organi, javnimi 

ustanovami, nevladnimi organizacijami, podjetji in drugimi deli druţbe, da bi 

dosegli skupno vzpodbujanje druţbene odgovornosti, 

 vključevanje teme druţbene odgovornosti v izobraţevanje,  

 uvajanje druţbene odgovornosti v programe odnosov in komuniciranja z 

javnostmi,  

 uporabljati primere dobre prakse druţbene odgovornosti kot inovativno 

podjetje, ki je osnovno merilo odličnosti, 

 širiti znanje na področju razvoja druţbene odgovornosti, 

 promoviranje druţbene odgovornosti za podporo pobudam različnim 

zainteresiranim skupinam. 

Organizacija lahko uveljavlja svoj vpliv na druţbeno odgovornost, da poveča 

pozitivne vplive na trajnostni razvoj, ali da zmanjša negativne vplive. Kadar je to 

primerno in priporočljivo, si podjetja morajo prizadevati za sodelovanje z vladnimi 

institucijami v uveljavljanju druţbene odgovornosti (ISO 26000 2008b, 68). Načela, 

prakse in temeljni okvirji tega mednarodnega standarda so podlaga in kaţipot za 

obnašanje ter praktično uporabo pri uvajanju druţbene odgovornosti v podjetja (ISO 

26000 2008b, 8). Zahteve potrošnikov vplivajo na podjetja in njihovo naravnanost k 

razvoju inovativnih, trţno zanimivih projektov, izdelkov ali storitev. Podjetje je dolţno 

ob izvajanju projekta ravnati odgovorno ne samo lastnikom, temveč tudi vsem 

udeleţencem in s tem širšemu okolju in druţbi. Projekt je opredeljena namera z jasno 

zastavljenimi cilji, ki je enkratna, razdeljena v posamezne korake ter določena s 

časovnim, kadrovskim in finančnim okvirjem. Namen projekta je, da v najkrajšem 

moţnem času proizvede edinstven produkt ali storitev, ki bosta podjetju prinesla korist. 

Razvijati je potrebno inovativne projekte tudi na področju druţbene odgovornosti, kar 

vse bolj spodbuja tudi Evropska unija. Druţbena odgovornost mora biti več kot le 

strošek ali potreba po dobrodelnosti, ki pritiska na podjetje za njegovo druţbeno 

odgovorno ravnanje. Lotiti se je potrebno primerno celovito, strateško, zato ustvarja 

priloţnosti in inovacije ter ponuja konkurenčno prednost. Določiti je potrebno strateško 

kriţanje interesov podjetja in druţbe, določiti medsebojni vpliv ter na tej osnovi določiti 

projekt, ki bo v tem presečišču lahko ustvaril dodano vrednost (Hrast 2008). Druţbena 

odgovornost podjetij zajema odgovornost za vplive njihovih odločitev in dejavnosti na 

druţbo in okolje s preglednim in etičnim ravnanjem, ki je skladno s trajnostnim 

razvojem in dobrobitjo druţbe, upoštevati mora pričakovanja zainteresiranih skupin ter 

mora biti v skladu z veljavno zakonodajo in z mednarodnimi standardi ravnanja, je 

integrirana v celotnem podjetju (Hohnen in Potts  2007, 49). 

Pričakovanje novih zakonodaj ter pridobivanje praktičnih izkušenj s področja 

druţbene odgovornosti, s pomočjo katerih se bodo lahko zmanjševala bremena podjetij, 



Trajnostni razvoj in družbena odgovornost v podjetjih za investiranje v OVE 

41 

je motivacija za mala in srednja podjetja, čeprav verjetno to velja še bolj za velika 

podjetja (European commission 2007a, 33). Koncept trajnostnega podjetja pomeni in 

med drugim opozarja, da tradicionalna gospodarska merila ne izraţajo več prave 

resničnosti, saj lahko preveč posplošujejo sedanje stanje. Merila trajnosti zmanjšujejo 

vtis uspešnega druţbenogospodarskega razvoja, saj se je ţivljenje le malo izboljšalo v 

zadnjih desetletjih. Zato je potrebno pri konkuriranju z uporabo naravnih virov, z 

naloţbami v sodobne tehnologije, z inovacijami na podlagi lokalnega znanja, preko 

samozadovoljstva in obilja preiti na nadgradnjo s primerno celostnim ustvarjanjem, ki 

vključuje druţbeno odgovornost (Mulej, Potočan, Ţenko, Knez Riedl, Hrast in Prosenak 

2008, 10 - 11). Trenutno je najpomembnejša faza uvajanja druţbene odgovornosti 

opismenjevanje podjetij na tem področju. Pri velikih podjetjih je to ţe korak naprej, saj 

jo ţe povezujejo v svoje strategije, vendar še samo delno in še to postopoma. Primeri 

dobre prakse so najboljši pokazatelj tovrstnega uvajanja v podjetja (Knez Riedl 2007b). 

Management v podjetju mora inovirati ne samo tehnologijo, temveč tudi druţbeno 

odgovornost (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 162). Načinov kako uresničevati 

druţbeno odgovornost, je mnogo in nekateri so lahko tudi inovativni. Posebno 

delovanje druţbeno odgovornih podjetij zajema okoljske inovacije ter druge druţbeno 

odgovorne inovacije, tudi prostovoljstvo (Knez Riedl 2007b). Za doseganje najboljših 

učinkov, ko podjetje uvaja druţbeno odgovorno ravnanje, se najprej odloči, kateri 

druţbeni problem bo obravnavalo. Izbrane pobude naj bodo usklajene s cilji podjetja ter  

tako predstavljajo najboljši potencial za močno sodelovanje. Izbrati je potrebno več 

različnih pobud, ki podpirajo isti namen, tako da je usmeritev zastavljena iz različnih 

smeri. Ob pripravi je nujno vključevanje in sodelovanje udeleţencev ter določiti načine 

komuniciranja. Rezultate spremljanja aktivnosti druţbeno odgovornega ravnanja je 

potrebno nenazadnje tudi meriti in vrednotiti ter izide primerjati z zastavljenimi cilji. V 

dokumentu o aktivnostih druţbeno odgovornega ravnanja je potrebno zapisati  smernice 

podjetja za druţbene pobude, smernice, ki bodo olajšale odločitve in bodo odraţale 

enkratno zgodovino, kulturo, cilj, trg in strategijo podjetja. Tako zastavljen dokument 

lahko prispeva k uresničevanju poslovnih ciljev podjetja (Karničnik 2007). 

Druţbena odgovornost podjetij in tveganja 

Mnoga velika podjetja so na začetku močneje motivirana za sodelovanje in 

uvajanje druţbeno odgovornega ravnanja podjetja kot sredstva za obvladovanje tveganj 

ter za ustvarjanje podobe podjetja in blagovne znamke. Pogosto so velika podjetja pod 

večjim pritiskom javnosti, naj bodo pregledna ter se zato zaveţejo za sodelovanje in 

dialog z glavnimi zunanjimi interesnimi skupinami (European commission 2007a, 35). 

Za večino podjetij tveganja in pritiski od zunaj nimajo enake pomembnosti kot gonilne 

sile na področju druţbene odgovornosti podjetij. Ko se angaţirajo interesne skupine ali 

izgrajuje ugled za odgovorno druţbeno poslovanje, pa so lahko tveganja in pritiski od 
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zunaj pomembni, saj lahko ustvarjajo in razvijajo trţne niše (European commission 

2007a, 35). Druţbena odgovornost podjetij je bistvena sestavina tveganja in ugleda pri 

upravljanju za številna podjetja. Poslovni pomen druţbene odgovornosti podjetij z 

vidika tveganja in upravljanja ugleda krepi tudi dejstvo, da so podjetja bolj 

izpostavljena javnemu nadzoru in kritikam kot v preteklosti. To tudi pomeni, da se veča 

pritisk na podjetja, da vključijo druţbeno odgovornost globoko znotraj njihovih vrednot 

in dejavnosti, kar lahko prevzamejo ter uporabljajo kot orodje v odnosu z javnostjo. 

Vpeljevanje značilnosti druţbene odgovornosti podjetij, kot so preglednost, človekove 

pravice in obvladovanja tveganj, so vidiki, ki so vodili in prisilile nekatera podjetja, da 

odkrijejo dodatne pozitivne učinke druţbene odgovornosti podjetij. (Evropska komisija 

2008) Zadnja leta se pojavljajo različni standardi druţbene in okoljevarstvene 

odgovornosti, ki vključujejo upravljanje udeleţencev pri presojanju in poročanju. Med 

njimi je standard AA1000 Stakeholder Engagement Standard, ki ga je razvila 

organizacija/zdruţenje Account Ability (Stakeholder Research Associates 2005). 

Podjetjem pomaga pri oblikovanju integrirane strategije sodelovanja z udeleţenci. Okvir 

deluje po načelih vključevanja pogledov in potreb udeleţencev, pri čemer se upoštevajo 

tudi udeleţenci »brez glasu« npr. prihodnje generacije in naravno okolje (Zavašnik 

2007). 

Druţbena odgovornost podjetij in konkurenčnost 

V promocijo druţbene odgovornosti podjetij je potrebno vključevanje velikih 

podjetij, predvsem takih, ki imajo koristi od spodbud za naloţbe, na način, ki odraţa 

njihovo sodelovanje z lokalnimi dobavitelji in podizvajalci (European commission 

2007a, 41). Evropska komisija meni, da je druţbena odgovornost podjetij del prispevka 

podjetij k trajnostnemu razvoju, za evropsko gospodarsko rast in nova delovna mesta. 

Menijo, da ima druţbena odgovornost podjetij potencial za prispevek k doseganju 

različnih skupnih ciljev, kot so socialna kohezija, gospodarska konkurenčnost in bolj 

racionalna uporaba naravnih virov (Evropska komisija 2008a). Glavni namen druţbeno 

odgovornega obnašanja podjetij ni konkurenčnost, temveč upoštevati okolje in 

zainteresirane skupine iz področja dejavnosti podjetja, prispevati k reševanju in 

izboljšanju okoljskih in druţbenih problemov ter s tem k povečevanju splošne blaginje. 

Druţbena odgovornost podjetij prispeva k uresničevanju ciljev, ki si jih je zastavila 

Evropska unija, to je izboljšati konkurenčnost, doseči odličnost in ustvariti trajnostno 

druţbo (EIM). 

Druţbeno odgovorno poslovanje podjetja 

Praksa druţbene odgovornosti podjetij se je močno razvila in razširila v zadnjih 

desetih letih. K temu je prispevalo več dejavnikov: globalizacija, razvoj informacijske 

tehnologije, boljša organizacija civilnega sektorja, bolje poučeni potrošniki in 
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ozaveščeni drţavljani, rast povpraševanja po socialno občutljivih naloţbah. Vendar pa 

niso samo velike gospodarske druţbe tiste, ki so sprejele prakso druţbene odgovornosti, 

ampak se ta širi tudi na mala in srednje velika podjetja, zlasti zaradi tega, ker velika 

podjetja zahtevajo od svojih dobaviteljev, da se vedejo v skladu z istimi načeli druţbene 

odgovornosti. V Evropski uniji  se v zadnjih letih še posebej spodbuja druţbena 

odgovornost podjetij, ko ţeli Evropska unija postati najbolj konkurenčno svetovno 

gospodarstvo, ki je zasnovana na gospodarstvu, temelječem na znanju in socialni 

koheziji (Evropska komisija 2005). 

 Druţbeno odgovornost je potrebno razumeti in obravnavati kot investicijo in ne kot 

strošek. Nedvomno je, da ima ta koncept druţbene odgovornosti in njegova popularnost 

izvir v spremembah in stanjih, ki so predvsem posledica neoliberalistične globalizacije. 

Gre za spremembe predstav v glavah posameznikov, njihovih projekcij ter odzivov na 

obstoječo globalno druţbeno realnost. Vse to vpliva na spreminjanje obstoječih 

pomenov o ekonomiji in ekonomskih subjektih – zamenjavo hegemonistične 

neoliberalistične miselnosti in vzpon bolj humane oblike ekonomije kot resne in realne 

alternative. Dejstvo je, da več ko je druţbeno odgovornih podjetij na nekem trgu, manj 

je druţbena odgovornost vir konkurenčne prednosti in podjetja začnejo izgubljati 

monopolni poloţaj na svojem delnem trgu zaradi druţbene odgovornosti. Hkrati pa 

začnejo kupci in drugi udeleţenci njihovo druţbeno odgovornost jemati kot nekaj 

povsem samoumevnega in tako postane neko delovanje neke vrste standard, ki se mu 

morajo podjetja prilagoditi. V tej fazi pridobi predvsem druţba kot celota, saj s 

prevzemom druţbene odgovornosti podjetja prispevajo k boljšemu okolju ter razvoju 

skupnosti (Podnar in Golob 2003). Vodstva podjetij, velikih ali majhnih, se morajo 

zavedati, da so nekatere vrste druţbene odgovornosti povezane s teţavami, priloţnosti 

ali izzivi pa ob tem še vseeno obstajajo. Okvir uvajanja druţbene odgovornosti v 

podjetje je namenjen kot pomoč direktorjem, zaposlenim in drugim, da ob upoštevanju 

odločanja o poslovni dejavnosti ocenijo vplive podjetja na druţbo ter izzive in 

priloţnosti, ki so povezane s temi vplivi. Druţbeno odgovorni pristop bi moral biti 

sestavni del ključnih poslovnih dejavnosti, ciljev in strategij podjetja (Hohnen in Potts  

2007, 20-22). Namen delovanja druţbene odgovornosti v podjetju ni skladnost s 

temeljno dejavnostjo podjetja. Je prostovoljno odločanje podjetja, da bi izboljšali njegov 

način delovanja, ki se nanaša na druţbeno okolje. V tem kontekstu je bistveni korak 

zagotoviti, da poslovanje spoštuje ţe obstoječe zakone ali okolje. Dobro delovanje 

strategije druţbene odgovornosti in ugled podjetja se lahko hitro uničita, če ljudje 

ugotovijo, da podjetje krši zakonodajo (Hohnen in Potts 2007, 25). Uvajanje druţbene 

odgovornosti se običajno prične z moţgansko nevihto (brainstorming) ali neformalnim 

mreţenjem, ki sta koristna pripomočka za ugotavljanje, ali je podjetje na pravi poti. 

Vsekakor se je za uvajanje in izvajanje druţbene odgovornosti primerno in koristno 

nasloniti na raziskave javnega mnenja, s katerimi pridobimo podatke o delovanju 
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podjetja. Ko uvajamo druţbeno odgovornost v podjetje, je potrebno določiti prednostne 

naloge pred razvojem celotne strategije  in poskrbeti, da so te skladne z druţbenim 

poslanstvom podjetja. Prednostne naloge bodo nato usmerjale celotno strategijo 

(Hohnen in Potts 2007, 39-40). Izvajanje druţbene odgovornosti ter njene zaveze za 

takšno ravnanje za podjetje pomeni stalno in sprotno spremljanje procesa iz vidika svoje 

odločitve, postopkov, praks, ciljev in dejavnosti, tako da s tem preverja svojo 

zastavljeno strategijo druţbene odgovornosti (Hohnen in Potts  2007, 57). 

Druţbena odgovornost, management  in inovativnost 

Druţbeno odgovornost podjetij so izumili, da bi podprla spopad z novimi izzivi, s 

katerimi se soočajo podjetja in njihovi vplivi na človeško druţbo, ki ji ni uspelo 

zagotoviti moţnosti za lasten obstoj, pomemben pa je le dobiček, ki ne priznava potreb 

posameznika, oţje in globalne druţbe danes in morda v sonaravni prihodnosti. 

Druţbena odgovornost podjetij in interesni udeleţencev lahko skupaj ponudita zanimive  

ali celo potrebno okvirje za razvoj vrednot lastnikov podjetij (Ećimović, Esposito, 

Mulej in Haw 2008). Poslovanje podjetja postaja inovativno, ker in ko to zahtevajo 

odjemalci in s svojim napredkom in pritiskom podpirajo konkurenti. Etika mora v 

razmerah inovativne druţbe postati in ostati celovita, vključevati skrb za odjemalce, 

druge udeleţence, poslovno in naravno okolje. Etiko je potrebno zasnovati sistemsko ter 

opustiti tradicionalne načine (Mulej, Potočan, Ţenko in Kajzer 2006). Management se 

mora zavedati, da je druţbena odgovornost del upravljanja podjetij. Na ta način si 

podjetje lahko zagotovi najširše zaupanje od lastnikov, vladnih inštitucij do 

zainteresiranih skupin. Zato ni dovolj dober namen, temveč je potrebno znanje, prevzem 

izkušnje drugih, nadgrajevanje, spreminjanje in izboljšanje dosedanjih lastnih in tujih 

izkušenj in modelov (Knez Riedl 2007b). Za profesionalno obvladovanje druţbene 

odgovornosti ni dovolj strateški management v podjetju, temveč je potrebna povezava z 

okoljskim managementom in managementom znanja. Pri iskanju pravilnih pristopov se 

uveljavlja management celovite odgovornosti (Total Responsibility Management – 

TRM) za upoštevanje pričakovanj in zahtev različnih udeleţencev. S tem je podana tudi 

neposredna povezava z managementom celovite kakovosti (Total Quality Managemet – 

TQM). Uvajanje managementa celovite odgovornosti  temelji na treh vidikih (Knez 

Riedl 2007b): 

 inspiracija – na podlagi katere je potrebno odgovornost vnesti v vizijo podjetja, 

jo povezati z vrednotami podjetja ter upoštevati v razmerjih z vsemi kritičnimi 

udeleţenci, 

 integracija – odgovornost je potrebno vključiti v vsa področja podjetja in 

njegove strategije, v vsakdanjo prakso in sisteme merjenja,  
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 izboljšave, inovativnost in učenje - so temelj obvladovanja druţbene 

odgovornosti v podjetju. V to področje sodi poročanje, spremljanje ravnanja 

oziroma monitoring ter revizije. 

Organizacija upravljanja podjetja v okviru druţbene odgovornosti ima posebno 

lastnost v tem, da je hkrati bistveni element, na temelju katerega podjetja morajo 

delovati, in hkrati sredstvo za povečanje zmoţnosti podjetja za izvajanje druţbeno 

odgovornega ravnanja. Učinkovito upravljanje mora temeljiti na vključitvi načel in 

prakse, odgovornosti, preglednosti, etičnega ravnanja, spoštovanja interesov 

zainteresiranih strani in spoštovanje pravne drţave v odločanju (ISO 26000 2008b, 20-

21). Uvedena druţbena odgovornost je v podjetju lahko na različnih stopnjah, najprej ko 

podjetje  uveljavlja druţbeno odgovornost zaradi varovanja poslovnega ugleda, nadalje 

se razvija ter je druţbeno odgovorno ravnanje del dolgoročne poslovne strategij. 

Najvišji nivo druţbeno odgovornega delovanja pa je takrat, ko z njo obravnavam 

problematiko revščine, izključevanja in okoljske degradacije. Kakovost upravljanja 

podjetij je določljiva iz odnosa managerjev do okoljskih in druţbenih problemov ter v 

upoštevanju in uravnoteţenju zahtev in pričakovanj različnih skupin udeleţencev. 

Upravljanje podjetij je podvrţeno razvoju, usmerjeno k vključevanju udeleţencev ter 

upoštevanju konceptov trajnostnega razvoja in druţbene odgovornosti (Knez Riedl 

2007c). Trud za uvajanje druţbene odgovornosti na vseh nivojih bi morali in zmogli 

podpreti meddrţavni organi, na primer z vzpostavitvijo meddrţavne strategije za razvoj 

druţbene odgovornosti in agencije, ki bi usklajevala trud vseh za razvoj druţbene 

odgovornosti. V Evropi je glede na ostali svet najbolj razširjeno zavedanje o pomenu 

kakovostnega okolja, a tudi tu si še vedno zatiskajo oči pred dejstvom, da je treba 

celovito preoblikovati naš sistem proizvodnje in potrošnje, če obstaja resen interes, 

fizikalno gledano, zmanjšati emisije toplogrednih plinov in blaţiti podnebne 

spremembe. Pri zakonodajalcih in uporabnikih zakonov očitno obstaja potreba, da bi 

upoštevali druţbeno odgovornost, ki pa se je večinoma še premalo zavedamo. Pri tem bi 

lahko pomagala med drţavna ali drţavna strategija. Evropa s svojimi strategijami ţe 

ponuja dobra izhodišča, ki temeljijo na inovaciji vrednot, kulture, etike in norm, ki so 

nujne, da bi človeštvo preţivelo (Mulej in Hrast 2008). Druţbeno odgovorno oceno 

podjetja ustvari baza podatkov o podjetju, ki jo je mogoče uporabiti za razvoj strategije 

druţbene odgovornosti podjetij. Druţbeno odgovorna strategija je načrt o napredovanju 

glede vprašanj o druţbeni odgovornosti podjetja: z njim določa podjetje svoje smeri in 

obsege poslovanja na dolgi rok, ki omogoča podjetju, da lahko uspešno z uporabo virov 

znotraj svojega edinstvenega okolja zadovoljuje potrebe trga in izpolni pričakovanja 

zainteresiranih skupin. Različna podjetja so lahko na področju druţbene odgovornosti 

podjetij na različnih stopnjah zavesti in dela, ki jim narekujejo različne vsebine njihove 

strategije. Nekatera podjetja se lahko odločijo, da sprejmejo "najniţje potrebne" 
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naravnanosti glede druţbene odgovornosti, druga podjetja pa lahko zagovarjajo večje 

strateške potrebe na določenih področjih. Podjetja lahko uvajajo druţbeno odgovornost 

na osnovi primerov takšnega uvajanja v drugih podjetjih v regiji ali panogi. Največje 

napake pri uvajanju druţbene odgovornosti se pojavijo, ko podjetje ţeli preko tega 

uvajanja zagotavljati svoj razvoj za neko naslednje obdobje, a ne spremeni osnovnega 

mišljenja ter s tem ne more pravilno uvesti druţbene odgovornosti. Če se uvajanja ne 

lotijo na najvišjem managerskem nivoju, če začnejo ločevati tveganja in priloţnosti, ne 

upoštevajo kritike o svojem delovanju, ne izkoriščajo lastnega znanja, ne vidijo 

druţbene odgovornosti kot inovativnost na različnih področjih tehnologij, trgov ali 

pristopov (Hohnen in Potts 2007, 32-35). Veliko dejavnikov in vplivov je pripeljalo k 

povečanju pozornosti, namenjene vlogi druţbeni odgovornosti podjetja. To so (Hohnen 

in Potts 2007, 7-8): 

 trajnostni razvoj, kjer je druţbena odgovornost vstopna točka za razumevanje 

vprašanja trajnostnega razvoja in odgovor na njih v poslovni strategiji podjetja, 

 globalizacija, kjer je druţbena odgovornost instrument, ki pogosto odraţa 

mednarodno dogovorjene cilje in zakone v zvezi s človekovimi pravicami in 

okoljem, 

 podjetniški vpliv, kjer so podjetja globalni ambasadorji sprememb vrednot, 

 komunikacija druţbene odgovornosti v kontekstu sodobne komunikacijske 

tehnologije ponuja moţnosti za izboljšanje dialoga in partnerstva, 

 etika, ki s korporativno druţbeno odgovornim pristopom podjetja lahko 

pomaga izboljšati upravljanje podjetij, preglednosti, odgovornosti in etičnih 

standardov v podjetju, 

 usklajenost podjetij s skupnostmi lahko v svojem okviru druţbene 

odgovornosti pomaga ustvariti skupen občutek skupnosti in skupen pristop za 

reševanje skupnih problemov, 

 vodenje iz vidika druţbene odgovornosti lahko ponudi proţnost in spodbude za 

podjetja, da se odločajo za več skrbnosti kot narekujejo predpisih, ali na 

področjih, na katerih se sprejem predpisov zdi malo verjeten, 

 poslovna orodja, s katerimi si podjetja lahko ob priznavanju in sprejemanju 

učinkovitih pristopov k druţbeni odgovornosti zmanjšujejo tveganja 

poslovanja, odpirajo nove moţnosti, spodbujajo inovacije, povečujejo vrednost 

blagovne znamke in ugleda podjetja ter celo izboljšajo učinkovitost. 

Doseganje druţbene odgovornosti in vpliv na uspešnost v podjetju 

UN Global Compact pomaga podjetjem redefinirati njihov način dela tako, da je le 

ta v sozvočju z druţbenim in okoljskim aspektom današnjega sveta. Sodelovanje je 

prostovoljno, brez prizadevanja, da bi ustvarjali nove kontrolne mehanizme, temveč 
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preko dialoga, učenja, regionalnih in nacionalnih mreţ ter konkretnih projektov 

povečujejo druţbeno odgovornost in ozaveščenost podjetij. Delovanje UN Global 

Compact temelji na desetih načelih, ki zajemajo področja človekovih pravic, delavskih 

standardov in okolja (Jezeršek in Turnes 2008). Ključne potencialne koristi za podjetja 

za izvajanje druţbene odgovornosti podjetij vključujejo (Hohnen in Potts  2007, 10-12): 

 boljši management - vedno bolj širi spekter tveganj. Učinkovit management 

pravnih, socialnih, okoljskih, gospodarskih in drugih tveganj lahko z večjim 

nadzorom in pregledom nad interesnimi podjetniškimi dejavnostmi izboljšuje 

zanesljivost. Druţbena odgovornost je eden od načinov za boljše predvidevanje 

in upravljanje s tveganji, 

 management ugleda - izboljšanje inovacij, konkurenčnost in trţno 

pozicioniranje, 

 okrepitev operativne učinkovitosti in prihranek stroškov, 

 preko dialoga z udeleţenci je podjetje v boljšem poloţaju, ker predvidi in se 

odzove na zakonske, gospodarske, druţbene in okoljske spremembe, ki se 

lahko pojavijo, 

 izboljšanje odnosov z administracijo in vladami, 

 katalizator za druţbeno odgovorno ravnanje na različnih področjih. 

Namen obstoja in glavni cilj vsake organizacije je uspešno poslovanje, ki prinaša 

dobiček. Vendar je to posel, ki v celoti poteka v neki skupnosti ljudi, ki imajo svoja 

lastna pričakovanja in pravila ter delujejo v omejenem naravnem okolju in na trgu, na 

katerega vplivajo različne silnice. V zadnjih letih vse bolj postaja jasno, da vsi ti 

dejavniki močno vplivajo na poslovanje podjetja, celo v ozkem komercialnem smislu. 

Medtem ko nedovzetnost do njih pusti podjetje izpostavljeno napadom javnosti, pritiske 

raznih skupin, vključno z izvršilno in zakonodajno oblastjo, druţbena odgovornost 

podjetja v veliki meri prispeva k dolgoročni vzdrţnosti podjetja in njenih produktov ter 

omogoča druge pozitivne učinke poslovanja podjetja. Presoja druţbene odgovornosti 

podjetij je koncept, ki povezuje kibernetiko, teorijo sistemov in druţbene vidike 

realnosti. Opredelitev druţbene odgovornosti podjetij zahteva, da ljudje razmišljajo, se 

odločijo in delujejo na zelo široki podlagi, namesto da se zmanjšujejo njihova obzorja 

na ozko navado znotraj podjetij - samo iskati dobiček. Druţbena odgovornost podjetij 

povezuje trdosistemske in mehkosistemske različice razmišljanja v sodobni teoriji 

sistemov. Raziskave druţbene odgovornosti so osredotočene na zadostno in potrebno 

celovitost uspešnosti organizacije, ki se zaveda različnih potreb različnih interesnih 

skupin. Izvirnost in vrednote druţbene odgovornosti podjetij zagotavljajo teoretični 

temelj za povečanje in izboljšanje druţbeno odgovorne aktivnosti podjetja, ki jih 

podpira managerska filozofija, ta pa zagotavlja uspešno in uravnoteţeno podjetje (Knez 

Riedl, Mulej in Dyck 2006). Poslanstvo druţbeno odgovornega ravnanja zahteva svoje 
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opredmetenje v strategijah in aktivnostih celotnega podjetja. Potrebno je dodajati 

druţbene in okoljske postavke v načrte poslovanja, kakor tudi merila uspešnosti na 

novih načelih, ki upoštevajo bilanco poslovanja podjetij na treh ravneh: poslovnem, 

druţbenem in okoljskem. Da druţbena odgovornost postane integralni del strateškega 

načrtovanja in upravljavskih aktivnosti, morajo menedţerji ter drugi zaposleni v 

poslovne odločitve vključevati dodatna merila, drugačna od tistih, ki so jih poznali 

doslej. Zato je potrebno dodatno izobraţevanje zaposlenih, da bi ti lahko privzeli nova 

merila poslovnosti, etike in okoljske vpetosti podjetja (Jančič 2002). Poleg poudarjanja 

vloge zaposlenih pri soustvarjanju druţbeno odgovorne politike in njihovega 

sodelovanja v komunikacijskem procesu, je za splošno javnost pomembno tudi 

vprašanje vsebin, o katerih komunicira podjetje. Odnos do zaposlenih je ena izmed 

pomembnih tem, po katerih javnost presoja druţbeno odgovornost podjetja (Golob in  

Podnar 2007). 

Druţbena odgovornost je managerski koncept vodenja in upravljanja podjetja kot 

splet vseh različnih vidikov, ki se veţejo na podjetje iz tega naslova. Da pa druţbena 

odgovornost postane koncept managementa, mora le ta upoštevati načelo posebnih 

pogojev, ki jih ima podjetje glede na svoje okolje. Druţbena odgovornost podjetij 

postaja tudi odgovornost  managerjev, ki podjetje vodijo. Prostovoljni prispevek preko 

druţbene odgovornosti podjetij k boljši druţbi in čistejšemu okolju ni samo odraz 

nesebičnosti. Vlogo managerjev je v konceptu druţbene odgovornosti potrebno 

razumeti kot vlogo vmesnega člena. Druţbeno odgovorni managerji v podjetju so 

povezovalci druţbenih in okoljskih tem v poslovne strategije podjetja. Uveljavljanje 

druţbene odgovornosti podjetij pa ni prepuščeno zgolj managerski izbiri. Druţbeno 

odgovornost določata tudi politika ter civilna druţba okolja, ki se jim vodstvo podjetja 

ne more izogniti, ter jo mora vgrajevati v svoje poslovanje.  

Odličnost v managementu je neposredno povezana z druţbeno odgovornostjo. 

Odličnost zahteva dobro poznavanje in uporabljanje obstoječih virov in pogojev, iskanje 

novih poti, znanj in izkušenj. Odličnost temelji na predpostavki, da je mogoče doseči 

odlične rezultate delovanja, povezovanja odjemalcev, zaposlenih ter druţbe preko 

voditeljstva kot gonila uspešne politike in strategije, kot tudi zaposlenih, partnerstev, 

virov in procesov. Uveljavljenih je več pristopov pri vodenju sistema kakovosti, 

spodbujanja inovativnosti ter uvajanja stalnih izboljšav. Organizacija, ki ţeli biti 

uspešna, mora velikost, strukturo in zrelost prilagoditi ustreznemu sistemu upravljanja. 

Obstajajo različni modeli odličnosti (EFQM), ki organizacijam pomagajo vzpostaviti 

sistem poti k odličnosti. Načrt uvajanja odličnosti se osredotoča na druţbeno 

odgovornost in inovativnost vodstva. Postopek uvajanja odličnosti je sistem 

prestrukturiranja podjetja, da bi v bodoče upravljanje dejavnosti in organizacijske 

rezultate izvajali učinkoviteje. Recepta za druţbeno odgovorno ravnanje podjetja, ki bi 

ga uvedli in po njem hierarhično postopali, ni. Za usmeritev podjetja v druţbeno 
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odgovornost obstajajo smernice kot splošna pravila za druţbeno odgovorno ravnanje 

podjetij v Sloveniji. Pravila, ki jih podajajo smernice, niso nespremenljiva, zato jih je 

potrebno stalno prilagajati spremembam zakonskih, gospodarskih in druţbenih pogojev 

iz področja delovanja podjetja (Ekonomski institut Maribor 2007). 

Izobraţevanje ima neizogibno močan vpliv na druţbeno in okoljsko ozaveščenost 

podjetij in njihovih menedţerjev, kar vpliva tudi na vse vrste zunanjih zainteresiranih 

skupin in posameznikov. Bolj ko je izobraţevanje etično, z osebno odgovornostjo do 

druţbe ter ozaveščenostjo o socialnih in okoljskih vprašanjih, bolj se širi druţbena 

odgovornost (European commission 2007a, 13). 

3.2.6 Interesne skupine in družbena odgovornost 

Veliki večini podjetij, velikih ali malih, prinaša redno in učinkovito komuniciranje 

na koncu neposredne in pozitivne učinke, predvsem v smislu odpiranja novih poslovnih 

priloţnosti. Učinkovito komuniciranje druţbene odgovornosti pomeni najti način za 

prenos informacij, ki je primeren tako za podjetje kot tudi za ciljno skupino, ki so ji 

informacije namenjene. Dejstvo je, da podjetje, ko sporoča, kaj dela na področju 

odgovornega podjetništva, ljudem sporoča informacije o vrednotah podjetja ter o 

izdelkih in storitvah, ki jih ponuja. Poleg tega postane s tem dober vzor za podjetja, ki 

bodo sledila zgledu (Evropska komisija 2004). Stranke, zaposlene, lokalno skupnost ter 

širšo javnost in lokalne medije zanima, kakšnih dejanj se loteva podjetje, da bi pokazalo 

svojo druţbeno odgovorno podjetniško naravnanost. Glede na to, o kakšni pobudi je 

govor, je potrebno določiti, kateri ciljni skupini naj bo sporočilo namenjeno. Ciljne 

skupine se razlikujejo, na splošno pa je o večini odgovornih podjetniških iniciativ 

mogoče govoriti v sklopu štirih skupin: trga, delovnega mesta, skupnosti in okolja. Če 

ţeli podjetje kaj sporočiti o pobudah, ki pomagajo varovati okolje, bo o tem potrebno 

obvestiti: zaposlene, poslovne partnerje, ustrezne neprofitne organizacije, porabnike, 

organe oblasti in skupnosti (Evropska komisija 2004).  

Prepoznavanje vrednosti ideje o druţbeni odgovornosti pri posameznikih, podjetjih, 

ustanovah ali vladah, se bo zgodilo šele takrat, ko bo potreba po njej dovolj velika in s 

tem prepoznan problem. Tega pa pogosto opazimo šele, ko se zgodi kakšen pritisk - 

druţbeni pritiski, naravne katastrofe, itd.. Proces posameznikovega odločanja o izdelku 

ali storitvi lahko primerjamo z idejami o druţbeni odgovornosti. V procesu odločitev o 

sprejetju druţbene odgovornosti bodo udeleţenci najprej poskusili prepoznati probleme, 

na katere naj bi v okviru promocije druţbene odgovornosti opozarjali. Takoj zatem naj 

bi udeleţenci poiskali dodatne informacije in ocenjevali alternative. Sledi odločitev za 

sprejemanje ideje o druţbeni odgovornosti, druţbeno odgovornem ravnanju 

posameznika, organizacije, podjetja ali druţbe. Zatem naj bi udeleţenci pričeli 

uporabljati dogovorjen način druţbeno odgovornega ravnanja in le-to tudi ocenjevali. 

Hkrati naj bi ţe razmišljali o tem, kakšne bodo njihove prihodnje odločitve v zvezi z 
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druţbeno odgovornostjo in sprejemanje le-te ter izvajanje druţbeno odgovornih dejanj v 

praksi. V skupnosti je namreč moţno uveljaviti druţbeno odgovornost le s 

sodelovanjem vlade, civilne druţbe in podjetništva. Podjetja vlagajo v druţbeno 

odgovornost ter jo predstavljajo v javnosti s poročanjem, nevladne organizacije (NVO) 

prepoznavajo in opozarjajo na druţbene probleme. Vlade zagotavljajo politiko in 

izobraţevanje. Aktivnosti vseh treh partnerjev naj bi bile integrirane, povezane in naj bi 

tako pripomogle k celostnemu pristopu razvoja druţbene odgovornosti (Hrast 2006). 

Tabela 3:  Vrste deleţnikov - udeleţencev podjetja 

Vir: Hrast 2006, 31. 

Stanje v Sloveniji je bistveno drugačno kakor v Evropski uniji. Razvoj druţbene 

odgovornosti je šele na začetku. Vse več je v Sloveniji podjetij, ki z vključevanjem 

načel druţbene odgovornosti v svojo politiko najdejo tudi podjetniški smisel. S 

povečano ozaveščenostjo se bo zagotovo povečal tudi pritisk na vlado, ki sicer koncept 

podpira, spodbuja pa ga le v posameznih akcijah v različnih ministrstvih in sluţbah. 

Intenzivnost vladne politike je na različnih področjih različna, zadnje čase se povečuje 

na področju trajnostnega razvoja, vendar je treba priznati, da je do zares učinkovite 

politike vlade na tem področju potreben še velik kakšen korak (Štoka in Debevec  

2008). Prednosti sodelovanja podjetja z lokalno skupnost so očitne. Vendar pa imajo 

tudi podjetja sama zaradi tega vedenja večkratne koristi. Poleg ţe omenjenih prednosti 

na področju obvladovanja tveganj in upravljanja ugleda, kjer se je način druţbene 

odgovornosti začel, lahko podjetje na ta način doseţe še nekaj drugih ključnih prednosti 

(Hrast 2006). 

V projektih druţbene odgovornosti mnoga podjetja aktivno posegajo v reševanje 

problemov lokalne skupnosti, bodisi s prostovoljnim delom zaposlenih bodisi s finančno 

ali pa strokovno pomočjo. Vzpostavitev čim tesnejših povezav z udeleţenci je 

pomembna, ker te povezave zniţujejo stopnjo negotovosti poslovanja, zniţujejo stroške 

in povečujejo moţnost izvedbe projektov. Podjetje mora vzpostaviti dolgoročne 

povezave, ki na dolgi rok zniţajo stroške, povečajo kakovost v vseh vidikih poslovnih 

odnosov in na koncu seveda povečajo profit podjetja (Jančič 2002). Povezovanje 

Primarni udeleţenci Sekundarni udeleţenci 

DRUŢBENI:  

• delničarji in vlagatelji  • vlada in zakonodajalci  

• zaposleni in menedţerji  • civilne organizacije  

• stranke  • skupine druţbenega pritiska  

• dobavitelji in drugi poslovni partnerji  • mediji in univerze  

• lokalne skupnosti  • trgovske organizacije  

• konkurenca  

NEDRUŢBENI:  

• naravno okolje  • skupine okoljevarstvenih pritiskov  

• prihodnje generacije  • organizacije za varstvo in zaščito ţivali  

• nečloveške vrste  
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znamke podjetja z druţbeno odgovornim vedenjem je koristno za podjetje ter pozitivno 

vpliva na prodajo in zvestobo strank ali udeleţencev. Zadovoljstvo zaposlenih je eno od 

ključnih primerjalnih prednosti, ki jih doseţe druţbeno odgovorno podjetje. Pomembno 

je dejstvo, da podjetje brez razvitega sodelovanja zaposlenih v procesu druţbene 

odgovornosti ne bo kredibilno pri komuniciranju o svojih druţbeno odgovornih 

politikah, ki so namenjene zunanjim udeleţencem, npr. lokalni skupnosti. Ob visoko 

razviti notranji aktivnosti je potrebno v druţbeno odgovorne politike vključiti tudi 

zaposlene, ki tako postanejo najboljši in za podjetje najcenejši ambasadorji za 

komuniciranje druţbene odgovornosti z zunanjimi udeleţenci (Golob in Podnar 2007). 

Komuniciranje podjetja z udeleţenci je večplastno. Vključevanje zainteresiranih skupin 

je pomembno predvsem iz stališča, da je potrebno prikazati, kakšne bi bile posledice 

brez druţbeno odgovornega ravnanja na različnih ravneh vplivov podjetja v svojem 

bliţnjem in daljnem okolju. Na tak način lahko gradimo druţbeni kapital kot 

soodvisnost z okoljem, na katerega vpliva podjetje. Ta kapital je lahko tudi drugačnih 

vrst npr. glede na naravne vire, ki jih izkorišča. Sodelovanje in komuniciranje z 

udeleţenci pa lahko pripomore tudi k uvajanju inovativnih idej v dejavnost podjetja 

(Hohnen in Potts 2007, 76). Evropska unija bo zastavljene cilje na področju doseganja 

trajnostnega razvoja dosegala preko aktivnejšega komuniciranja z udeleţenci. 

Udejanjati jo je potrebno s prebivalci na vseh ravneh ter sporočati izkušnje, katere 

politike trajnostnega razvoja delujejo in katere ne. Podjetja morajo komunicirati z 

lokalnimi organi na področjih, kjer delujejo, z nacionalnimi vladami ter v Evropski 

uniji, prav tako pa je potrebno, da regionalne vlade komunicirajo s svojimi drţavljani 

(Evropska komisija 2007, 10). 

3.2.7 Opredelitev skupnih pogledov družbene odgovornosti in trajnostnega 

razvoja 

Uporaba izrazov druţbena odgovornost in trajnostni razvoj se mnogokrat uporablja 

izmenično. Kljub temu da obstaja med obema pojmoma tesna povezava, sta to različna 

koncepta. Trajnostni razvoj je splošno sprejet koncept in vodi k ciljem naše skupne 

prihodnosti. Cilj trajnostnega razvoja pa je, da se doseţe stanje »trajnosti«, tj 

sonaravnosti namesto izločenosti ljudi iz narave oziroma obnašanja ljudi, kot da niso del 

narave. Druţbena odgovornost se, kadar jo omejujejo na podjetniško, osredotoča na 

organizacije, ne na globalne širine. Druţbena odgovornost pa je tesno povezana s 

trajnostnim razvojem, ker je vseobsegajoč cilj podjetja za druţbeno odgovornost,  da je 

potrebno prispevati tudi k trajnostnemu razvoju. Ukrepi za izvajanje druţbene 

odgovornosti podjetja lahko predstavljajo pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju. 

Pomembno je omeniti, da je trajnostni razvoj bistveno drugačen koncept, kot je trajnost 

ali tekoče preţivetje posameznega podjetja. Trajnost posameznega podjetja lahko je ali 

ni zdruţljivo s trajnostjo druţbe kot celote, ki je doseţena z obravnavanjem socialnih, 
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gospodarskih in okoljskih vidikov na primerno celovit način. Trajnostna poraba, 

trajnostna raba virov in uveljavitev trajnostnih pogojev za preţivetje se nanašajo na 

vzdrţnost – sonaravnost  druţbe kot celote (ISO 26000 2008b, 7-8). 

Za druţbeno odgovornost je nepomembno, katere vrste menedţerjev jo uporabljajo, 

ampak so pomembna vprašanja o merilih druţbene odgovornosti, kot so (Boţičnik, 

Ećimović in Mulej 2008, 101):  

 zadostna poštenost na podlagi dejanskih doseţkov ter uporaba pravilnih etičnih 

meril 

 doseganje mogočega gospodarskega in druţbenega napredka in rasti, vključno 

z potrebno celovitostjo in z metodami in znanjem doseči, da se ne uničujejo 

naravni pogoji za ţivljenje ljudi in drugih ţivih bitij, brez katerih ljudje ne 

morejo ţiveti. 

Ljudje si čas in pogoje določajo različno, kar je druţbeno sprejemljivo, z drugimi 

besedami, je to vedenje v smislu druţbene odgovornosti. Merila posameznika so vedno 

odvisna od vrednot, kulture, etike in norm – VKEN (VCEN
6
). VKEN so v skladu z 

uradno opredelitvijo druţbene odgovornosti orodja, načini in postopki vplivanja na 

(Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008,  101): 

 sodelavce, 

 poslovne partnerje, 

 vlade, nevladne organizacije itd, t.j. širše druţbeno okolje in 

 naravno okolje, ki so naravni pogoj za preţivetje. 

Z vseh teh štirih vidikov morajo vplivni posamezniki doseči bolj potrebno celovito 

vedenje o okolju, kjer deluje, ter upoštevati inovacijsko prakso. Druţbeno odgovornost 

in pravno odgovornost pogosto zamenjujejo, vendar so posamezniki lahko dovolj 

vplivni, da obstaja sposobnost prilagajati pravne predpise za skupne interese podjetja ali 

drţave. Pogosto je laţje uvajati pravne predpise kot sprejete vrednote, kulturo, etiko in 

norme v druţbeni odgovornosti, ki temelji na širši opredeljeni zadostni in potrebni 

celovitosti. Definicija, da morajo podjetja skrbeti predvsem za kratkoročne koristi, to je 

svoj dobiček, so v tem smislu kratkoročna merila, ki na dolgi rok ne prinašajo največjih 

koristi (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 101). Druţbena odgovornost lahko postane 

površna dobrodelnost, nekaj varčevanja z energijo in naravo, nekaj poštenega 

obravnavanja sodelavcev in poslovnih partnerjev, širše druţbe in podobno. Druţbena 

odgovornost je lahko tudi veliko več, nadgradnja metode za pošten druţbeni napredek 

in trajnostno prihodnost, kot so vodenje popolne kakovosti, poslovne odličnosti, 

inovativnega poslovanja, upoštevanje zakonodaje, zadostne in potrebne celovitosti  v 

                                                 
6
 VCEN – values, culture, ethic, and norms 
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vsakodnevni praksi. Sinergijske učinke druţbene odgovornosti je moţno doseči z 

ustvarjalnostjo, ki ne obravnava samo inovacije proizvodov, storitev in delovnih 

procesov, ampak vključuje tudi smiselno oblikovanja vsebine dela in prostega časa 

ljudi, z uveljavitvijo zakona o zadostni in potrebni celovitosti, druţbene odgovornosti 

ustvarjalnih ljudi, sodelavcev, interesnih skupin kot najbolj vplivnih skupin ter z etiko 

soodvisnosti vseh udeleţencev delovanja skupaj z naravo. Druţbena odgovornost 

vsebuje tudi 3T
7
 toleranco za upoštevanje raznolikosti talentiranih ljudi, ker prinaša 

smiselnost novih investicij v tehnologije. Praksa 3T je razlika med najbolj uspešnimi in 

ostalimi regijami. Uvajati in izvajati je potrebno različne modele druţbene 

odgovornosti. Druţbena odgovornost je inovacija, namenjena za to, da postajajo 

inovacije razširjene in prevladujoča splošna praksa (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 

103). Ena izmed tez celovitega trajnostnega razvoja predstavlja idejo o vlogi, 

povezanosti in pomembnosti okoljske odgovornosti podjetij, etični odgovornosti 

podjetij in druţbene odgovornosti podjetij v sodobnem poslovanju. Sprejemanje 

okoljske odgovornosti podjetij (CER
8
), etične odgovornosti podjetij (CETHR

9
) in 

druţbene odgovornosti podjetij (CSOCR
10

) so merila za dojemanje pomena dejavnosti 

podjetja ter so priznane kot dober prispevek k okoljski učinkovitosti, saj so priznane kot 

glavni prispevek k druţbeni odgovornost v podjetjih (Boţičnik, Ećimović in Mulej 

2008,  132). Ustvarjalnost in sinergija v druţbeni odgovornosti nam ponujajo nove 

priloţnosti, če posamezniki namesto do sedaj prevladujoče enostranskosti doseţejo 

zadostno in potrebno celovitost svojega opazovanja, zaznavanja, mišljenja, čustvenega 

in duhovnega ţivljenja, odločanja in ukrepanja. Druţbena odgovornost je novo ime, ki 

si s popravljanjem sedanjih smeri razvoja prizadeva prispevati k cilju trajnostne 

prihodnosti (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 149). 

3.2.8 Vplivi družbene odgovornosti podjetja na investiranje v OVE 

Sporočanje o druţbeno odgovornem podjetništvu podjetje pozitivno ločuje od 

drugih podjetij. Sporočila o vsebinah, ki se nanašajo na okolje, morajo prikazovati 

načine, na katere podjetje izvaja dejanja, s pomočjo katerih varuje naravno okolje, ter 

obsegajo spodbude podjetja, ki povečujejo varovanje energetskih in vodnih virov, 

zmanjševanje onesnaţevanja vode in zraka, ohranjevanje biološke raznolikosti ipd. 

(Evropska komisija 2004). Druţbena odgovornost je eden od ključnih dejavnikov, ki 

pomaga podjetjem pri zagotavljanju razpoloţljivosti kapitala na finančnem trgu, saj 

                                                 
7
 3T indikator: toleranca za razliko med vsemi sosedi tako iz tradicionalnih druţin do 

homoseksualcev itd; talenti, ki jih privlači strpnosti in moţnosti za ustvarjalno; investirana tehnologija 
8
 corporate environmental responsibility (CER) 

9
 corporate ethical responsibility (CETHR) 

10
 corporate social responsibility (CSOCR), 
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raziskave kaţejo, da institucionalni investitorji v Evropi verjamejo, da upravljanje 

tveganj, povezanih z druţbo in okoljem, pozitivno vpliva na dolgoročno izraţeno trţno 

vrednost podjetja, druţbeno odgovornost pa imajo za izraz kakovostnega vodenja 

podjetja. Podjetja, ki s svojim proaktivnim ravnanjem presegajo zakonsko predpisane 

pogoje, so pod manjšim nadzorom drţavnih organov in pogosto prejemajo olajšave in 

različne spodbude in preferencialnega statusa iz poslovanja z drţavo v širšem smislu. 

Poleg tega podjetja od druţbe kot celote prejemajo nekaj, kar je metaforično imenovano 

»dovoljenje za poslovanje«, oziroma so javno spoznane in priznane kot koristni in dobri 

korporativni drţavljani. Vstopanje v partnerstvo z lokalno skupnostjo in 

zainteresiranimi skupinami je pomemben del aktivnosti strategije druţbene 

odgovornosti podjetja. Na ta način lahko podjetja povečujejo zmoţnosti za delovanje v 

tem okolju ter izkoriščenost resursov za podjetje. Druţbeno odgovorno podjetništvo 

vključuje načelna ravnanja podjetja po merilih vrednot in etike, ki naj bodo povezana z 

načeli udeleţencev vplivnega področja delovanja (Karničnik 2006). Druţbeno 

odgovorno investiranje (SRI – socially responsible investing) ţe nekaj časa postaja 

zanimivo za vse večje število naloţbenikov v Evropi in drugod v razvitem svetu. 

Vlaganje kapitala v podjetja, ki visoko kotirajo na lestvicah druţbene in okoljske 

odgovornosti, je vse bolj zaznavno (Jančič 2002). 

3.2.9 Povzetek spoznanj o družbeni odgovornosti podjetja 

Praksa druţbene odgovornosti je zelo raznolika in v veliki meri odvisna od 

konteksta, v katerem se zgodi, od potreb podjetja, načina vodenja in organizacijske 

kulture podjetja, tradicije drţave in mnogih drugih dejavnikov, tako da ni enostavnega 

recepta za njeno uvedbo. Vendar pa je nekaj skupnega vsem uspešnim primerom dobre 

prakse v svetu. Prvič in najbolj pomembno je, da morajo obstajati trdne odločitve in 

zaveze, da podjetja prevzamejo druţbeno odgovornost kot način obnašanja v celem 

razponu dejavnosti podjetja. To odločitev mora izdelati najvišje vodstvo v podjetju in se 

zavezujoče prenese na vse delovanje v podjetju. To prakso bi bilo treba vključiti v 

celoten poslovni proces, da bi postala v nekem smislu stanje duha in s tem oblikovala 

upravljanje in vodenje podjetja, njegovo ravnanje na trgu, odnose z zaposlenimi, v 

skladu z okoljem ter s predpisi Evropske unije.  

Odločitev za druţbeno odgovornosti je pogosto izraţena v izjavi o zavezanosti 

podjetja za druţbeno odgovorno delovanje in poslovanje ter komunikacijo z javnostjo 

ter zainteresiranimi skupinami. Uspešni programi druţbene odgovornosti so tisti, ki so 

tesno povezani s temeljnimi dejavnostmi podjetja. Koristi, ki jih prinaša uvajanje in 

izvajane druţbene odgovornosti v podjetju, izhajajo iz večjega ugleda, moţne večje  

konkurenčnosti podjetja na trgu, kjer deluje, večjega zaupanja na vseh nivojih, kjer se 

podjetje pojavlja s svojim delovanjem, pomembno je izboljšanje odnosov s skupnostjo, 

kjer podjetje deluje, ipd. Vrednost druţbene odgovornosti nekega podjetja za neko 
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okolje določajo prejemniki koristi od druţbene odgovornosti, zunanji in notranji, na 

podlagi meril, a ne podjetja sama. Pri konceptu druţbene odgovornosti gre za tolikšno 

širino, da vseh aktivnosti enostavno ni mogoče pregledno predstaviti na enem mestu. 

Udeleţenci v druţbeni odgovornosti so zelo različni in mnogoteri. Pomembno je, da 

naravo, ki vse bolj opozarja na dosedanje izkoriščanje in neustrezno ravnanje z njenimi 

viri, spoznajo kot udeleţenca v procesu druţbene odgovornosti. Ob tem ne gre 

zanemariti tudi okolja kot druţbene skupnosti, v katerih podjetja delujejo in izkoriščajo 

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

razvoj. Druţbena odgovornost je eno od najmočnejših orodij v zvezi z izgradnjo 

blagovnih znamk, ki je v današnjem gospodarstvu morda najbolj dragoceno premoţenje 

vsakega podjetja. 

Povzetek spoznanj o druţbeni odgovornosti podjetja za investiranje v OVE  

Druţbeno odgovorni produkti in storitve v sebi zdruţujejo kakovost z dodano 

vrednostjo, ki je lahko: neoporečnost, prijaznost do naravnega okolja ter spoštovanje 

okolja, iz katerega podjetje izhaja ter v katerem deluje. Produkti so lahko mnogoteri ter 

so posledica delovanja, strategije in naravnanosti podjetja. Ekološka zavest je pri tem 

pomemben del delovanja podjetja. Tudi podjetja, ki s svojo dejavnostjo neposredno ne 

onesnaţujejo okolja, se morajo truditi ter delovati tako, da bi okolje in naravo čimmanj 

obremenjevala. Kjer pa dejavnosti podjetja okolje bolj obremenjujejo, je potrebno 

skrbno spremljati kazalnike vplivov, opravljati monitoring in zmanjševati škodljive 

vplive na okolje. Okoljska politika podjetja je osnova za delovanje predvsem v tistih 

okoljih, kjer podjetja s svojo dejavnostjo posegajo v okolje ali bodo z bodočimi 

namerami posegala v okolje. Podjetja okoljsko politiko sama ustvarjajo glede na 

specifičnost svoje dejavnosti, zakonskih predpisov in uveljavljene lastne ekološke 

zavesti.  

Ključna je vloga podjetij, ki lahko s svojim druţbeno odgovornim ravnanjem veliko 

prispevajo k izboljšanju delovanja celotne druţbe, hkrati pa izgrajujejo svojo 

konkurenčno prednost. Ni samo druţba tista, ki pričakuje, da podjetja poleg interesov 

lastnikov upoštevajo še interese drugih, kot so zaposleni, okolje, skupnosti in drugi 

udeleţenci. Najbolj pomemben element, ki to pričakuje, je naravno okolje, v katerem 

podjetje ali posameznik deluje  in s svojim ravnanjem vpliva na spremembe v svojem 

naravnem okolju. Zato je druţbena odgovornost podjetij tisti koncept, po katerem 

podjetje v svoje poslovne dejavnosti in odnose z interesnimi skupinami na prostovoljni 

bazi vključuje reševanje druţbenih in okoljskih zadev. Strategijo druţbene odgovornosti 

lahko samostojno vključimo tudi po posameznih funkcijah podjetja, od koder se bo nato 

lahko kot primer dobre prakse širila na druge segmente poslovanja podjetja. Strategijo 

sproti izboljšujemo, jo po potrebi korigiramo in tako uvajamo v stalno ravnanje 

podjetja. Rezultate svojega dela na področju druţbene odgovornosti predstavljamo in 
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komuniciramo s strokovno in širšo javnostjo, tako prispevamo k prepoznavnosti in 

ugledu podjetja, hkrati pa spodbujamo druţbeno odgovorno podjetništvo. 

3.3 Povzetek spoznanj o druţbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju ob 

investiranju v OVE  

Osnovni kriteriji ali ključni elementi in njihovi vidiki trajnostnega razvoja segajo 

od vplivov na okolje, vplivov okolja na podjetja, vplivov podjetja na okolje (druţbena 

odgovornost), načina izrabe naravnih virov, vlaganja v ohranjanje okolja. Zajemajo 

upoštevanje in preseganje zakonskih zahtev okolja, spremljanje stanja v okolju in 

mnoge druge kriterije, ki so lahko še detajlneje določeni. Izraz trajnost je postal stalnica 

za skupen pomen socialnih in okoljskih vidikov. V poslovnem svetu označujejo 

trajnostno podjetje kot tisto, ki ustvarja dobiček, medtem ko je zaščita okolja in 

izboljšanje ţivljenja področje delovanja, s katerimi je podjetje povezano. Trajnost 

spoštuje soodvisnost v naravnem okolju. Trajnost deluje tako, da podjetje svoje 

poslovne interese in interese okolja prepleteta. Trajnostne poslovne odločitve tako 

postanejo odlična priloţnost za bolj uspešno bodoče poslovanje. Iz strahu za preţivetje 

v okolju in odgovornosti za nas in za naše zanamce se je, podobno kot pojem trajnostni 

razvoj, rodil tudi koncept druţbene odgovornosti. Zato okoljska odgovornost postaja 

sestavni del druţbene odgovornosti podjetij.  

Druţbena odgovornost podjetij je postavljena ob bok Lizbonski strategiji in 

trajnostnemu razvoju, saj oba s svojimi vidiki dopolnjuje in prispeva k uresničevanju 

ciljev obeh, ki so zastavljeni za izboljšanje našega naravnega okolja. Iz dokumentov 

Evropske komisije lahko povzamemo, da lahko druţbeno odgovorno poslovanje 

pomaga graditi bolj konkurenčno in bolj inovativno Evropo ter da bo skupen razvoj 

trajnosten. Najverjetneje bodo podjetja rasla in uresničila svoje potenciale takrat, ko 

bodo drţavljani, posamezniki ter interesne skupine spoznali, da podjetja sprejemajo 

njihove vrednote in zastopajo cilje celotne druţbe. Druţbena odgovornost pomaga 

graditi zaupanje v podjetja, torej je v interesu podjetij, da upravljajo druţbeno 

odgovornost, kar se da dobro. Druţbeno odgovorno gospodarstvo pripomore k 

pomembnim ciljem, kot je varčna in znosna poraba naravnih virov. Zato iščemo laţe 

razumljive izraze, kot so »odgovorno podjetništvo«, »odgovorno poslovanje« ali 

»trajnostno poslovanje«. Podjetje si mora samo postaviti svoja pravila druţbeno 

odgovornega ravnanja, ki vključujejo načela, izvirajoča iz poslanstva podjetja, njegove 

specifične dejavnosti in značilnosti panoge. S takim oblikovanjem pravil in nato 

izvajanjem le-teh lahko podjetje predstavlja lastno obliko druţbene odgovornosti 

nasproti javnosti in zainteresiranim skupinam. Ustvarjanje ugleda in prepoznavnosti ni 

naloga, ki bi jo podjetje sprejelo na podlagi veljavne zakonodaje. Druţbeno odgovorno 

ravnanje namreč presega z zakonodajo naloţene obveznosti na vseh področjih delovanja 

podjetja.  
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Glavni poudarek v delovanju druţbeno odgovornega podjetja je na konkretnih 

nalogah za izvajanje njegove druţbene odgovornosti. V sklopu izvajanja le-te so to: 

ovrednotenje druţbene odgovornosti ravnanja v praksi, oblikovanje strategije druţbene 

odgovornosti, razvoj in izvajanje obveznosti v povezavi z delovanjem, poročanje in 

potrjevanje napredka, ovrednotenje in izboljšave druţbeno odgovornega procesa in 

strategije. Da bi uvedlo koncept druţbene odgovornosti v podjetje ter ga učinkovito 

komuniciralo med notranjimi in zunanjimi udeleţenci, potrebuje podjetje kakovosten 

projekt druţbene odgovornosti. Za to potrebuje izobraţevanje, napore posameznikov, 

primere dobre prakse, izkušnje, kar je dobra osnova za uvedbo in nadaljnjo nadgradnjo 

druţbene odgovornosti v podjetju. Delovanje današnje druţbe je glede okoljskih 

sprememb postalo zelo odvisno od doseţene ravni druţbene odgovornosti podjetij z 

vidika trajnostnega delovanja podjetij. Zgolj ozka in kratkoročna merila poslovne 

uspešnosti ne zadostujejo več; to je med drugim pokazala kriza 2008, pot iz katere 

najbrţ ne vodi mimo druţbene odgovornosti. Vse to je vzpodbudilo druţbeno 

odgovornost. Vidni so poizkusi podjetniškega sektorja, da definira in upravlja ta nova 

tveganja in jih spremeni v nove priloţnosti. 

Odličnost v managementu zahteva dobro poznavanje in primerno uporabljanje 

obstoječih virov in pogojev dela, toda istočasno z inovativnostjo iskanje novih poti, 

znanj in izkušenj. Inovativnost temelji na predpostavki, da je mogoče doseči odlične 

rezultate delovanja organizacije preko voditeljstva kot gonilne sile uspešne politike in 

strategije partnerstev, virov in procesov. Uveljavljenih je mnogo pristopov in modelov 

za vodenje sistema kakovosti, spodbujanja inovativnosti, vključno z uvajanjem stalnih 

izboljšav. Osredotočenost na zadovoljstvo okolja predstavlja ključno vstopno točko pri 

iskanju prave druţbene odgovornosti v poslovanju glede investicijskih procesov v 

podjetjih.  

Komuniciranje, ki ga bodo izvajala podjetja v okoljskih problemih ali investiranju v 

obnovljive vire, ima tako dve glavni pomembni izhodišči: doseči globlje ravni 

zavedanja in razumevanja pri posameznikih ali zainteresiranih skupinah, da bi jih 

prepričali o nujnosti in pomembnosti vprašanja in da bi razumeli odnos med njihovim 

vedenjem posameznikov in procesom klimatskih sprememb, ter premakniti ljudi od 

zavedanja k trajni spremembi vedenja. Naraščanje okoljske krize je potrebno v 

komunikaciji z udeleţenci prikazati kot skupnega sovraţnika. Komunikacijo je potrebno 

naravnati na učinkovite in takojšnje ukrepe, ki jih je potrebno izvesti. Navezanost 

posameznikov na lastno okolje in promoviranje manj potrošniške druţbe predstaviti kot 

manj stresno ţivljenje, ki pa zato ponuja več moţnosti. 

Osnovno poslanstvo medijev je posredovanje verodostojnih informacij širši 

javnosti. Pri krepitvi zavedanja o druţbeni odgovornosti imajo zato prav mediji ključno 

vlogo. Ustvarijo lahko razumevanje o druţbeni odgovornosti, spodbudijo zavedanje in 

posredno vplivajo na stališča in navade vseh drţavljanov, ki lahko prav zaradi tega 
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pričnejo delovati bolj druţbeno odgovorno. Predvsem s pomočjo medijev je mogoče 

uveljavljati koncept druţbene odgovornosti in spodbujati njen razvoj. V nasprotnem 

primeru koncept druţbene odgovornosti ostaja le na papirju in je tako nekoristen za vse 

udeleţence, kot tudi druţbo v celoti.  

Druţbena odgovornost in trajnost v vseh svojih vidikih je v podjetjih novost, ki jo 

je potrebno vpeljati in izvajati. Za doseganje zadostne in potrebne celovitosti obeh 

razseţnosti pa je potrebna uvedena inovativnost na vseh področjih delovanja podjetja. 
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4 INOVATIVNOST V PODJETJIH ZA INVESTIRANJE V OVE 

Procesi se v praksi rešujejo na različne načine in z različnih organizacijsko 

hierarhičnih nivojev, ki s splošnimi ali poglobljenimi pristopom obravnavajo ter 

rešujejo posamezne probleme. Pri tem ljudje pogostokrat spregledajo soodvisnosti, 

sinergije ali celo celovitosti procesov. Soodvisnost, ki obstaja z uporabniki ali okoljem, 

tako predpostavlja medsebojno sodelovanje. Takšen način obravnavanja problemov za 

menedţerje v podjetju predstavlja skupno korist za organizacijo. Ko takšen način 

delovanja spoznajo, upoštevajo in uveljavljajo v podjetju, se spremeni tudi način 

razmišljanja iz običajnega v sistemsko razmišljanje. Gospodarstvo načeloma tega ne 

uporablja neposredno, temveč deluje posredno, na povratni odziv oziroma reakcijo, tako 

da sprotno pomirja nasprotja (Mulej 2000, 21-78). Mulej ugotavlja: »Bistvena je 

sposobnost videti povezave, soodvisnosti, medsebojne vplive, ne samo delov brez 

povezav« (Mulej 2000, 56). 

Poslovnim ljudem, oziroma menedţerjem, je skupna okoliščina, da so in morajo biti 

inovativna druţba in iz nje izhaja inovativno poslovanje organizacije. To zajema skupek 

različnih kriterijev, kot so invencije, podjetnost, celovitost, soodvisnost, druţbeno 

okolje, v katerem delujejo, ter naravno okolje, na katerega vplivajo s svojimi 

dejavnostmi. Vse to se odraţa kot medsebojna odvisnost različnih indikatorjev iz okolja, 

organizacije in iz menedţmenta. Soodvisnost je potrebna, da energetsko podjetje 

ugotovi, ali so njegovi poslovni procesi usklajeni s posebnostmi trajnostnega razvoja 

okolja, v katerem ţelijo investirati, trga električne energije, ki pričakuje dodatne 

kapacitete, z zmoţnostmi menedţerskega znanja, da uveljavi procese, ki bodo primerno 

celovito odgovorili na ta odprta vprašanja. Dosedanja spoznanja iz izkušenj in 

predhodnega raziskovanja kaţejo, da je bila specializiranost na tehnični problem tako 

pomembna, da je bila povezava med druţbeno odgovornostjo, trajnostnim razvojem in 

investicijskim ciklusom v razkoraku ter zato nepredvidljiva. Ţe v dokumentih OECD, 

ZN, EU, ISO, EQA
11

 idr. je zaznati ţeljo po sistemskem razmišljanju o inovativnosti, 

kakovosti in trajnostnem razvoju. Definicije inovativnosti, kakovosti in trajnostnega 

razvoja pa znotraj teh dokumentov niso jasno izraţene. Zato je potrebno jasno opredeliti 

načine in uporabo sistemskega razmišljanja. Dva nasprotujoča si sistema sta  prikazana 

v naslednji tabeli: 

                                                 
11

 EQA (European Quality Award) 
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Tabela 4: Sedem osnovnih skupin sestavin celovitega nasproti necelovitemu 

sistemskemu razmišljanju  

 Sistemski / celovit način razmišljanja  Nesistemski / stari način razmišljanja 

1 

Soodvisnost, odnosi, povezanost, odprtost, 

dialektični sistem 

Neodvisnost, odvisnost, nepovezanost, 

zaprtost 

2 

Zapletenost tipa kompleksnost (in tipa 

kompliciranost) 

Enostavnost, ali zapletenost tipa 

kompliciranost sama 

3 Atraktorji (privlačne, vplivne sile)  Izoliranost brez privlačnih,vplivnih sil 

4 

Emergenca, nastajanje novih lastnosti celote, 

kakršnih deli sami nimajo 

Ne nastajajo nove lastnosti celote, lastnosti 

delov so nespremenjene, edine 

5 

Sinergija, sistem, sinteza, nova celota z novimi 

lastnostmi lastnostmi delov in povezav ter 

njihovimi posledicami 

Nobenih novih lastnosti, ki bi bile 

posledice odnosov med deli v neki celoti 

6 

Celota, celovitost, velika slika, vključno s 

podrobnostmi, 

Deli in delne lastnosti kot edine, analiza 

brez sinteze 

7 

Omreţenje, medsebojni vplivi – osrednja tema 

razmišljanja 
Medsebojni vplivi izven pozornosti in razmišljanja 

Vir: Mulej 2007, 34. 

Iz predstavljene razlike dveh sistemov razmišljanja izhaja, da stari bazira na 

specializaciji razmišljanja, druga pa na dovolj veliki širini in multi-disciplinarnosti in 

interdisciplinarnosti. Mnogo raziskovalcev se ukvarja s tehničnimi inovacijami, saj je 

specializacija izredno razširjena, mnogo manj pa se jih inovacijsko ukvarja s poslovnim 

programi, menedţmentom, idr. Specializiranost je enostransko usmerjena in ji 

primanjkuje interdisciplinarnosti. Zaznana je prevlada specializacije nad celovitostjo – 

holizmom. Postopki inovacij pa so preveč kompleksni, da bi lahko o inovaciji 

razmišljali enostransko kot specialist ter vseeno računali na uspeh. Inovacije so temelj 

preţivetja v moderni globalni konkurenci in hkrati tako celovite, kot so procesi in 

rezultati, ki izhajajo iz njih. Celovitost in širino inovacije ponazarja naslednji zapis: 

inovacije = (izum X podjetniško upravljanje X  menedţment X holizem X sodelavci X 

kultura X dobavitelji X kupci in odjemalci X konkurenti X druţbeno-gospodarske 

razmere X naravno okolje X dodatni pogoji, vključno z vso srečo) (Mulej in Potočan 

2004). 

Inovacije obstajajo in z njimi se na splošno rešujejo vsi problemi. V preteklosti se 

je inovacijski menedţment ukvarjal z reševanjem problemov po hierarhičnem pristopu, 

torej od zgoraj navzdol. Sodobni pristopi k inovativnemu inovacijskemu menedţmentau 

in inoviranju upravljanja in vodenja pa uporablja v organizaciji in pri sodelavcih 

zmoţnost kreativnosti in odgovornosti. Vse to je del nove in sodobne inovativne druţbe, 

ki je s tem prevzela multidisciplinarni in interdisciplinarni znanstveni pristop 

(Ećimović, Mulej in Mayur 2002, 118 – 128). Izbrati inovacijski model, ki bi naj 

izpolnil vsa pričakovanja, je kot iskanje recepta. Sektor investicijskega potenciala za 
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energetiko je v dosedanjih oblikah temeljil na tehnično-tehnološkem pristopu, ki je 

izhajal iz znanih pravil in zahtev zakonodaje glede investicijskih postopkov. Teoretična 

spoznanja o invencijski-inovacijski dejavnosti morajo postati element novih razmišljanj 

v panogi investiranja v energetske objekte OVE. Inovacije in povezovanje sta 

priloţnost, ki je v globalizaciji zaradi podnebnih sprememb ne smemo zanemariti.  

4.1 Invencije, sugestije, potencialne inovacije, inovacije in difuzija novosti  

Oblikovanje modela predstavlja invencijo, ki jo z implementacijo v dejansko 

izvedbo uporabimo kot inovativno metodo (Mulej 2000, 436-444). Smiselno je, da se 

naslonimo na model postopka iz teorije, ki se imenuje metodologija mehkih sistemov 

P.Checklanda: 

Slika 4: Faze postopkov po metodologiji mehkih sistemov  

REALNI SVET                       

RAZMIŠLJANJE O SISTEMIH

PROBLEMSKA SITUACIJA

nestrukturirana

Faza 1

PROBLEMSKA SITUACIJA

izražena

Faza 2

OPREDELITEV BISTVA 

RELEVANTNIH SISTEMOV

Faza 3

IZDELAVA IN TESTIRANJE 

KONCEPTUALNIH MODELOV

Faza 4

PRIMERJAVA 

KONCEPTUALNEGA 

MODELA (F4) S 

STVARNOSTJO (F2)

Faza 5

OPREDELJEVANJE MOŽNIH 

SPREMEMB

Faza 6

IZVAJANJE AKCIJ

Faza 7

 

Vir: Mulej 2000, 438. 

Investicijsko dejavnost, oziroma ciklus kot pomemben poslovni proces, moramo 

obravnavati kot model za izbrane energetske objekte. Oblikovanje nekega novega ali 

drugačnega modela z vsemi njegovimi vplivi in zastavljenimi cilji potem predstavlja 

invencijo. Ko jo zapišemo, postane sugestija, po razvoju do tehnične in poslovne 

izvedljivosti potencialna inovacija, a šele po koristni praktični uporabi inovacija (Mulej 

2007, 93). Takšen način omogoča široko zastavljeno reševanje problemov na osnovnem 

nivoju reševanja sistemskega problema. Inovativnost v druţbi pomeni, prevedeno na 

poslovne procese, inovativno poslovanje (Mulej 2000, 515). Podjetje se mora obnašati 

inovativno, kar se odraţa v kakovosti poslovanja ter kvalitetni izvedbi poslovnih 

procesov (Mulej 2000, 547). Inoviranje ustvarja nove koristi iz novih zamisli, ki 
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prihajajo iz različnih specialističnih okolij – torej z uporabo mehkosistemskega 

razmišljanja, ki pripelje na koncu do odličnosti celotnega poslovanja organizacije 

(Mulej 2000, 582-585). Tako ne sme inovativnost zajemati zgolj enega od investicijskih 

procesov ter s svojo širino ţe predstavlja del druţbene odgovornosti podjetja. Izteči se 

mora v razširjanje - difuzijo novosti med mnogo uporabnikov, da boste koristna širši 

druţbi in zato avtorjem. Pri difuziji novosti moramo biti pozorni na udeleţence, pri 

katerih skušamo novost uveljaviti. Zato bo koristno spoznati kulturo in navade 

udeleţencev, njihovo lokalno okolje kot druţbeni sistem, ter biti pozoren tudi na 

posameznike v tem okolju (Mulej 2008, 176). Pri uvajanju in uveljavljanju novosti - 

novega modela delovanja in priprav na investicijsko dejavnost - moramo pozornost 

posvečati vsem tistim udeleţencem iz okolja, kjer skušamo novost uveljaviti. Proučitev 

vsestranskosti okolja je moţna z različnimi načini preverjanja s specialističnimi 

strokovnjaki različnih vrst za druţbeno okolje, trajnostni razvoj in naravo. Torej 

moramo uporabljati multidisciplinaren pristop. Še bolje bi bilo specialiste povezati in s 

sinergijami doseči tudi interdisciplinaren pristop. Uveljavljanje novosti je bistvena 

naloga vodstva v procesu odločanja. Sprejem novosti predstavlja neki drugačen smisel 

investicijskega ciklusa. Koristnost novosti bo potrdila uporaba s predstavitvijo modela 

lokalni skupnosti, ki bo na podlagi le-tega odločala o sprejemljivosti novosti in jo 

sprejela v praksi (Mulej 2008, 206). Inoviranje je dejavnost. Potrebno je poudariti, da 

inovacije v pripravi investicijskega procesa niso običajne. Utečena, z zakonom naloţena 

birokratska usmeritev je tako trdna, da je njen preskok mogoč le na podlagi lastne 

pobude investitorja, ko izstopi iz zastavljenih zakonskih okvirjev. V tem kontekstu je 

moţno iskati nekoliko teţjo pripravljenost na uporabo nekih drugih modelov in 

uporabnost novitet. Povezana je z inovativnostjo ljudi, ki sodelujejo v procesu delovanja 

organizacije.  

Tehnološka oprema, surovine in podobno niso več konkurenčne prednosti 

organizacije. Viri ali naravni resursi so danes zaradi globalizacije dostopni praktično 

vsem. Inoviranje pa je dostopno le, če ima podlago in pogoje za svoje moţnosti. Ob tem 

lahko inoviramo tudi postopke in organiziranost, ki pa morajo imeti za posledico večjo 

konkurenčnost organizacije in zagotavljati uspeh (Likar 2001, 17). Moţni pristopi k 

inoviranju po znanih metodologijah (USOMID, 6 klobukov itd), omogočajo sistemsko 

razmišljanje ter del pripomočkov inovacijske politike organizacije v njenem razvoju 

(Mulej in Mulej 2007, str. 34 -41; Ećimovič 2008, 131). Sodobno podjetje, ki ţeli 

delovati tudi inovativno, mora zagotoviti stalno ustvarjanje novega, izvirnega, ker je le 

na ta način lahko konkurenčno, kar pomeni, da mora sodobna organizacija temeljiti na 

sodelovanju, inovativnosti, uporabi različnih pristopov in ustvarjalnosti. Sodobni 

menedţer je načrtovalec, koordinator in realizator novega znanja. Razširjanje inovacije 

lahko ugodno vpliva na spremembo mišljenja tudi v drugih, po dejavnosti sorodnih 

organizacij.  
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4.2 Inoviranje in dejavnosti energetskega podjetja z vidika druţbenega 

okolja 

Inovacije, ki se pojavljajo v organizacijah, morajo prebroditi splet zapovedi in 

prepovedi, ki so znotraj organizacije postavljene kot organizacijske in kontrolne 

funkcije delovanja organizacije. Hierarhija in kontroling sta sovraţnika vsake 

inovativnosti v organizaciji. Vodilni menedţment v teh primerih ne spodbuja 

inovativnosti, da bi potrdil svoje pravilno ravnanje pri vodenju organizacije. Hierarhija 

ima v organizaciji pomembno vlogo kot metoda, s katero zgornji menedţment opravlja 

funkcijo zagonske faze odločanja v procesu investiranja. Te faze predstavljajo cilje, 

niţji menedţment pa jih nato izvaja in uresničuje te cilje. Povezava med njimi pa je 

očitna preko soodvisnosti in pretoka informacij (Mulej 2000, 70). Druţbeno okolje je 

jemati kot sistem (tj. zapleteno celoto, splet), v katerem se znajdejo zakonodaja, 

politika, lokalni interesi za njihov trajnostni razvoj okolja ter znosno oziroma trajnostno 

izkoriščanja naravnih virov z vidika tehnične izvedbe investicije (Mulej 2000, 397). 

Nova doba informacijsko-komunikacijskih tehnologij ne samo omogoča, ampak tudi 

zahteva bistveno drugačne oblike organizacije. Podjetja se morajo hitro odzivati na ţelje 

in zahteve trga in jim ponujati nove, inovativne storitve. Inovativnost predstavlja jedro 

katerega koli razvoja in ni omejena po vnaprej določeni poti. Inovativnost izvira iz 

prilagajanja novim spremembam in odprtju novih prihodnjih moţnosti. Gospodarski 

razvoj lahko razumemo kot ponavljajoč proces, ki je znanilec inovacij.  Razvojni ciklusi 

inoviranja v podjetju so zaznamovani z okoljskimi spremembami, lahko pa razvojne 

cikluse inoviranja sproţi okolje (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 36-37). Podjetje in 

njegovo naravno in druţbeno okolje istočasno razvijajo medsebojno soodvisnost. 

Ekonomska odvisnost se razteza od poslovnih partnerjev preko udeleţencev do trga 

konkurentov in sicer v okvirjih, ki jih določajo za pogoje trgovanja tako politika drţave 

kot vladne uredbe. Vse to skupaj predstavlja za vsa podjetja neločljivo povezanost z 

druţbenimi okoljem in postopki v tehničnih, ekonomskih in druţbenih sistemih 

podjetja. Zaradi tesne medsebojne povezanosti procesov v podjetju bodo inovacije 

najverjetneje povzročile potrebne spremembe v praktično vsakem delu izvajanja 

procesa v podjetju. Konkurenčnost v prihodnosti je potencial za inovacije ter za 

podjetje, bolj učinkovito od povprečnega podjetja. Inovacije lahko kvalificiramo kot 

samo-aktivirajoč proces ter samo-nadaljujoč proces raziskovanja in uresničevanja 

prihodnjih moţnosti in potencialov. Podjetja poskušajo institucionalizirati stalne 

invencijsko inovacijske procese,  pri tem se sklicujejo na »učečo se organizacijo«, tako 

da bi s tem zmanjšale posledice ter vzpodbujajo vodenje in okrepitev projektnih skupin, 

projektov in inovacij za povečevanje inovativnega vzdušja. Inovativno načrtovanje in 

nadzor v podjetju se začneta z zavedanjem, da obstajajo inovacijske potrebe glede 

vodenja in upravljanja (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 38-39). Iz navedenega in 
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medsebojne povezanosti sledi, da ni enostavno definirati inovativne druţbe (Boţičnik, 

Ećimović in Mulej 2008, 42). 

4.2.1  Vpliv inoviranja na upravljanje energetskega podjetja  

Poslovni proces je teţko obvladljiv z enostavnimi prijemi in nedorečenimi modeli. 

Spreminjanje in prilagajanje poslovnega procesa je kontinuum za obvladovanje 

posameznega daljšega procesa in s tem njegovega sprotnega prilagajanja  (Mulej 2000, 

405). Naloga menedţerjev je spraviti v ospredje vplivanja sodelovalne značaje ter z 

upoštevanjem vseh lastnosti zagotoviti potrebno in zadostno celovitost za obvladovanje 

kompleksnih pojavov (Mulej in Potočan 2006). Upravljavski proces je najvplivnejši, 

sprejema odločitve, je poln ustvarjalnosti in zelo malo rutinski. Ima pa ta proces 

najmanj popolne informacije, na podlagi katerih se sprejemajo odločitve (Mulej 2000, 

273-275). Poslovni proces, ki je v našem primeru investicijski ciklus, za katerega 

ţelimo pozitiven rezultat, je teţko obvladljiv z enostavnimi prijemi in nedorečenimi 

modeli. Spreminjanje in prilagajanje investicijskega procesa v organizaciji je kontinuum 

za obvladovanje posameznega investicijskega ciklusa, predvsem zaradi časovno 

daljšega procesa, kar so vsi investicijski postopki v energetiki, in s tem njegovega 

sprotnega prilagajanja predvidenim in trenutnim spremembam v lokalnem okolju.  

Inovativnost, ki se naslanja na regijsko ali lokalno okolje v procesu nastajanja 

inovativne storitve, je lahko uspešen odgovor na današnje negativne odzive druţbenega 

okolja na investicije v obnovljive vire energije. Pospeševanje inovativnosti je potrebno 

na vseh ravneh druţbenega okolja, tako v organizaciji kakor tudi v okolju, kjer 

organizacija deluje, na nivoju lokalne skupnosti kakor tudi drţave, kjer se ta inovacija 

manifestira kot novost ter ima odzivne elemente, ki vplivajo nazaj v organizacijo, ki je 

izvedla inovacijo. Odziv na inovacijo je lahko sprejet le, če obstaja obojestranski 

interes: tisti, ki ga uveljavlja podjetje, kakor tudi tisti, ki ga pričakuje okolje, v 

obojestransko korist. Podjetje deluje kot sistem. Sistemi pa so v svoji pojavni obliki 

lahko odvisni od različnih vidikov delovanja organizacije glede na njeno dejavnost, 

poslovanje, proizvodnjo, investiranje in drugo (Mulej 2000, 61). Glavna konkurenčna 

prednost je v sposobnosti podjetja, da vključi v svoje delovanje inovativnost. O 

inoviranju v podjetju ne moremo govoriti kot o občasnem ali ločenem delu poslovanja, s 

katerim se ukvarja posamezni inventor ali inovator (Likar 2001, 106). Pobuda ali ideja o 

novosti lahko prihaja s trga ali je posledica razvojno-tehnološke dejavnosti znotraj 

podjetja oz. raznih raziskovalnih ustanov. Markentiški koncept pravi, da mora inovacija 

nastati kot posledica potrebe splošne ali trţne niše (Likar 2001, str. 110-112). Vršni 

menedţerji, ki določajo strategijo organizacije, se morajo z vidika vse-razseţnosti 

naslanjati na okolje, v katero bo delovanje usmerjeno ob upoštevanju pričakovanj 

obravnavanega geografskega okolja ter ob vključenosti tega socialnega okolja v 

poslovne strategije organizacije, v katerem je obravnavano inoviranje (Markič 2004, 
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115-119). Postopki umeščanja investicijskih objektov v prostor, ki so sedaj v Sloveniji v 

veljavi, ne temeljijo na inovativnosti, ki zahteva široko in odprto zastavljeno delovanje, 

temveč se utesnjujejo v natančno določene okvire pristopov in izvedb zakonodaje. Pot 

do moţnih programov za povečevanje inovativnosti in s tem tudi konkurenčnosti vodi 

skozi različne faze v procesu nastajanja inovativne storitve, učinkovit transfer znanja 

skozi organizacijsko strukturo in nato uspešen nastop v okolju. Pri tem lahko 

uporabljamo lastne in pa tuje in druge invencije ali inovacije. Tveganja, ki se pojavljajo 

ob tem, je potrebno prevzeti kot del učeče se organizacije. Učeča se organizacija lahko 

neprestano pridobiva, ustvarja in transformira svoje znanje ob stalnem spreminjanju 

načina odzivanja iz okolja in lastnega delovanja. V organizaciji poteka proces, ki lahko 

zajema vse dele organizacije, ali le posamezne dele. Taka organizacija se odlikuje s 

sistemskim mišljenjem. V organizaciji se to odraţa v nenehnem pridobivanju novih 

znanj, njeni sposobnosti spreminjati modele ter sposobnosti, da ustvariti skupno vizijo z 

okoljem, kjer deluje. Takšno organizacijo od klasične organizacije razlikuje predvsem 

sistematično reševanje problemov, sistematično iskanje, preizkušanje novih znanj v 

praksi, učenje iz lastnih preteklih uspehov in napak, ter vsekakor tudi pridobivanje znanj 

in učenje iz tujih izkušenj – bechmarkinga – ter primerov dobre prakse.  Vedno večje 

spremembe v okolju, kot so globalizacija, nove tehnologije, spremembe zakonodaje, 

spremembe v vedenju potrošnikov in drugo, zahtevajo od organizacije vedno nove 

načine odzivanja na izzive okolja, zaradi česar zaposleni potrebujejo novo znanje in 

veščine. Spremembe v okolju zahtevajo od organizacije koncept učeče se organizacije 

za stalno izboljšanje sposobnosti organizacije (Uršič in Nikl 2004, 65). Podjetje, ki 

deluje kot klasično, se v učečo se organizacijo spreminja postopoma, kar je dolgotrajen 

proces. Spremembe razmišljanja in njegova preobrazba se morajo začeti na strateškem 

nivoju, torej pri vršnem menedţmentu. Vključeni so različni vidiki, ki jih je potrebno 

vnesti in implementirati v podjetju: 

 strategija infrastrukture informacijskih sistemov, 

 strategijo, organizacijskega učenja, 

 strategijo, individualnega učenja, 

 strategijo, menedţmenta znanja, 

 strategijo, inoviranja. 

V tabeli 5: je prikazana strategija učeče se organizacije: 
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Tabela 5: Strategija učeče se organizacije.  

 Struktura 

informacijskih sistemov 

Individualno 

učenje 

Organizacijsko 

učenje 

Menedţment 

znanja 

Inoviranje 

Konceptual

na osnova 

Pomembnost informacij 

za izboljšanje 

projektnega 

menedţment (projektni 

menedţent) 

Za učenje sta 

potrebna formalno 

in neformalno 

usposabljanje 

(trening) oz. 

izobraţevanje 

Povečevanje 

organizacijske 

zmoţnosti in 

sposobnosti odzivanja 

na spremembo 

Strokovno znanj 

se da uporabljati 

z dajanjem in 

izmenjevanjem 

le-tega z ostalimi 

člani 

Kreativnost se 

lahko povečuje 

Osredotoča

nje na 

Podatke in informacije Ustvarjanje več 

vrednega 

človeškega 

kapitala 

Ustvarjanje socialnega 

kapitala; razvijanje 

splošnih kompetenc in 

zmoţnosti timskega 

dela, predvidevanje 

spremembe in nenehno 

izpopolnjevanje 

Strokovno 

znanje, ki je v 

osnovi 

implicitne 

narave 

Ustvarjanje 

novih 

produktov, 

procesov in 

rešitev za 

probleme 

Cilj Zagotovitev podpore pri 

odločanju ter dajanje 

kontrolnih in organizac. 

podatkov in informacij 

o učinkih sodelavcem 

(podajanje povratnih 

informacij) 

Povečanje 

vrednosti 

človeškega 

kapitala z 

izobraţevanjem in 

usposabljanjem 

Povečanje 

skupinskega učenja in 

skupinskih zmoţnosti 

in sposobnosti za 

ravnanje s spremembo 

Pridobivanje, 

tolmačenje oz. 

pojasnjevanje in 

povezovanje 

strokovnih znanj 

Ustvarjanje 

maksimalnega 

povračila iz 

novih idej 

Procesi Pridobivanje, hramba, 

razširjanje in uporaba 

podatkov in informacij; 

razvojni procesi 

informacijskih sistemov 

Formalni programi 

usposabljanj 

(treningov in 

izobraţevanja) 

Organizacijski razvoj, 

timsko delo, 

pooblaščanje in 

zagotavljanje 

avtonomnosti 

zaposlenih, upravljanje 

primerov razvojno 

osredotočene karierne 

poti in programi 

kakovosti 

Benchmarking, 

najboljše prakse 

in izkušnje, 

ekspertna 

omreţja, samo 

organizirajoče 

izkustvene 

skupine 

Vzpostavitev 

finančnih in 

dohodkovnih 

ciljev v zvezi z 

novimi 

produkti, 

moţganska 

nevihta in 

testiranje novih 

malih idej. 

Sistemi / 

pripomočki 

Računalniški in 

komunikacijski sistemi 

ter programske 

aplikacije, sistemi za 

planiranje, kontrolo in 

podporo odločanju 

Računalniško 

osnovno 

usposabljanje oz. 

izobraţevanje, 

planiranje kariere 

Kritično opazovanje 

okolja in »konkurenčna 

inteligenca« 

(razumevanje 

poznavanje 

konkurentov), izredni 

sistemi, sistem 

merjenja in performanc 

in učinkovitosti, 

direktorski 

informacijski sistem 

Imeniki in 

skladišča 

znanja, 

ekspertni 

sistemi, skupni 

elektronski 

sistemi za 

podporo pri 

reševanju 

problemov 

Sistem za 

podporo 

skupin pri 

generiranju 

idej, online 

uporabo idej in 

presojo 

odobritev, 

investiranje 

malih in večjih 

projektov 

Merjenje 

učinkov 

Učinkovitost in 

uspešnost pridobivanja, 

hranjenja, širjenja in 

uporabe informacij, 

zadovoljstvo 

uporabnikov 

Število uspešno 

zaključenih 

programov 

izobraţevanja, 

uspeh in napredek 

usposabljanja ljudi 

Časovni ciklus 

(uvajanja sprememb 

itd.) in stroški 

(transakcijski itd.), 

produktivnost, 

zadovoljstvo 

odjemalcev, kakovost 

Kakovost in 

pravočasnost 

odločitev, 

vedenja deljenje 

znanja, ponovna 

uporaba znanja. 

Ohranjanje 

koraka s trţnimi 

»liderji« 

R&R novih 

proizvodov in 

procesov, 

uporabljeni in 

nagrajeni 

patenti, 

investirani 

projekti 

Kultura Učinkovite operacije in 

delovanje; učinkovita in 

uspešna podpora 

poslovnih funkcij; 

uporaba najsodobnejše 

računalniške 

tehnologije, deljenje 

informacij 

»Univerzitetna« 

kultura 

»Spremembi 

naklonjena« kultura 

Kultura 

»deljenja 

znanja« 

»Kreativnosti 

naklonjena« 

kultura 

Vir: Uršič in Nikl 2004, 67, prilagojeno. 
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4.2.2 Inovativnost in voditeljstvo v podjetju 

Najvplivnejša je faza pripravljanja in upravljanja investicijskega ciklusa. 

Investicijski ciklus je poslovni proces, kjer se zbirajo zanj potrebne informacije o 

nameravani investiciji in povratne informacije iz druţbenega okolja investicije (Mulej 

2000, 274). Energetska podjetja se morajo proti nezadovoljstvu okolja, kjer delujejo, 

boriti z uvajanjem inovativnih marketinških strategij, ki zajemajo ne samo inovativne 

izdelke, ampak tudi inovativne postopke. To pa je ena izmed osnovnih nalog vodij, ki 

morajo s tem preseči lastne načine vodenja, če so ozko usmerjeni, brez širine in brez 

sistemskega mišljenja, ki je nadgradnja vodenja v organizaciji. Medsebojna povezanost 

in soodvisnost znanj v podjetju z znanji v njenem okolju ter razvoj podjetja in razvoj 

njenega okolja sta razloga za difuzijo inovativnih pristopov, predvsem takrat, ko so 

izhodišča invencije v globalnih spremembah.  

Razvoj notranjega podjetništva pomeni oblikovanje organizacijske kulture, ki 

podpira, spodbuja in nagrajuje podjetniški način delovanja. V takšnem okolju imajo 

posamezniki znotraj organizacije visoko stopnjo samostojnosti. Pri tem gre za dva 

vidika: prvi je vidik pristojnosti in odgovornosti, ki morata biti uravnoteţena. Drugi je 

vidik odgovornosti, ki obsega tako tekoče rezultate kot tudi odgovornost za razvoj. Širše 

gledano gre za proces evolucije vodenja in dejstvo, da danes do neke mere postaja vodja 

v organizaciji skoraj vsak zaposleni (Kuhelj Krajnović 2008). Zavzetost za inovativnost 

tako ni samo naloga vodilnega menedţmenta, ampak tudi ostalih, zaposlenih na niţjih 

nivojih vodenja. Na drugi strani visoko konkurenčno poslovno okolje 21. stoletja 

zahteva kolektive, dorasle izzivom prepleta vseh treh U-jev vrhunskega menedţmenta: 

uspešnosti, učinkovitosti in ustvarjalnosti. Novejše raziskave kaţejo, da na rezultate 

podjetij pomembno vpliva sposobnost oblikovati notranje podjetna okolja. Notranje 

podjetništvo praviloma pomeni podjetništvo znotraj velikih organizacij. Notranje 

podjetništvo je potrebno razumeti kot ustvarjanje kulture notranjih podjetnikov v 

organizaciji ali v povezavi z razširjanjem vodstvenih funkcij. Cilj notranjega 

podjetništva je razvoj podjetniške kulture znotraj podjetja in to takšne, ki ustvarja 

pogoje za uspešen razvoj inovacij (merila, nagrajevanje …) (Drucker 1992, 140-152). 

Menedţment, ki vodi podjetje, okolja kot posebno merilo ne vključuje pogosto v 

inovacije, kljub temu da je o povezavi med menedţmentom, inovativnostjo in okoljem 

mnogo napisanega v različni literaturi. Zato mora način razmišljanja vodilnega 

menedţmenta o kvaliteti okolja postati neprekinjen in stalen proces v delovanju 

organizacije, da s tem zagotavlja popolnoma kvaliteten menedţment ali menedţment 

popolne kakovosti (Total Quality Menagement - TQM) iz različnih med seboj odvisnih 

vidikov, ki vključujejo inovativnost organizacije. Ta povezanost z menedţmentom v 

organizaciji je predstavljena z petimi osnovnimi temelji v naslednji sliki (Ećimović, 

Mulej in Mayur 2002, 36-39, po Creech, 1994): 
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Tabela 6: Pet stebrov menedţmenta popolne kakovosti  

Izdelek ↔ Procesi 

↕  ↕ 

O  r  g  a  n  i  z  a  c i j a 

↕  ↕ 

Sodelovalni 

menedţment (Voditeljstvo) 
↔ Zagnanost 

Vir: Ećimović, Mulej in Mayur 2002, 38. 

Mulej ugotavlja, da najbolj ustvarjalen menedţment največ inovira, pa naj gre za 

podjetje, drţavo ali njene posamezne dele. Vendar v procesu podjetništva obstaja 

tveganje pri uvajanju inoviranja, če se pojavi slaba ekonomska podlaga in malo 

strokovnega znanja. Uveljaviti je potrebno načine in modele, kako premostiti tovrstna 

tveganja, oziroma jih čim bolj zmanjšati. Gospodarsko–razvojni pogled v svetu pokaţe, 

da v procesu povečevanja narodno gospodarske blaginje niso v ospredju tehnično-

tehnološke inovacije, ampak inovacije druţbene, organizacijske in osebne kulture in 

stila vodenja, ki omogočajo tehnično tehnološke inovacije. Povezovanje znanja in 

podjetništva, torej teorije in prakse, je nujno, s tem pa se uveljavljata inovativno 

poslovanje in inovativna druţba, brez katerih ni konkurenčnosti, obstoja in dobrega 

ţivljenja. Doseganje tega je zapleten proces, ki izhaja iz dejstva, da so dosedanje norme 

inovativnosti v podjetjih preţivele ter je potrebno uvesti nova izhodišča (Mulej 2007a). 

Vodilni menedţment v organizacijah na podlagi obstoječega slabega lastnega znanja in 

vrednot ni sposoben, pripravljen in zmoţen preučiti ter uresničiti zastavljenih ciljev 

inovativnosti in druţbene odgovornosti v okvirih veljavnih norm, ampak išče neke 

druge okoliške poti, kar pa je lahko na dolgi rok za delovanje menedţmenta škodljivo. 

Zato vodilni menedţment v podjetjih potrebuje nove podlage za ukrepanje v skladu s 

sodobno stopnjo inovativnega razvoja poslovne dejavnosti ter ga mora takšnega prenesti 

v lastno delovanje (Potočan in Mulej 2007, 10-11). 

4.2.3 Uvajanje inovativnost v podjetje 

Noben problem se ne da rešiti z enostranskim pristopom, je izkušnja, ki je 

povzročila razvoj sistemskega razmišljanja (Potočan in Mulej 2007, 16). Če si 

posamezniki domišljajo, da so celoviti znotraj svoje specializacije, potem so v tem 

pogledu ozki, brez širine razmišljanja in širše zastavljenih ciljev, saj lastno celovitost 

jemljejo kot zadostno, kar pa je v resnici nerealno. Smernice, kako oblikovati izhodišča 

za opredelitev ciljev, je potrebno uporabiti ţe pred določitvijo ciljev ter za snovalca 

strategij ne predstavljajo zgolj delovnega procesa, ampak morajo biti široko zasnovane. 

Smernice morajo biti določene tudi po določitvi ciljev ter podpreti celovitost v delovni 

fazi uresničevanja cilje (Potočan in Mulej 2007, 21-22). Podjetja morajo s celovitostjo 
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preiti iz podjetja kot dobavitelja, podjetja ki zagotavlja kvaliteto izdelkov in storitev ter 

inovativnega podjetja v trajnostno podjetje (Potočan in Mulej 2007, 38-42). Prihodnost 

bo najbrţ pripadala predvsem druţbeno odgovornim podjetjem, kot smo ugotovili prej v 

tej raziskavi. Če niti drţava niti drţavljani ne čutijo potrebe po inovativnem poslovanju 

in inovativni druţbi, potem naj ne pričakujejo dobrih pogojev trga (Potočan in Mulej 

2007, 48). Pri uvajanju inovacijskega procesa v podjetje obstajata dve razlagi 

sposobnosti posameznika: 

 da je specialist določenega področja, ki obvladuje le to izbrano področje, ali 

 da je bolj zmoţen sistemskega mišljenja z metodami kreativnega 

interdisciplinarnega  sodelovanja, kot pa napačnega ugotavljanja samo iz 

vidikov ene stroke. 

Ta zmogljivost vključuje uporabo nenavadnih idej, ki niso bile doslej v praksi ter so 

potrebne za inovativno druţbo (Potočan in Mulej 2007, 170). Evropska unija je sprejela 

vrsto usmerjevalnih dokumentov glede invencijsko-inovacijske dejavnosti in 

podjetništva. To so tako bistvene dejavnosti, da morajo postati vsakdanji stil dela 

podjetij, ne neka od ostale prakse ločena, samostojna dejavnost. Osrednji organizacijski 

faktorji so lastniki, managerji in vse strokovne sluţbe poslovnega sistema. Lastniki in 

managerji del svojega upravljanja in vodenja poslovnega sistema izvajajo kot 

pospeševanje inoviranja in kakovosti. (Mulej 2003) Ta predlog zajema bistvo uvajanja 

invencijsko-inovacijske dejavnosti v poslovne procese podjetja, saj je sprejetje in 

razumevanje teh izhodišč prvi korak k inovativnemu podjetju. 

4.3  Inoviranje v Sloveniji in Evropski uniji 

Izdelana študija Komisije Evropske unije je podala tri osnovne vidike, ki jih je 

potrebno upoštevati, da bi razumeli pomen inovacij za upravljanje na znanju vodenega 

in temelječega gospodarstva (European Commission 2004, 21): 

 vsebine – da bi razumeli učinke upravljanja inovacijskih procesov in vedeli, 

kako se spoprijeti z izzivi in teţavami, 

 vzroke – za menedţement inovacijskih procesov kot nov koncept upravljanja, 

ki vključuje dejavnike, ki vplivajo na inovacije, kot so metode, potrebe, itd,  

 cilje - upravljanja inovacijskih procesov na podlagi podanih predlogov, ki 

poudarjajo teţave in izkušnje pri izvajanju,  

 cilji študije so sklepi in koristi, ki lahko oblikovalcem politik pomagajo pri 

opredelitvi prihodnje strategije podjetja.  

V gospodarstvu, ki temelji na znanju, je za doseţke v poslovnem svetu postala 

inovativnost osrednjega pomena. S to rastjo pomembnosti inovativnosti so podjetja, 

velika in mala, začele ponovno ocenjevati svoje izdelke, storitve ter podjetniško kulturo 
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zato, da ohranijo svojo konkurenčnost na svetovnih trgih. Poleg tradicionalne 

tehnološke inovacije obstajajo inovacije z novimi poslovnimi modeli, novimi načini 

organizacije dela; zato upravljanje in izkoriščanje najboljšega učinka vseh teh različnih 

vrst inovativnosti predstavlja velik izziv za podjetja. (European Commission 2004, 5) 

Inovacije, kot jih opredeljuje Evropska komisija, so »obnova in širitev vrste proizvodov 

in storitev ter s tem povezanih trgov, vzpostavitev novih metod proizvodnje, dobave in 

razdeljevanja, uvajanje sprememb v upravljanju, organizaciji dela in delovnih pogojih 

ter sposobnostih zaposlenih«. (European Commission 2004, 13) Gre torej za vsako 

novost, ki dokazano v praksi koristi njenim uporabnikom. Pojmi, kot so odprto 

inoviranje, druţbeno usmerjene inovacije, interesno usmerjene inovacije in na naročnika 

usmerjene inovacije, so sedaj vse pogostejši. Ker se ta trend krepi v okviru druţbene 

odgovornosti podjetij, je verjetno, da bo inovacijski proces postajal vedno bolj 

pomemben v konstruktivnih odnosih z zainteresiranimi skupinami. Dokazano je, da 

nekateri vidiki druţbene odgovornosti podjetij lahko imajo pozitiven vpliv na 

konkurenčnost s krepitvijo sposobnosti za inovacije. Ta odnos obstaja v sodelovanju z 

interesnimi skupinami s pomočjo druţbene odgovornosti podjetij in s tem povezanega 

okoljskega upravljanja. Pozitivne odnose med druţbeno odgovornostjo podjetij in 

inovacijo krepi dejstvo, da inovacije vse bolj sodelujejo pri ustvarjanju novih poslovnih 

vrednosti, namenjenih reševanju druţbenih problemov. (Evropska komisija 2008) Po 

letu 2000 si je EU v dokumentih inovativno podjetnost zadala za enega izmed svojih 

ciljev. Slovenija mora istočasno preiti lastno razvojno zaostajanje, nevarnosti 

globalizacije ter zaostajanja za Evropsko unijo. Potrebno je vključevanje podjetniškega 

duha, inovativnosti in podjetništva v politiko, strateški razvoj, taktike in operacijske 

postopke v podjetju ter vključevanje v model druţbene odgovornosti (in njenega 

merjenja), vključevanje v lasten model etičnih norm in kulture, metod odločanja o 

podjetju v prihodnosti, v celovito in ne enostransko upoštevanje tehnoloških in zlasti 

netehnoloških inovacij in inovacij, uporabo modelov za inovativno upravljanje z 

inovacijami, vključno z intelektualno lastnino (Potočan in Mulej 2007, 8-9).  

Vlada in parlament Slovenije sta uvedla v slovensko zakonodajo veliko spodbud za 

področje inovativnosti, ki so poznani v zahodnih naprednih praksah. Ker pa imajo 

dolgotrajno prakso na tem področju, je tam inovativnost sprejemati laţje kakor v 

Sloveniji, kjer samo pasivno drţavno pospeševanje inovativnosti ni dovolj za ustrezen 

nadaljnji razvoj. Raziskava v Sloveniji je pokazala, da 80 % populacije podpira počasen 

razvoj gospodarstva, z drugimi besedami, komajda podpirajo inovativnost ter ne cenijo 

podjetništva. Iz tega je zaznati, da drţava ni storila dovolj, da bi ljudje zaznali, da se 

mora drţava razvijati v inovativno druţbo v skladu s temeljnimi načeli Evropske unije. 

Posledica se odraţa v mnenju, da sta lastništvo in podjetništvo ena zadeva, inovativnost 

pa neka druga zgodba, ki ni vključena v podjetja (Potočan in Mulej 2007, 54-58). Da bi 

povečala konkurenčnost, je Slovenija zato v zadnjih leti sprejela kar nekaj nacionalnih 
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razvojnih programov na nivoju drţave. Drţava bi se razen, da sprejme razvojne 

programe, morala tudi sama pričeti razvijati kot inovativna struktura ter s tem prepričati 

gospodarstvo, da je pomembno razvijati Slovenijo kot članico EU v tej smeri (Potočan 

in Mulej 2007, 66). Evropska unija mora podpirati dobro zasnovane pobude za 

ozaveščanje in ukrepe za zaupanje drţavljanov v inovacije kot sredstva za spodbujanje 

konkurenčnosti podjetij in dobrega počutja v druţbi. Zaradi pomena inovativnosti za 

podjetja in potrošnike je potrebno načrtovati inovativnost na izkušnjah iz primerov 

dobrih praks, ki pa lahko uporabljajo različne metode in teorije menedţmenta inovacij 

(European Commission 2004, 128). Rezultati opravljene raziskave nam omogočajo 

zaključek, da slovenska podjetja koncentrirajo svoja prizadevanja v glavnem v 

proizvodne in procesne inovacije, veliko manj pozornosti pa namenjajo razvoju 

vedenjskih in trţnih inovacij (Potočan in Mulej 2007, 131). Leta 2005 je bila Slovenija 

uvrščena v kategorijo »dohitevajočih drţav« glede na razvoj nacionalnih inovacijskih 

zmogljivosti, ki jo je izvedel  European Innovation Scoreboard, ter je po  inovacijskem 

indeksu (Summary innovation index) na 14. mestu v Evropski uniji. Medtem ko je bilo 

izvedenih več ukrepov za pospeševanje inovacij in R & R v poslovnem sektorju, so 

inovacije le redko predmet sistematičnega ocenjevanja. Čeprav je Slovenija prehitela 

mnogo novih drţav članic v svojih inovacijskih zmogljivostih (razen Estonije), to ne 

zadostuje, da se učinkovito sooča z izzivi problemov, ki prihajajo z globalizacijo. 

Pomanjkljivosti sedanjega inovacijskega sistema v Sloveniji zahtevajo skladne in 

usklajene ukrepe vseh zainteresiranih strani: raziskovalne sfere, poslovnega sektorja in 

vlade, da bi izkoristili inovacijske moţnosti za celovitejši uspeh (Stare in Bučar 2006). 

Dokument »Inovativna, podjetna in učinkovita druţba; spodbujanje inovativnosti«, je 

dodatek Nacionalni inovacijski strategiji (Sluţba Vlade Republike Slovenije za razvoj 

2008a) ter zajema predlog nujno potrebnih ukrepov za nadaljnji razvoj inovativnost v 

Sloveniji. Dokument je podal osnovni cilj akcijskega načrta, ki je povečati inovacijsko 

sposobnost Slovenije kot regije EU z enakomernim razvojem vseh njenih statističnih 

regij. Za doseganje osnovnega cilja je treba doseči v dokumentu opredeljene operativne 

cilje in ukrepe za organizacijsko strukturo, pripravo novega zakonodajnega načrta za 

podporo inovacijam ter pripravo celostna strategije spodbujanja inovativnosti ter 

primerov dobrih praks v Sloveniji (Sluţba Vlade Republike Slovenije za razvoj 2008b). 

Ne more uspeti pospeševanje inovativnosti podjetij, če se v modelih predvideva, da 

se morajo spremeniti vsi, ne pa tudi drţava. Vplivi so pač obojesmerni, prepleteni. Tudi 

drţava se mora inovativno spremeniti, če ţeli, da se ti procesi ustvarjajo tudi v ostalem 

delu slovenske druţbe (Mulej 2006, 3). S svojo politiko mara drţava omogočiti 

podjetjem, da jim ponudi izhodišča, na katera podjetja nimajo vpliva. Ker gre v 

današnjih razmerah za inovativno druţbo, je zato dolţnost managerjev, da obvladujejo 

inovativno poslovanje, kar pomeni sposobnost povečati inovativnost podjetja in njene 

ekonomske učinke za vse interesne udeleţence (Mulej 2006, 8-10). Uvajanje modelov 
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in s tem inovativnosti v podjetje se ne da rešiti enostavno s kakšnim pravno 

institucionalnim predpisom ali organizacijsko obliko, ampak je odvisno od ljudi in 

okoliščin, ki se dogajajo v podjetjih. Struktura slovenskega gospodarstva se prepočasi 

pribliţuje strukturi razvitih trţnih gospodarstev. Gospodarstvo je še preveč odvisno od 

tradicionalnih panog z nizko dodano vrednostjo (Mulej 2006, 6). Evropska unija je od 

Slovenije zahtevala, da postane inovativna druţba, vendar je pogoje izpolnila bolj z 

vidika pravnega sprejema institucionalnega reda in predpisov, ki omogočajo 

zainteresiranim, da se lotijo invencijsko-inovacijskih procesov in poizkušajo uspeti na 

osnovi inoviranja namesto nekdanje rutine ali celo rutinerstva, manj pa s prenosom tega 

v prakso (Mulej 2006, 59). Model inoviranja, uveden v podjetje naj bi vedno dal rezultat 

porasta produktivnosti, ekonomičnosti, konkurenčnosti in kakovosti (delovnega) 

ţivljenja. Načrti in ukrepi drţavnih organov in ekonomistov, ki jim svetujejo, nestvarno 

predpostavljajo, da so vsa podjetja podjetna, inovativna in povsem zanesljivo 

potrebujejo zgolj institucije, ki podpirajo njihovo ambicioznost, da bi dosegle čim več 

dobička z izrabo svoje inovativnosti in podjetnosti (Mulej 2006, 125). Iz tega izhaja, da 

torej morajo podjetja tudi sama na pot inovativnosti. Drţavni ukrepi po povzeti 

raziskavi nudijo največ moţnosti na področju inoviranja managementa in kulture drţave 

z inoviranjem metod ustvarjanja in organiziranosti, usmerjene v interdisciplinarno 

sodelovanje (Mulej 2006, 135). Ustvariti moramo pogoje, da bi drţava po eni strani 

delala uspešneje in ceneje, po drugi strani pa pogoje, ki spodbujajo podjetja k 

inoviranju.  

4.4  Inoviranje v organizaciji za potrebe investiranja v OVE 

Podnebne spremembe so priloţnosti za inovatorje v podjetjih. Odvisnost od novih 

idej je za bodoče vplive na podnebne spremembe tako pomembna, da bi energetska 

podjetja, drţave in okolje te nove poslovne priloţnosti morali ne samo samostojno, 

temveč tudi vzajemno in soodvisno izkoristiti. Trajnostno orientiran inovativni 

menedţment mora ob pripravah na investiranje v obnovljive vire energije medsebojno 

skladno in zdruţljivo izpolnjevati nekatere osnovne naloge: 

 smeri razvoja obnovljivih virov energije, 

 generiranje idej za izkoriščanje novih virov OVE, 

 selekcijo pri koncipiranju idej za izvedbo izkoriščanja OVE, 

 zmoţnost izvesti ideje – organizacijsko sposobnost in naravnanost za izvedbo 

investicijskega ciklusa investiranja v OVE. 

Inoviranje in inovativni inovacijski menedţment se morata v povezavi z 

investiranjem v OVE fokusirati na nove strategije in  instrumente za podporo 

trajnostnim in okoljsko znosnim oziroma z okoljem skladnim investicijam. Sodobna 

investicijsko naravnana organizacija mora zagotoviti stalno ustvarjanje novega, 
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izvirnega, ker je le na ta način lahko konkurenčna, kar pomeni, da mora sodobna 

organizacija temeljiti na sodelovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti. Inoviranje v 

organizaciji je  po pomembnosti opredeliti kot (Mulej 2008, 122): 

 upravljavske inovacije, ki pomenijo demokratizacijo upravljanja, 

 organizacijske inovacije, ki imajo neposreden vpliv na ceno izdelka, 

 programske inovacije za uveljavljanje tehnično–tehnoloških novosti, 

 tehnično tehnološke inovacije za izvedbo postopkov, 

 metodološke inovacije za podporo upravljavskih poslovnih procesov. 

Sledi, da je potrebno v sistem vpeljati takšne koncepte in modele, ki bodo izhajali iz 

opredelitev inovativnosti in s tem investitorja pognali po lestvici uspešnosti v tisto 

področje kjer bo imel konkurenčno prednost na osnovi boljšega, torej inovativnega 

pristopa k reševanju problema. Namesto rutine je potrebno vpeljati invencijo, s katero 

bo moţen odstop od rutine za spremembo modela (Mulej 2008, 154). Dosedanje rutine 

so v investicijskih ciklusih investiranja v OVE predstavljale hierarhičen zakonsko 

določen nastop investitorja neodvisno od zunanjih dejavnikov, katerim ni bilo 

posvečene nikakršne pozornosti. Dejavnost investicijskega procesa je vnaprej določena 

in ne upošteva drugih znanj o razvoju okolja, druţbeni sprejemljivosti, inovativnosti 

znotraj organizacije, ter njeni inovativnosti navzven z difuzijo idej. Investicijski ciklusi 

so oprti na obstoječe iz zakonodaje in dosedanje iz prakse izhajajoče modele. Nove 

razmere zahtevajo nove pristope in drugačne modele. Razumevanje drugačnega procesa 

in modela pa naj prinese konkurenčno prednost pred klasičnimi in zahtevanimi 

minimalni pristopi k investicijskemu ciklusu. Povezovanje znanja med organizacijami 

ni mišljeno le kot prenos med sorodnimi organizacijami, temveč kot pridobivanje znanja 

z oblikovanjem mreţ, ki naj bi omogočile in olajšale inovativnost organizacije  (Konda 

2005, 127-135). 

4.4.1 Vpliv inoviranja na kakovost investiranja v OVE  

Energetsko podjetje mora doumeti, da mora prepričati regionalno ali lokalno 

skupnost ter vzpostaviti njihovo zaupanje v novost ter v svoje delovanje. Novost mora 

tako za uporabnike – posameznike in lokalno ali regijsko skupnost, ki bodo ţiveli z 

investicijo, novim energetskim objektom, predstavljati novo prakso pri vzpostavljanju 

varovanja okolja, saj bazira na preteklih izkušnjah in danes veljavnih vrednotah. 

Predstavljeni model naj zagotavlja prizadetim v regiji konstantno vrednost, ki naj bi bila 

večja od njihovih pričakovanj zaradi posega v okolje (Mulej in Ţenko 2004, 159-164). 

Zato je pomembno, da se novost predstavi bistvenim udeleţencem ter tako izvede 

skupen proces prilagajanja novitete dejanskim razmeram v okolju. Zunanji udeleţenci 

na tak način dajo novosti lastni smisel, ki izhaja iz njihovega lokalnega okolja, v 

katerem ţeli investitor uveljaviti novost. Na podlagi skupnega končnega sprejemanja 
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ima takšna noviteta bistveno večjo moţnost in zagotovilo, da bo uporabna in uspešna v 

praksi. Medsebojna povezanost investitorja, ki novost predlaga, in zunanjih 

udeleţencev, ki bodo novost uporabljali, je tako postala medsebojna odvisnost (Mulej in 

Ţenko 2004, 169-173). Kritična masa zunanjih udeleţencev za uspešen sprejem novosti 

v okolju predstavlja količino posameznikov, ki so ponujeno novost sprejeli. Izkušnje 

kaţejo, da je ta kritična masa doseţena, ko se zanjo odloči med pet do dvajset odstotkov 

moţnih uporabnikov okolja, kjer je predstavljena. S tem se potrebe po dodatnem 

pospeševanju razširjanja novosti in oglaševanju zmanjšajo (Mulej in Ţenko 2004, 177). 

Sprejem novosti ni enosmeren proces, v katerem bi investitor s predstavitvijo novosti 

poţel uspehe. Medsebojno sodelovanje investitorja in lokalne skupnosti predstavlja 

enega izmed pomembnih členov v celotnem inovativnem procesu. Zagotavljanje 

komunikacije med udeleţenci, ki predstavljajo v tem primeru lokalno in širšo javnost, in 

investitorjem, ki ga predstavlja energetsko podjetje, je postalo v zadnjih letih eden 

izmed pomembnih delov umestitve energetskih objektov v prostor. To področje 

nastopanja investitorja v javnosti je del interdisciplinarnosti celotnega investicijskega 

procesa. Sedanja priprava in izvedba energetskih objektov še vedno ponuja velik 

potencial za izboljšanje in moţno pospeševanje okoljske zdruţljivosti z energetskimi 

objekti v okolju, v katerem bivamo. V praksi to pomeni, da zahteva načrtovanja 

trajnostnega ţivljenjskega ciklusa hidroelektrarn interdisciplinarni prenos znanj iz 

menedţmenta, novih oblik organiziranja in uporabo inovacij različnih oblik in namenov. 

Hiter in selektiven prenos znanja, ki ga podpira inovativnost, izboljšuje konkurenčnost 

podjetij in je bistvena sestavina popolne strategije za trajnostno delovanje ter skupen 

razvoj organizacije na področju investiranja v OVE. Na novo je potrebno osmisliti 

dosedanje investicijske postopke, procese in modele. V idealnih primerih na novo 

razviti pristopi izkoriščanja naravnih virov vodotokov natančno izpolnjujejo ţelje 

uporabnikov, okolja ali javnosti. Nove inovativne metode načrtovanja so namenjene za 

omogočanje načrtovanja trajnostne izrabe OVE. To velja zlasti v primerjavi s 

konvencionalnimi pristopi k investiranju v OVE, za katere je okoljska učinkovitost 

večinoma na precej niţji stopnji v primerjavi s tistimi, ki so posledica vključevanja 

okoljskih zahtev ţe pri samem začetku načrtovanja HE. Za zapletene načrtovalske 

verige, kakršna je priprava načrtov za energetsko izrabo obnovljivih virov vodotokov, je 

zlasti bistvenega pomena uveljavljanje integriranega inovativnega načrtovanja HE 

objektov, ki poleg funkcionalnih zahtev proizvodnje električne energije prav tako 

upošteva okoljske vidike. Le primerno celostna obravnava, povezana z učinki na okolje 

in naravo, in ustrezni procesni koraki, dopuščajo inovativno investiranje v OVE. 

Potreben je izbor takšnih procesnih metod, ki najbolj izpolnjujejo zadostne in potrebne: 

funkcije, ceno in vplive na okolje. Vendar pa za takšno načrtovanje ustrezni instrumenti 

še ne obstajajo. 
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4.4.2 Vpliv inoviranja na poslovanje energetskega podjetja za investiranje v 

OVE 

Čas, ko so investitorji načrtovali samo energetske objekte brez sodelovanja z 

okoljem in naravo, so minili. Opredelitev inovativnega poslovanja ugotavlja, da dobre 

izide inovacij kupci plačajo. Kupci, kot regionalno zastopani zainteresirani prebivalci, 

inovativne pristope, ki omogočajo znosno izkoriščanje njihovega okolja, laţje in hitreje 

podpirajo kakor v klasičnih primerih pristopov. Regijska odločitev, da je neka 

investicija ugodna za oţji in širši – globalni prostor, je tista, ki bo odločala, ali je 

inovativni pristop energetskega podjetja sprejemljiv, ne samo zakonsko, temveč tudi z 

vidika lokalnega nivoja. Ni namen z inovacijo spreminjati sedanje obstoječe zahteve za 

varovanje okolja, temveč jih dopolnjevati na različne sodobne in globalne načine, tako 

da bodo imele ugodnejši vpliv na druţbeno okolje in bodo tako postale druţbeno 

sprejemljive na regionalnem in globalnem nivoju. Sistemsko razmišljanje je v takem 

primeru nujno, saj se inovativnost v takšnih primerih ne obravnava le z zunanjega 

vidika sprejemanja inovacije, ki jo ocenjujejo uporabniki, temveč tudi znotraj podjetja, 

v okviru poslovanja in poslovnih izidov (Mulej in Ţenko 2004, 120-121). Energetska 

podjetja imajo praktično vsa vpeljane ISO standarde, od 9000 do 14001. Vanje so ţe 

vključeni pogoji delovanja za inovativnost v okviru organizacije ter njihovo ravnanje z 

okoljem kot zunanje delovanje organizacije. Investicijska dejavnost je v teh predpisih in 

pogojih primerih nekako zaobidena, saj se šteje, da je zakonodaja s področja okolja 

dovolj sposobna zagotavljati upravičenost energetske investicije z vplivom na okolje. 

To področje je siva lisa, ki potrebuje soodvisno delovanje znotraj in izven organizacije, 

zahteva samopreveritve kakovosti na drugih nivojih, kot je primerjava med veljavno 

zakonodajo in dejanskimi standardi kakovosti, ki medsebojno niso neposredno 

povezani. To pa je ţe nivo druţbene odgovornosti kot naslednjega standarda poslovanja 

organizacije. Sistemsko razmišljanje o celovitosti in inovativnosti se neposredno kaţe v 

gospodarsko razvitih drţavah, kjer vse bolj prevladuje inovativna druţba, znotraj nje pa 

inovativno poslovanje podjetja, ki je neposredno povezano z RRM (raziskave + razvoj + 

marketing), RR (tehnične raziskave in razvoj) in MID (mnoţično invencijsko-

inovacijsko delo). Potrebno spremembo mišljenja zastarelega vodstvenega 

menedţmenta prikazuje naslednji model pogojev za delovanje inovativne druţbe: 
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Slika 5: Povzetek modela pogojev za delovanje inovativne druţbe, inovativnega 

poslovanja in MID  

SKUPNI POGOJI ZA 

INOVATIVNOST VSE DRUŢBE 

 POGOJI PO ORGANIZACIJSKIH 

RAVNEH DRUŢBE 

- (interdisciplinarno) znanje in 

vrednost o obravnavanih problemih 

- inovacijam naklonjene usmeritve 

in okoliščine poslovanja 

  

- znanje o metodah ustvarjalnega 

(so)delovanja 

- inovacijam naklonjena politika, 

strategije in taktike 

  

- znanje o motiviranju (razvoj 

vrednot) za ustvarjalno 

(so)delovanje 

- aktiviranje vodstev in 

strokovnjakov z inovacijskimi 

delovnimi cilji 

  

- znanje o opredelitvi inovacijske 

politike, strategij in taktik 

 

- organizacijske in informacijske 

povezave delov i.-i. procesov v 

celoto 

- aktiviranje drugih sodelavcev z 

invencijsko – inovacijskimi 

skupinami in sistemom posamičnih 

predlogov (za del mnoţične i.-i. 

dejavnosti) 

Vir: Mulej in Ţenko 2004, 132. 

V energetskih podjetjih, kjer je inovativnost ţe prisotna zaradi potreb po sodobnih 

spremembah v poslovanju, se izvedba inovacij nekega procesa laţje prebije skozi vse 

faze, saj so nekateri problemi z umestitvami energetskih objektov v prostor ţe narasli do 

tiste kritične meje, ko je inovativnost postala neke vrste rešilna bilka, s pomočjo katere 

je pričakovan uspeh inovacije večji, kakor strah pred njenim propadom. Pri tem igra 

pomembno vlogo dolgoletna trajnost teh organizacij, saj so vse prešle različne faze 

političnih sistemov, od katerih je vsak posebej pustil zaznavne posledice v pristopih k 

investiranju. Zato so posamezni inovativni predlogi praktično skoraj zaţeleni. 

Celovitost teh predlogov znotraj slovenske energetske politike pa so še vedno odraz 

veljavne zakonodaje ter sposobnosti spoznavati moţne sinergije med različnimi 

udeleţenci. Inovacijski sistem v posamezni drţavi tvorijo vse institucije in gospodarski, 

raziskovalci in drugi subjekti, ki kakorkoli prispevajo k dvigu inovacijske sposobnosti 

narodnega gospodarstva. Sem sodijo mala, srednja in velika podjetja, drţavne in 

paradrţavne institucije (ministrstva, agencije, finančni skladi, gospodarske in obrtne 

zbornice), javne in zasebne raziskovalne in izobraţevalne organizacije (univerze, 

raziskovalni inštituti) ter različne domače in mednarodne organizacije, ki pospešujejo 

inovacije (podporne mreţe za razvoj podjetništva in inovacij, inovacijski, informacijski 

in tehnološki centri in parki, podjetniški inkubatorji, pisarne za prenos tehnologije itd.) 

(Stanovnik in Kavaš 2004, 38). 

4.5 Povzetek spoznanj o inovativnost v podjetjih za investiranje v OVE 

Ključni dejavnik gospodarskega razvoja in uspeha so inovacije, kar postaja vse bolj 

izrazito tudi v povečevanju izkoriščanja obnovljivih virov energije. Inovacija je do 
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trenutka, ko jo posnemajo drugi, edinstvena in tako dejansko nudi prednost. Ravno na 

področju OVE je med posameznimi investicijskimi podjetji, ki tekmujejo na globalnem 

trgu, vse teţje najti tisto razlikovalno prednost, ki bo hkrati tudi pomenila edinstveno 

diferenciacijo do drugih investitorjev. Inovacije zaradi svoje posebnosti lahko za 

investicijska podjetja pomenijo tisto prednost, ki je druga organizacija ne more uporabiti 

kot ključno prednost. Rdeča nit investiranja v obnovljive vire energije so podnebne 

spremembe in veliko inovacij upošteva podnebne spremembe ter vsaka na svoj način 

odgovarja na njih. Ta skrb za okolje za organizacijo ne sme biti samo strošek, ampak je 

lahko tudi konkurenčna prednost. Predmeti konkurenčne prednosti so lahko tudi 

naravne danosti ali posebna znanja, kamor spadajo tudi ljudje in druge danosti, ki 

pripomorejo k izrabi inovativnih procesov v organizaciji. Inoviranje na področju 

investicijske dejavnosti v OVE ima dvojno vlogo, po eni strani je to negotovost in 

sprememba v okolju, po drugi strani pa večja konkurenčna prednost organizacije. S 

tehnološkega vidika inoviranja so lahko strategije in način delovanja različni. Vsak od 

uporabljenih ali izbranih sistemov (tj. pripomočkov) ima svoje prednosti, kateri je 

najprimernejši, pa odloča dana situacija.  

Inovativni investicijski projekti v OVE so po pravilu produkti, ki prinašajo visoko 

stopnjo dodane vrednosti. Prav tako postaja ponudba energije iz OVE s povečevanjem 

njene inovativnosti vedno bolj ekskluzivna. Ponuja namreč zavedanje, da ohranjanja 

naravno okolje na posebne načine, ki jih do sedaj z energetsko politiko še ni bilo na 

voljo. Ker je moţnih več različnih pristopov in učinkov inovativnosti, je namreč to 

področje primerno ne samo za velika, ampak tudi za majhna in srednje velika podjetja. 

Postavlja se vprašanje, kaj je osnovni generator inovacij v investiranju v obnovljive 

vire? Vzvodov za nastanek invencij in inovacij je veliko, pri čemer brez dvoma lahko 

izpostavimo dva: globalne podnebne spremembe in zmanjševanje izpustov toplogrednih 

plinov.  

Dejavniki, ki vplivajo na inovativnost podjetja, so zaokroţeni v značilnostih za to 

panogo energetskih podjetji v Sloveniji, ki imajo praktično monopolni trţni poloţaj. 

Njihova velikost je ali razdrobljena, ker se vsaka sama zase organizira za investicijsko 

dejavnost, ali skupna, ko so vse energetske organizacije odvisne od iste zakonodaje, ki 

določa pogoje za umeščanje energetskih objektov v prostor.  Strokovna usposobljenost 

teh organizacij je zelo velika, saj se dejavnost investiranja v energetske objekte odvija 

praktično neprekinjeno desetletja nazaj. Finančna sposobnost ne omejuje investiranja, 

prej ga omejuje sposobnost organizacij, da izvedejo postopek umestitev objektov v 

prostor, torej tista faza, kjer so zatikajo procesi za pridobitev gradbenega dovoljenja. V 

tej fazi pa je pomembna značilnost sedanjih energetskih organizacij, da jim manjkajo 

naklonjenost k inovativnosti, ker temeljijo na obstoječih vzorcih, skupna strategija 

nastopanja in s tem medsebojnega sodelovanje in medsebojna informiranost v panogi. 

Ne glede na regionalni razpored energetskih organizacij v Sloveniji se enaki problemi v 
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investicijski dejavnosti pojavljajo v različnih lokalnih skupnostih. V tem segmentu je 

strateški menedţment posameznih energetskih organizacije sicer usklajen na 

deklarativni ravni, njegova dejanska izvedba v obliki konkretnega energetskega projekta 

pa je prepuščena iznajdljivosti in sposobnosti posameznih organizacij. Pretok znanja 

med organizacijami je sorazmerno majhen, vsaka organizacija pa ima lastno podporno 

okolje, v katerem deluje, tako da je medsebojna kooperativnost na nizkem nivoju. Glede 

na dano stanje je v Sloveniji prej razbrati konkurenčne elemente kakor pa sodelujoče 

elemente. Zaradi njih se vsaka energetska organizacija samostojno prebija skozi 

zapleten proces priprave na umestitev objekta v lokalno okolje. Primeri dobre prakse  

namreč med seboj ne komunicirajo, kar ima za posledico individualnost energetskih 

organizacij.  

Osnova inovativnega razvoja organizacije in z njo povezanega notranjega 

podjetništva predstavlja oblikovanje sodobnejše organizacijske kulture organizacije. 

Najbolj pomembna dejavnika sta vodstvo in organizacijska podpora kulturi 

inovativnosti, katere osnova je notranje podjetništvo. Posodobitev miselnosti ne samo 

zaposlenih, temveč tudi vodij, postane dober temelj inovativnosti v organizaciji. V 

strateških dokumentih organizacije so mnogokrat zapisane razne vrednote, kako naj bi 

organizacija delovala. Njihova uporaba je mnogokrat s tem zaključena, saj niti zaposleni 

niti vodilni delavci tega ne znajo uporabiti v dejanski praksi. Zavezanost organizacije k 

vrednotam inovativnosti in notranje podjetnosti, ki so temelj druţbene odgovornosti, 

poleg poštenosti do sodelavcev, drugih poslovnih partnerjev, širše druţbe in naravnih 

pogojev za preţivetje ljudi, pa ostajajo na deklarativni ravni. Potrebne spremembe v 

organizaciji mora zagotoviti vodstvo najprej z lastnim prepričanjem v zastavljene 

prenovitvene spremembe. V to so vključeni razni procesi od osveščanja, izobraţevanja, 

zgledov in benchmarkinga ter ustvarjalna uporaba primerov dobre prakse. Gojenje 

inovativnost ter tudi druţbene odgovornosti v procesu investiranja je eden od pogojev 

za prehod v inovativno in na znanju temelječo organizacijo. Organizacije je potrebno 

spodbuditi k inovativni in simbiotični uporabi različnih sistemov vodenja kakovosti za 

zadovoljitev nameravanih ciljev investiranja v OVE.  

Druţbeno odgovorno in inovativno investiranje podjetij v obnovljive vire energije, 

t.j. hidrocentrale, potrebuje za svoje izvajanje teoretične in praktične postopke in 

modele, na podlagi katerih bodo lahko uveljavljene zahteve trajnostnega razvoja okolja. 
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5 INVESTICIJSKI CIKLUS V OVE V SLOVENIJI 

Odločitve in dejavnosti podjetja ob investiranju v OVE vedno vplivajo na naravno 

okolje, ne glede na to, kje se nahajajo. Ti vplivi so lahko povezani z uporabo naravnih 

virov, nastajanjem odpadkov ali onesnaţevanja, kot posledice vplivov dejavnosti 

podjetja z izvedbo storitev in proizvodov na naravne habitate. Da bi zmanjšali vplive 

podjetja ali investicije na okolje, morajo podjetja sprejeti integriran pristop, ki upošteva 

širše gospodarske, socialne in okoljske posledice svojih odločitev in dejavnosti. 

Podjetja, če ţelijo biti druţbeno odgovorna, morajo spoštovati, spodbujati in delovati na 

naslednjih okoljskih načelih (ISO 26000 2008b, 39 – 40): 

- okoljska odgovornost, 

- previden pristop k okoljskim izzivom, 

- okoljska tveganja, 

- plačilo za okoljske vplive. 

Potrebna je določitev in ocenitev trenutnih razmer, ki omogočajo mikroekonomsko 

konkurenčnost, ter povečati konkurenčnost z okrepitvijo zahtevkov za prenovo 

predpisov okoljske politike (Ećimović, Mulej in Mayur 2002, 247). Uvajanju 

trajnostnega razvoja v poslovne procese je skupna odgovornost vlad, podjetij in civilne 

druţbe.  Njihovo delovanje mora biti vzajemno, ker (Ećimović, Mulej in Mayur 2002, 

272): 

- podjetja morajo inovirati, da ponujajo trgu  varne in trajnostne produkte in 

storitve ki mora imeti visoke etične standarde; 

- vlade so odgovorne za to, da določijo prednostne naloge za vse udeleţence v 

druţbi; določiti morajo okvirne trţne pogoje, ki spodbujajo okoljsko, socialno in 

gospodarsko znosnost; 

- nevladne organizacije in drţavljani morajo zagotoviti pobude za dobro 

svetovanja uporabnikom ter spodbujati in podpirati premik v povpraševanju; 

- potrošniki in drţavljani so odgovorni za uporabo informacij, ki so na voljo na 

trgu, da lahko potem sprejemajo odločitve, ki ustrezajo njihovim potrebam in 

ţeljam po trajnosti.  

Za boljše uveljavljanje trajnostnega razvoja v investicijskem procesu obstajajo 

moţnosti zlasti v treh dejavnikih: v povečanju interesa vplivnih gospodarskih in 

političnih elit za globalne ekološke razmere, v povečanju vplivnosti lokalnih skupnosti 

pri razvojnih vprašanjih in v povezanem delovanju vplivnih posameznikov in skupin, ki 

se zavzemajo za trajnostni razvoj zaradi svojih vrednot. Trajnostni razvoj je potrebno 

obravnavati kot posebno obliko gospodarskega razvoja, ki zagotavlja še dodatno 

kakovost. Poleg gospodarske rasti pa mora trajnostni razvoj zagotoviti tudi tehnološke 

rešitve za varovanje okolja (Ostan 2004, 31-32). V Sloveniji bodo nosilci trajnostnega 
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razvoja druţbeni subjekti (nekatera podjetja, strokovnjaki, politiki, inštituti) in lokalne 

skupnosti na področjih, kjer so ekološki problemi najbolj akutni (Ostan 2004, 40). 

Mednarodni okoljski standard ISO 14000, sprejet l. 1996, podaja smernice za sistem 

ravnanja z okoljem. Zajema dokaj celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne 

ali storitvene dejavnosti, izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, 

preprečevanje onesnaţevanja ter odzivanje na zahteve in pričakovanja poslovnih 

partnerjev in ostale osveščene javnosti. Ko organizacija osvoji sistem ravnanja z 

okoljem, laţje obvladuje morebitne nevarnosti za okolje, se nenehno izboljšuje in 

prilagaja zahtevam kupcev, trga, zakonodaje pa tudi napredku znanosti in tehnologije. 

Sistem upravljanja okolja po ISO 14000 je v marsičem primerljiv s sistemom 

zagotavljanja kakovosti po ISO 9000, zato je lahko kar njegova dopolnitev ter 

nadgradnja, tako da postaneta oba del sistema celovitega upravljanja kakovosti (TQM). 

Sicer se ISO 9000 z okoljevarstveno problematiko neposredno ne ukvarja, pač pa 

posledično. S kakovostnim dvigom poslovanja na vseh ravneh organizacije pozitivno 

vpliva tudi na odnos do okoljske problematike. Zato ne preseneča trditev, da metode 

celovitega zagotavljanja kakovosti (TQM) predstavljajo ne le pomemben pristop k 

doseganju visoke kvalitete izdelkov in storitev, marveč so tudi vir idej za doseganje 

zmanjšanja onesnaţenja, kar lahko podjetju prinaša znatne koristi.  

5.1 Zakonodaja Slovenije in direktive EU s področja investiranja v 

energetiko 

Mednarodni dokument, ki bistveno vpliva na energetsko politiko sveta, EU in 

Slovenije, je Kjotski protokol, ki je bil v Sloveniji sprejet z Zakonom o ratifikaciji 

Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Zdruţenih narodov o spremembi podnebja. 

(Kjotski protokol 2002) Protokol zavezuje drţave k vrsti aktivnosti, katerih cilj je 

zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP). V okviru teh aktivnosti je med drugim 

predvideno tudi povečanje energetske učinkovitosti na določenih področjih 

gospodarstva v drţavi, raziskovanje, spodbujanje, razvoj in povečana uporaba novih in 

obnovljivih virov energije. Drţave so se zavezale, da bodo do leta 2005 vidno 

napredovale pri izpolnjevanju svojih obveznosti po tem protokolu. Vlada Republike 

Slovenije je sprejela Operativni program zmanjševanja emisij TGP, ki opredeljuje 

ključne instrumente za doseganje kjotskih ciljev (Ministrstvo za okolje in prostor 2006). 

Med glavnimi ukrepi je pomembna aktivnosti povečanje rabe OVE (ReNEP 2004). Vsa 

hidroenergetska podjetja se morajo pri investiranju v OVE ravnati na podlagi Vodne 

direktive, katera zahteva, da tudi antropogeni vodni objekti ostanejo na isti kakovostni 

ravni, kot so bili pred izvedbo hidroenergetskega objekta (Evropski parlament in svet 

Evropske unije 2000). EU uvršča omejevanje podnebnih sprememb in povečano rabo 

čistih tehnologij tudi med cilje trajnostnega razvoja v okviru svoje Strategije 

trajnostnega razvoja, vrh v Goeteborgu, junija 2001 (European commission 2001). Cilji 
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varstva okolja, ki zadevajo energetiko, pa so uvrščeni tudi v socialno-ekonomsko 

politiko EU. Nedvomno je razvoj naravnih območij moţen na način, ki dopušča 

blaginjo, ustvarjajočo uporabo (lokalnih) naravnih virov ob hkratnem ohranjanju biotske 

raznovrstnosti. Za trajnostni ekonomski razvoj se morajo cilji varstva narave integrirati 

v komercialne naloţbe, namesto da se dosegajo medsebojno ločeno v izoliranih sistemih 

(Hlad in Slabe Erker 2004, 53). Ohranjanje biotske raznovrstnosti je del varstva narave; 

skupaj z varstvom okolja lahko opredelimo nov pojem, razvoj okolja, ki pomeni 

izboljševanje dostopnosti blaginje iz neškodljive rabe naravnih bogastev in okoljskih 

storitev (Radej 2002). 

5.1.1 Direktive EU s področja investiranja v energetiko 

Zelena knjiga, ključni dokument EU na področju energetske politike, od okoljskih 

vprašanj eksplicitno obravnava Kjotski protokol in ga poleg liberalizacije energetskih 

trgov obravnava kot največji izziv za sektor pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z 

energijo. Za energetiko so med navedenimi cilji varstva okolja predvsem pomembne 

podnebne spremembe, poleg tega pa tudi raba virov. Nujno so potrebna vlaganja v 

energetiko in v naslednjih 20 letih bo treba samo v Evropi nameniti okoli tisoč milijard 

evrov sredstev za pokritje pričakovanega povpraševanja po energiji, je eden izmed 

poudarkov zelene knjige (Evropska komisija 2006a). Na slovenskem območju je poleg 

ostalih direktiv treba upoštevati tudi Alpsko konvencijo, ki daje smernice energetskemu 

razvoju celotnega alpskega prostora. Pogodbenice te konvencije so se zavezale, da bodo 

pri novih in v okviru moţnosti tudi pri ţe obstoječih hidroenergetskih objektih 

zagotavljale ekološko funkcionalnost vodotokov in celovitost krajin s primernimi 

ukrepi, kot so določanje minimalnih pretočnih količin, izvajanje predpisov za 

zmanjševanje umetnih nihanj vodne gladine in zagotavljanje prehodnosti za ţivali. S 

podpisom same konvencije se strinjajo, da je potrebno zagotoviti ponovno obratovanje 

starih hidroelektrarn in s tem preprečiti novogradnjo hidroelektrarn v biotsko pestrem 

prostoru (Alpska konvencija – Energija 1998). Politike varovanje biotske pestrosti, kot 

je Natura 2000, imajo osrednjo vlogo v dolgoročnih regionalnih razvojnih strategijah. 

EU priznava zavarovana območja kot ustrezno obliko usmerjanja manj konvencionalnih 

načinov razvoja, zlasti v smislu uravnoteţenja regionalnih socialnih in gospodarskih 

zahtev z njihovimi naravnimi danostmi (Hlad in Slabe Erker 2004, 61). Okoljska 

regulacija Evropske unije vsebuje spoznanje, da so okoljske zahteve lahko vzpodbuda 

za podjetniške inovacije in posledično povečanje konkurenčnosti drţave. Pregled 

okoljske regulacije v Sloveniji kaţe, da je na normativni ravni okoljska regulacija 

razmeroma ustrezna (Filiplič 2004, 147). Direktiva Evropske unije o habitatih 

(Direktiva sveta EU 92/43/EGS 1992) in direktiva o prostoţivečih pticah (Direktiva 

sveta EU 79/409/EGS 1979) v splošnem ne zahtevata omejevanja ekonomskih 

dejavnosti, pač pa ohranitev visoke vrednosti biotske raznovrstnosti območij Natura 
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2000. To pomeni, da se lahko uveljavi škodljiv razvoj le ob prevladi javnega interesa in 

še takrat le pod določenimi pogoji (Hlad in Slabe Erker 2004, 64).  

Druţbena odgovornost podjetij prispeva k prihranku stroškov v nekaterih 

okoliščinah. Zato je teţko pripraviti splošne zaključke o učinkih na prihranek izdatkov 

za druţbeno odgovornost podjetij, saj so zelo odvisni od narave druţbene odgovornosti 

podjetij ter ukrepov, ki so bili sprejeti. Poleg prihrankov pri stroških podjetja, za 

okoljske ukrepe, druţbena odgovornost v podjetju lahko prispeva tudi k prihranku 

stroškov tudi na druge načine, na primer na področju človeških virov, obvladovanja 

tveganj ali dostopa do financiranja investicij (Evropska komisija 2008). 

Kljub tem predpostavkam je investiranje v obnovljive vire s poslabševanjem stanja 

iz prevlade javnega interesa netrajnostno obnašanje drţave, ki to dovoljuje ali podjetja, 

ki na tak način uveljavlja svojo ekonomsko uspešnost.  

5.1.2 Značilnosti zakonodaje Slovenije za investiranje v energetiko 

Slovenska energetska politika v Energetskem zakonu (Energetski zakon 2008) 

opredeljuje med cilji energetske politike "ekološko sprejemljivost pri pridobivanju, 

proizvodnji, transportu in porabi vseh vrst energije". Energetski zakon tudi eksplicitno 

usmerja energetsko politiko v zmanjševanje učinkov tople grede in emisij dušikovih 

oksidov. Za Slovenijo so prednostni cilji varstva okolja opredeljeni v Nacionalnem 

programu varstva okolja (Nacionalni program varstva okolja 2006). Prav tako je treba 

poudariti, da je prednostni cilj tudi krepitev institucij varstva okolja na vseh ravneh, kar 

je osnovni pogoj za dosego ciljev tega nacionalnega programa. Program določa 

operativne naloge in cilje, ki so: 

 podnebne spremembe, 

 zaščita narave in biološke pestrosti, 

 okolje in zdravje ter 

 trajnostna raba virov in ravnanje z odpadki. 

Z Zakonom o vodah je pravno urejeno delovanje z vodnimi telesi. Vsak poseg v 

vodno telo mora biti okoljsko sprejemljiv in dopustljiv, kar pomeni, da posegi v vodah 

temeljijo na trajnostnem razvoju celotnega okolja. V skladu z Zakonom o vodah morajo 

drţavne sluţbe nadzirati vse posege v vodna telesa, kajti le tako lahko vzdrţujejo 

kakovost voda, zato dajejo drţavne institucije posebna vodna dovoljenja oziroma 

koncesije, s katerimi imajo lastniki pravico izkoriščati vodo, v našem primeru za 

hidroenergijo. (Zakon o vodah 2004) Eden izmed zakonov, najpomembnejših za 

prihodnost hidroelektrarn, je gotovo Zakon o varstvu okolja, ki temelji na trajnostnem in 

sonaravnem razvoju v okolju samem ter skrbi za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

Sama gradnja hidroelektrarn močno vpliva na okolje, saj v večini primerov spreminja  

naravno okolje v negativnem smislu, kar pomeni, da ga uničuje, s tem pa posledično 
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zmanjšuje biotsko raznovrstnost. Zakon o varstvu okolja določa celoten postopek 

presoje vplivov na okolje in pridobitve okoljevarstvenega soglasja za primere, ki bi 

lahko občutneje vplivali na okolje. Tako je potrebno pred začetkom izvedbe investicije 

izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Presoja vplivov 

na okolje je bila uvedena z Zakonom o varstvu okolja, kot poseben postopek, v katerem 

je treba ugotoviti, ali nameravani posegi v okolje, ki predstavlja potencialno nevarnost 

za okolje, lahko povzročajo njegovo poškodbo ali degradacijo, oziroma ali je ta poseg 

sploh moţen z vidika posledic na okolje. Zakon o ohranjanju narave določa ukrepe 

ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom 

prispevati k ohranjanju narave (Zakon o ohranjanju narave 2008). Zakonodaja ureja 

varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem 

okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja 

okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja in 

druga, z varstvom okolja povezana vprašanja, v primerih investicijskih posegov v to 

okolje. Neposredni vpliv se kaţe v druţbeni odgovornosti podjetja in njegovi 

sposobnosti postati druţbeno odgovorno trajnostno in sonaravno podjetje z zavestno 

vpeljavo takih lastnosti v kulturo in prakso podjetja.  

Cilj energetske politike Republike Slovenije je zmanjšanje okoljskih in prostorskih 

vplivov energetike. Nove tehnologije, novi viri energije ter tehnična in organizacijska 

ustvarjalnost omogočajo zmanjšanje vplivov na okolje in pogosto tudi manjše 

obremenjevanje prostora. Načeloma je pri umeščanju v prostor in pri izdaji dovoljenj za 

škodljive vplive na okolje treba upoštevati optimalno razmerje med koristmi in škodo, 

zato so optimalne končne odločitve moţne le na osnovi nadaljnjega 

multidisciplinarnega strokovnega dela, v katerem so upoštevani tako gospodarnost in 

zanesljivost kot tudi vplivi na okolje in prostor, v nekaterih primerih pa tudi socialno-

politični vplivi. Nekatere škodljive vplive je mogoče omejiti zakonsko npr. s predpisi o 

emisijah, vendar pa so tudi taki vplivi, ki se jih ne da ovrednotiti v predpisih. Natančne 

in trajne legalizacije omejitev tudi ne more biti zaradi raznoterosti problemov in 

spreminjajočega se vrednotenja med seboj neizmerljivih veličin (finančne koristi 

investitorja in/ali skupnosti ter okoljske oziroma prostorske škode, ki jih objektivno ni 

moţno vrednotiti). Zaradi ekonomskih in tehnoloških potreb po umeščanju energetike v 

prostor in okoljskih zahtev bodo potrebni novi tehnološki objekti ali spremembe 

njihovega razporeda v prostoru. Pri pogojih za lokacije hidroelektrarn se nemalokrat 

pojavljajo ekstremne zahteve, tudi pod pretvezo zaščite okolja, ki močno oteţijo gradnjo 

ali rekonstrukcijo. V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Zakonom o 

prostorskem načrtovanju 2007) je z drţavnimi prostorskimi načrti omogočeno 

uveljavljanje javnega interesa pri umeščanju za drţavo pomembne infrastrukture v 

prostor (ReNEP 2004). 
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Energetska infrastruktura potrebuje za svoj razvoj prostor. Republika Slovenija je 

gosto poseljena, ima razmeroma dobro negovano kulturno krajino, raznolike in relativno 

številne habitate ter nekatera še neokrnjena naravna območja. Umeščanje kateregakoli 

večjega objekta takih razseţnosti in vplivov, kot je energetska, je zahteven proces, ki ga 

je treba izvajati premišljeno, strpno in s čim manjšimi okoljskimi in prostorskimi 

posledicami. Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Strategija prostorskega razvoja 

Slovenije 2004) je trajnostno naravnana strategija, ki vključuje tudi razvojne cilje, ki jih 

na področju energije postavlja NEP. Cilji energetske politike Slovenije so zdruţeni v tri 

stebre trajnostnega razvoja. Ti opredeljujejo zanesljivost oskrbe z energijo, 

konkurenčnost oskrbe z energijo ter vplive ravnanja z energenti in energijo na okolje. 

Govorimo torej o trajnostnem razvoju. Na področju obvladovanja negativnih vplivov 

energetike na okolje, ob upoštevanju vseh okoljskih strategij in predpisov, je potrebno 

slediti cilju povečati deleţ energije iz OVE (ReNEP 2004). Vlada je v Resoluciji o 

nacionalnih razvojnih projektih v obdobju 2007–2013 določila tudi vrsto novih 

energetskih infrastrukturnih projektov, od katerih ţe potekajo gradnja novih 

zmogljivosti hidroelektrarn (spodnja Sava) in črpalnih elektrarn (Kozjak), posodobitev 

TE Šoštanj in vlaganje v obnovljive vire energije, učinkovito rabo energije in 

ekonomijo vodika (Vlada republike Slovenije 2008, 29).  

Okoljske nevladne organizacije, kot udeleţenci v procesih odločanja, so s svojo 

prisotnostjo, delovanjem, znanjem in izkušnjami pomemben dejavnik pri zagotovitvi 

trajnostnega ravnanja z energijo, osveščanju javnosti glede nujnosti učinkovitega 

ravnanja z energijo in zmanjševanju vplivov rabe energije v smislu varovanja in 

izboljševanja naravnega okolja. Prav tako s svojimi predlogi in preko civilnega dialoga 

participirajo pri oblikovanju, vrednotenju in izvajanju konkretnih ukrepov energetskega 

programa (ReNEP 2004). 

5.2 Pregled stanja in značilnosti izkoriščanja OVE v Sloveniji 

Slovenska zakonodaja obsega ustrezne instrumente za izboljšanje trajnostne rabe 

okolja. Niso pa še zakonski instrumenti zadovoljivo podprti z ustreznimi ekonomskimi 

in socialnimi instrumenti. Zaradi neizvajanja izvedljivih nalog je opazen tudi visok 

implementacijski deficit, ki je eden od negativnih dejavnikov ekonomskega razvoja v 

Sloveniji. Predvsem prizadene upravljanje s prevladujočim normativnim pristopom, ki 

je značilen zlasti za zavarovana območja (Hlad in Slabe Erker 2004, 63). 

S stališča trajnostne rabe naravnih bogastev mora načrtovanje zelene infrastrukture 

postati prvi korak v prostorskem planiranju. Tovrstno načrtovanje zagotavlja 

ugotavljanje potreb ljudi in narave, mehanizem uravnoteţenih okoljskih in ekonomskih 

dejavnikov, okvir za integracijo naravnih virov in razvojne dejavnosti v celovit pristop, 

usmerjanje razvoja na območja, identifikacijo vitalnih ekoloških območij in povezav, 

preden vanje vstopijo razvojne dejavnosti,  identifikacijo moţnosti za obnovo in 
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okrepitev naravno delujočih sistemov na urbanih območjih,  široko skupno vizijo za 

prihodnost in oblikovanje sistema, ki je kot celota več, kot je vsota posameznih delov, 

predvidljivost in varnost skupnostim in razvojnim sektorjem, skladno načrtovano 

ohranjanje in razvoj, ki ne bosta v nasprotju drug z drugim (Hlad in Slabe Erker 2004, 

57). 

V letu 2008  je bil izdelan projekt Presoja vplivov Nacionalnega energetskega 

programa (ReNEP 2004) na prostorsko kohezijo Slovenije. Drţava je s sprejetjem 

Nacionalnega energetskega programa zajela le področje energetike ter je zato NEP 

nacionalni, vendar opravljena presoja kaţe, da je NEP pravzaprav sektorski. To se kaţe 

iz dejstva, da so ugotovljeni vplivi NEP, namenjeni ciljem gospodarskega razvoja 

(energetike) ter zaradi tega delujejo pozitivno neposredno na gospodarstvo. NEP pa na 

področju socialno-kulturnega obravnavanja nima večjega pozitivnega vpliva. Rezultati 

projekta kaţejo, da vlada lahko s svojimi ukrepi sprejemanja nacionalnih programov 

vpliva na posameznega teh sistemov, ne more pa vplivati na vse medsebojne 

povezanosti med njimi, ki so posledica različnih ukrepov drţave. Ugotovljeno je, da 

NEP močno učinkuje na prostor ter malo prispeva k prostorski koheziji Slovenije. S 

tega stališča je NEP videti kot ozko energetski oziroma sektorski program, zato je 

nezadostno nacionalni oziroma nezadostno strateški program. Na prostor in njegove 

komponente NEP vpliva le šibko pozitivno. Razlog je, da so njegovi posamični ukrepi, 

četudi pozitivni in prostorsko sprejemljivi, očitno slabo strateško povezani med sabo in 

zato v prostorskem smislu ne prispevajo tega, kar je njihovo poslanstvo in zmogljivost. 

Regionalni učinki NEP so večinoma identični drţavnim, pozitivno izstopa 

osrednjeslovenska regija, negativno pa spodnje posavska regija, kar po svoje tudi 

potrjuje enostranskost NEP (Radej 2008, 7).  

Z vidika vodnih in okoljskih direktiv pa se pojavljajo ţe vprašanja o nadaljnji 

gradnji hidroelektrarn, predvsem zaradi negativnih dejavnikov, ki nastajajo v okolju pri 

sami gradnji in po njej. Slovenija pa ima za prihodnja leta kar velike načrte za nadaljnjo 

gradnjo hidroelektrarn (Sluţba vlade RS za razvoj 2008, 66-68). Financiranje projektov 

se izvaja na osnovi znanstvene in tehnične odličnosti ter na osnovi ekonomskih 

kriterijev, zato ni obveznega ravnoteţja med vplačanimi sredstvi in pridobljenimi 

sredstvi (Stanovnik in Kavaš 2004, 31). Vrednost naravnih dobrin v Sloveniji še ni 

ekonomsko opredeljena, ampak se njena vrednost obravnava preko spremenjenih 

vplivov na okolje, kjer se preko indikatorjev okolja in trajnostnega razvoja določujejo 

nivoji vplivov investiranja na zavarovanih območjih.  

Vpliv razvoja rabe in oskrbe z energijo na okolje in prostor so posebno področje, 

kateremu je potrebno posvetiti pozornost. Raba in pretvarjanje energije povzroča na več 

segmentih velike pritiske na okolje. Ključni izzivi tu in zdaj so predvsem zaradi 

(ReNEP 2004):  
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 vpliva energetskih dejavnosti na podnebne spremembe, 

 specifičnih pritiskov na naravo in biološko raznovrstnost ter v povezavi s 

posegi v prostor. Pomembno je tudi obremenjevanje voda (mehansko in 

kemično onesnaţenje, temperaturno obremenjevanje, evtrofikacije, 

zamuljevanja, spremembe vodnih reţimov) ter degradacija površin. 

Doseči je treba, da imajo prebivalci in izvajalci naravovarstvenih dejavnosti na 

zavarovanih območjih vsaj tako dobre, če ne boljše razvojne moţnosti v primerjavi z 

vsemi drugimi, saj so vendarle povezani z najdragocenejšimi naravnimi viri drţave. V 

nasprotnem bo Slovenija prisiljena vzdrţevati svoje doseţke blaginje predvsem z 

nadaljnjimi industrijskimi in drugimi aktivnostmi, ki pa so bistveno manj trajnostne 

(Hlad in Slabe Erker 2004, 53). V tem kontekstu se mora pričeti razmišljanje vsakega 

investicijskega procesa, torej ekonomskega vlaganja in s tem predvidenega posega v 

naravno okolje, katerega energetska izraba vodotoka zahteva z izgradnjo energetskega 

objekta, saj so lahko tudi nekatere drugačne rešitve trajnostne. 

5.3 Povzetek spoznanj o investicijskih pristopih v OVE z vidika raziskovane 

teme 

Zelena knjiga Komisije EU v poglavju za izrabo obnovljivih virov zahteva 

učinkovite z okoljem zdruţljive razvojne usmeritve izgradnje hidroenergetskih 

objektov. Zastavlja se vprašanje, s katerimi mehanizmi je mogoče ta cilj doseči. Okolju 

prijaznih energetskih objektov, ne smemo samo načrtovati in nato izvesti, temveč jih je 

treba obravnavati tudi z vidika npr. trţnega segmenta. Energetski objekti, ki koristno 

učinkujejo na okolje v času gradnje ter med nadaljnjo eksploatacijo se danes dajo 

razumeti tudi kot trţna niša. Ravno v tem trţnem segmentu, v katerem praviloma 

prodajna cena določi uspeh energetskega objekta, je zato načrtovanje učinkovitih 

inovativnih instrumentov obvezno. Hidroenergetski objekti morajo biti predvsem 

ekonomsko ugodni in privlačni za investitorja ter po vseh pravilih trajnosti, stroke in 

zakonodaje zdruţljivi z okoljem.  

Energetske dejavnosti pa niso izključno vir pritiskov na okolje, temveč lahko tudi 

blaţijo obremenitve okolja iz drugih dejavnosti. Okoljski cilji ReNEP se oblikujejo po 

posameznih okoljskih temah in so preteţno jasno izraţeni in tudi ovrednoteni v 

obveznih in neobveznih standardih ter predpisih  in v mednarodnih dogovorih. 

Upoštevajo se tudi lokalni predpisi ter cilji lokalnih skupnosti. Večina okoljskih ciljev 

se dokaj hitro spreminja in zaostruje bodisi zaradi novih znanj, bodisi zaradi novih 

spoznanj o škodljivih vplivih ali zaradi prilagajanja lokalnim pogojem (npr. podnebnim 

ali pa ranljivosti okolja) ali pa celo kot posledica politične sprejemljivosti. Nekatera 

okoljska vprašanja se izmikajo kvantifikaciji. Razlogov za to je več, poleg neraziskanih 

škodljivih vplivov so teţave tudi z objektivnimi merili pri vrednotenju dolgoročnih 

učinkov in/ali tveganj. Tovrstna vprašanja zahtevajo poleg strokovnih presoj 
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posameznih strok tudi širše druţbeno vrednotenje ter pri tem med drugimi postopki tudi 

ustrezno udeleţbo javnosti pri odločanju.  

Zelena infrastruktura pomeni v osnovi renaturacijo območja, brez uporabe drugih 

ekonomskih izrab okolja in narave, razen izrabe zgolj naravnega bogastva. Na tak način 

je predstavljena moţnost ohranjanja naravnih bogastev z določitvijo ekonomsko 

sprejemljivih dejavnosti iz samega naravnega bogastva. Model je uporaben, vendar je 

smiselno ob njem ugotavljati tudi, ali je moţno naravno bogastvo izkoriščati z dodanimi 

drugimi gospodarskimi subjekti, ki bi s svojo prisotnostjo ob zagotavljanju naštetih 

pogojev lahko prav tako bogatili, ohranjali ter izboljšali to naravno bogastvo. Ob tem je 

zamišljeno, na kakšen način bi bilo moţno energetsko izrabo vodotoka, ki je del 

naravnega bogastva, podrediti naravi ter jo s tem bogatiti. Razmerje ekonomskih 

kazalcev mora seveda ob ekonomskem vlaganju v energetsko izrabo v skupnem 

seštevku ponuditi nadaljnjo ekonomsko upravičenost investicije, v katerem razmerju je 

obremenjevanje okolja iz vidika energetske izrabe znosno, oziroma, mora zagotavljati 

izboljšanje stanja.   

V energetskih podjetjih se ukvarjajo s sedanjimi zakonskimi postopki in njegovim 

razvojem, kar v bistvu ohranja obstoječo strukturo investicijskih procesov. Priloţnosti 

mora podjetje iskati v novih pristopih in sodelovanju pri uporabi znanj in izkušenj.  

Zato umeščanje hidroelektrarn v prostor ostaja breme energetskih podjetij. 

Energetska podjetja se morajo vprašati, ali lahko pridejo tudi do drugačne rešitve, kot je 

le neposredni ekonomsko tehnični interes. Je pa ta na koncu odločujoč za odločitev o 

vlaganju v hidroenergetske objekte. 

Tehnološki razvoj in nove tehnične moţnosti v energetiki so ključnega pomena za 

nadaljnje investiranje v OVE. Rešijo lahko marsikatero vprašanje učinkovite rabe 

energije in uporabe obnovljivih virov in tudi marsikatero pereče vprašanje okolja. 

Zmotno pa je prepričanje, da lahko z novimi tehnologijami v celoti rešimo energetska 

vprašanja, ki bi jih morali rešiti s trajnostnim ravnanjem do okolja, v katerem ţivimo. 

Podnebne spremembe so ob tem lahko dodatna vzpodbuda za priloţnost ali tveganje za 

poslovanje. 

Danes se soočamo z novimi nevarnostmi, ki so posledica dosedanjega delovanja 

investiranja v energetiko in gospodarstvo nasploh, ki jih nismo preverjali. Zavedanje, da 

je to potrebno spremeniti, ni novo. Zavezanost za spremembe je velika in sega vse od 

Zdruţenih narodov, EU do Slovenije. Vgrajena je v različne dogovore, direktive ter 

posledično vključena v slovensko zakonodajo. Zakonodaja v Sloveniji zagotavlja 

upoštevanje okoljskih ciljev, sprejetih za zmanjševanje vpliva toplogrednih plinov, ter z 

zakonodajo poskuša doseči zastavljene cilje za povečan deleţ obnovljivih virov energije 

v celotni porabi. Sama zakonodaja nima s svojimi postopki namena uveljavljati 

inoviranje in ga tudi iz vidika investiranja v OVE ne predvideva. Posledično morajo 

energetska podjetja sama iz veljavne zakonodaje, druţbene odgovornosti organizacije, 
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zavezanosti za povečevanja deleţa OVE ter ob nasprotovanju javnosti izvajati take 

dejavnosti, ki bodo z inovativnimi pristopi omogočile začrtan energetski razvoj 

Slovenije v naslednjih letih. Razvoj inovativnosti v energetiki v pristopu k investiranju 

v OVE je prepočasen proces.  

Investicijskega ciklusa za obnovljive vire si ne moremo več zamisliti brez 

uveljavljanja trajnostnega pristopa, ki ga lahko doseţemo z druţbeno odgovornim 

procesom, z upoštevanjem zakonodaje in več, ob tem pa je nujno sodelovanje z vsemi 

udeleţenci tega in širšega okolja. 

Trajnostni razvoj in na njem temelječa druţbena odgovornost sta del politik 

podjetjih za investiranje v obnovljive vire energije. Njuna medsebojna povezava temelji 

na znosnem izkoriščanju naravnih virov ob preudarnih posegih v okolje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

6 TEORETIČNI MODEL DRUŢBENO ODGOVORNEGA IN 

INOVATIVNEGA INVESTIRANJA V HIDROCENTRALE 

Vsebina dela tistega dela podjetja, ki skrbi za menedţement trga, se ne bi smela 

omejevati na obstoječe produkte in z njo ozko povezane dejavnosti. Pomembna sta 

pridobivanje informacij o moţnih trgih produktov, ki ustvarjajo in krepijo sposobnosti, 

ter ustvarjanje novih pogojev dela. Zato je treba premagati slabo medsebojno 

poznavanje in komuniciranje ter razlike vrednot in ambicij in spremeniti miselnost, ne 

samo znanja in vednosti (Mulej 2004). Ekonomija in ekologija raziskujeta ţivljenje na 

dovolj podoben način, da je med njima lahko prišlo do pomembnih konceptualnih 

izmenjav. Vendar pa imata zelo različne poglede na svet, zaradi česar pride do različnih 

konceptov o tem, kakšen odnos naj bi imeli ljudje do svojega okolja. Malo verjetno je, 

da bi obstoječe teoretične podobnosti lahko razrešile tudi razlike v pogledih na svet med 

ekologi in podjetniki (Norgaard 2004, 152). Perspektive slovenske druţbe na osnovi 

obstoječih podatkov ne moremo oceniti kot dobre, zato so potrebni nujni in koreniti 

strukturni ukrepi. Poglavitni razlog slovenskega zaostajanja je ta, da so vlaganja v 

raziskave premajhna in neustrezno strukturirana, saj ne spodbujajo in ne prispevajo k 

povečevanju motivov za iskanje sodelovanja z gospodarstvom (Mrkaić 2004). 

6.1 Teoretična izhodišča obstoječih modelov investiranja v hidrocentrale 

Postopek razvoja in ustvarjanja modela investicijskega procesa je zelo kompleksen 

proces, saj zahteva sodelovanje strokovnjakov iz različnih panog. Razvoj storitve 

zahteva ustrezno organizacijsko strukturo. Strokovnjaki niso enotni o tem, katera 

organizacijska struktura je najboljša, vendar izkušnje kaţejo, da je najboljša projektna 

organizacijska struktura. Projekt je potrebno tudi pravilno umestiti v obstoječo 

organizacijsko strukturo podjetja (Stanovnik in Kavaš 2004, 164). Da je v današnjih 

razmerah podjetje lahko uspešno, je potreben interdisciplinarni pristop, saj ima vsak 

proizvod več dimenzij, kot so: tehnološka, pravna, trţna, organizacijska, proizvodna, 

finančna in druge, povezav in sinergij med njimi. Zaradi večdimenzionalnosti proizvoda 

in skrajševanja ţivljenjskega cikla proizvodov in globalizacije trgov, mora biti razvoj 

proizvoda multidisciplinaren (timsko delo) ter permanenten. Tako danes nimamo več 

klasičnega linearnega razvoja (linearni model), kjer bi si faze sledile druga za drugo, 

temveč je potreben multidisciplinarni razvoj ţe na začetku inovacijskega procesa, saj 

zaradi velike konkurence na svetovnih trgih ni pomembno le, da proizvod razvijemo, 

temveč ga moramo tudi prodati. Ţe tako je verjetnost uspešnosti posameznega 

proizvoda sorazmerno majhna. Inovacije so neuspešne predvsem zaradi netehnoloških 

razlogov, kot so pomanjkljiva raziskava trga. Potrebe trga tako danes usmerjajo 

razvojne dejavnosti v podjetjih, kar zahteva sodelovanje in komuniciranje med 
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razvojem, proizvodnjo in trţenjem. To zahteva veliko znanja, trţnega in tehnološkega, 

dobre organiziranosti in dobrih informacij (Stanovnik in Kavaš 2004, 95). 

6.1.1 Metode za določanje trajnostnega razvoja 

Management poskuša razviti vedno boljše metode, da bi tako dosegli primere 

najboljših praks. Dobra strateška okoljska politika, potrebna za izvajanje strateškega 

managementa, je zastavljena na podlagi različnih dejavnikov, kot so: trg, 

konkurenčnost, tehnologija, gospodarski razvoj, posamezniki, finančni, vladni, 

geografski in socialni dejavniki. Vsak tip dejavnika naredi svoj poseben prispevek. Vsi 

dejavniki, ki jih je uporabijo strateški načrtovalci, temeljijo na razpoloţljivih podatkih 

ter morajo biti povezani z zastavljenimi cilji. Nasprotja, ki obstajajo, je treba rešiti. Za 

rešitev teh nasprotij obstajajo nove in obetavne moţnosti v stikih med delničarji in 

zainteresiranimi skupinami. Za te procese je značilno, da (Ećimović, Mulej in Mayur 

2002, 244-245): 

 ni bistvenih pregrad za medsebojno dogovarjanje, 

 obstaja zavest, da zaskrbljujejo okoljska vprašanja, ki še vedno naraščajo v 

svetovnem merilu, 

 so mednarodni standardi obravnavani in sprejeti ter da ti standardi niso zgolj 

finančni ali tehnični, temveč tudi kvalitativni in tudi kakovostni za naravno 

okolje. 

Na podlagi informacij o produktu lahko ocenimo gospodarske, ekološke in 

tehnološke parametre z vidika trajnostnega razvoja. Rezultat ocenjevanja je privlačnost 

produkta za določen trg in mora biti izhodišče za nadaljnje odločitve o produktu, 

potrebnih spremembah ali izboljšavah. Postopek vrednotenja se mora izvajati korak za 

korakom. Na ta način bomo lahko nadzorovali vmesne delne rezultate, spremenili 

začetna izhodišča, ali pa popravili vrednosti posameznih spremenljivk. Če bo rezultat 

dvoumen, lahko govorimo o primerjalnih prednosti določenega trţnega deleţa na 

podlagi gospodarskih, ekoloških, tehničnih ali drugih pogojev. Privlačnost produkta za 

različne trge je potrebno oceniti z metodološkega vidika različno od primera do primera. 

Skupaj je potrebno uporabljati ekonomske, ekološke in tehnološke parameter. Izkušnje z 

obstoječimi predpisi kaţejo, da lahko pod določenimi pogoji znatni stroški naloţb 

podjetij vodijo do znatnih koristi za okolje. Ko so ti pogoji določeni, lahko okoljski 

predpisi ovirajo ali povečujejo konkurenčnost podjetij ter so osrednjega pomena za 

odnos med gospodarskim razvojem in varstvom okolja v prihodnosti Evropske unije 

(Ećimović, Mulej in Mayur 2002, 246). Če uporabimo Zdruţene Narode kot model, se 

svetovne institucije lahko sčasoma razvijajo v smeri reguliranega trga mednarodnega 

gospodarstva, saj bi institucije morale biti zato, da bi izvajale regulativne funkcije s 

področja varovanja okolja in posledično zmanjševanja vplivov ljudi na okolje. Evropska 
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unija je svojo strategijo, ki naj jo kot model za trajnostni razvoj uporabljajo podjetja, 

metodološko opredelila ter predstavila v Resoluciji Evropskega parlamenta o 

prenovljeni strategiji trajnostnega razvoja. Izhodišča so podnebne spremembe ter na 

njihovi podlagi določena načela za uveljavljanje trajnostnega razvoja v EU. Strategija 

opisno določa potrebna izhodišča ter daje priporočila za delovanje na področju 

vzdrţnega ravnanja z okoljem. Drţave so si na podlagi tega postavile lastne okvirje 

trajnostnega razvoja, prav tako kot si mora vsako podjetje postaviti lastno strategijo in 

program za doseganje učinkovitosti načinov trajnostnega razvoja podjetja (Evropski 

parlament 2006). Trajnostno naravnano gospodarstvo mora pri svojem delovanju 

upoštevati kriterije vrednotenja, iz česar bo moţno razbrati, koliko je posamezna 

gospodarska dejavnost usmerjena v trajnostni razvoj. Med te kriterije spadajo okoljski, 

gospodarski in socialni vidiki. Tako so pogoji za trajnostni razvoj vrhunsko znanje, 

usmeritev v kakovost in vrednote, s čimer je moţno pribliţevanje konceptu trajnostnega 

razvoja, za kar pa je potrebno spremeniti miselnost. Zamenjati je potrebno vzorec 

ekspanzivnosti ali kvantitete z modelom kvalitete. Inovativnost kot spodbujevalec 

razvoja postaja druţbeno–ekonomska komponenta trajnostnega razvoja, kjer se 

inovacija pojavlja kot tehnični, ekonomski in druţbeni pojav. Gospodarski kriterij 

trajnostnega razvoja utemeljujeta visoka dodana vrednost, ki jo ustvarjajo uspešna 

podjetja, ter vidik inovativnosti v podjetju (Fink Babič 2006, 315-316). 

CSR Europe je vodilna evropska poslovna mreţa za področje druţbeno 

odgovornost podjetij ter ponuja o tem modele in primere dobrih praks kot pomoč 

podjetjem. Opredeljuje trajnostni marketing z definicijo, da je to proces načrtovanja, 

izvajanja in nadzora razvoja, določanje cen ter promocijo in distribucijo proizvodov na 

način, ki izpolnjuje naslednja tri merila:  

 izpolnjene so potrebe uporabnikov, 

 doseţeni so organizacijski cilji podjetja, ter  

 postopek je zdruţljiv z ekosistemi.  

Trajnostni marketing je prispevek, ki lahko iz trţenja naredi trajnostni razvoj. 

Trajnostni razvoj pomeni, da je potrebno poiskati drugačne načine izrabe in ohranjanja 

naravnih virov, ki bodo omogočali in spodbujali gospodarski razvoj, vezan na lokacije 

izrabe obnovljivih virov. Na podlagi upoštevanja potreb okolja, več inovativnega 

razvoja podjetij  ter nazadnje tudi ob upoštevanju vseh stroškov se podjetju lahko 

odpirajo nove moţnosti izrabe naravnih virov. Z ustreznimi okoljsko odgovornimi 

koncepti, ustreznimi  energetskimi pristopi ter ob podpori optimizacije tehnoloških 

procesov lahko podjetje, ko investira v obnovljive vire, izpolni kriterije trajnostnega 

razvoja. Načelo trajnostnega razvoja je uresničljivo ob ravnovesju vseh njegovih 

bistvenih sestavin - gospodarske, socialne in okoljske - ter ob skupni in medsebojni 

integraciji okoljskih, socialnih in gospodarskih vidikov razvoja v  trajnostni razvoj 
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okolja tam, kjer bo podjetje delovalo s svojim investicijskim procesom - vlaganjem v 

obnovljive vire. Za uresničitev trajnostnega razvoja je potrebno upoštevati uveljavljene 

mehanizme varstva okolja, spoštovanje in izvajanje okoljskih zakonov, predpisov in 

standardov. Izraba obnovljivih virov energije je lahko okoljsko sprejemljiva ob 

celovitem in strateškem predhodnem preverjanju vplivov na okolje (CSR Europe 2008). 

V Sloveniji je metodologija preveritve investicij z vidika trajnostnega razvoja 

okolja obvezna za uporabo javnih financ ter določena z Uredba o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uredba 

2006). Uporablja se za ugotavljanje prednosti in slabosti posameznih projektov oziroma 

pri odločanju o izbiri projektov. Podaja metodologijo za pripravo in obravnavo, merila 

za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja ter ocenjujejo prispevek drţavnih investicij 

k vzdrţnemu (trajnostnemu) razvoju druţbe. 

6.1.2 Metode za določanje družbene odgovornosti 

Ključno vprašanje druţbene odgovornosti se glasi: ali je moţno skriti svojo zadosti 

in potrebno celovito odgovornost za pravnimi sredstvi, kar lahko privede do 

nasprotnega učinka, kot je druţbena odgovornost posameznika ali podjetja. Druţbeno 

odgovornost v praksi je potrebno dojemati kot preprečevanje zlorab in kršenja pravnih 

in ekonomskih pravil ter naravnih zakonov ter s tem zamenjati ozka in kratkoročna 

merila za širša in potrebno celovita merila. Kljub vedno večji uporabi druţbene 

odgovornosti v podjetjih ta še ni povsem definirana. Za druţbeno odgovornost obstajajo 

številne različice opredelitve tega pojma, vendar pa obstaja vsem skupni imenovalec, ki 

ga je mogoče povzeti kot naslednji način (Boţičnik, Ećimović in Mulej 2008, 102): 

 ni enotne in preproste opredelitve, kakšna je korist,  

 v splošnem je druţbena odgovornost poštenost v odnosih s sodelavci, 

poslovnimi partnerji in do širše druţbe, in naravnega okolja kot pogoja, da 

preţivimo, 

 posredno druţbena odgovornost koristi v obliki podobe podjetja proti 

strankam, 

 druţbena odgovornost gradi in si prizadeva za skupno kakovost, poslovno 

odličnost, inovativno poslovanje, poslovni reinţeniring in podobno,  

 vedno  je potrebno v kontekstu druţbene odgovornosti pretehtati razmerje med 

ozkimi in širšimi, kratkoročnimi in dolgoročnimi, neposrednimi in posrednimi 

koristmi in stroški ter obremenitvami ter vidnimi in skritimi koristmi in 

bremeni, 

 druţbena odgovornost je orodje za potrebno in dovolj celovito obnašanja v 

pripravi ocen in drugih ukrepov, 
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 potrebni so napori za doseganje koristi podjetja, da se na osnovi potrebne in 

zadostne celovitosti proučijo današnji in prihodnji stroški. 

Kriteriji za določitev podjetja kot druţbeno odgovornega sloni na pretehtanih  

kriterijih, ki so izbrali mednarodni izvedenci na osnovi 4 kriterijev (European 

Commission 2003) ter se na njihovi osnovi lahko opredelijo primeri dobrih praks 

druţbene odgovornosti podjetja, so (Knez Riedl 2007d):  

 povezava druţbenega delovanja podjetja s poslovnimi koristmi in s koristmi za 

celotno druţbo, 

 strateški pristop: druţbeno odgovorno delovanje je moţno vključiti v širšo 

poslovno strategijo, 

 komunikacije: o druţbeno odgovornem delovanju je treba obveščati druge tako 

po formalnih kot po neformalnih kanalih, s ciljem vključevati in informirati 

notranje in zunanje udeleţence, 

 dinamični proces: druţbeno odgovorno delovanje podjetja naj bi potekalo kot 

dinamičen in neprekinjen proces izboljšav. Prvega od naštetih kriterijev je po 

mnenju izvedencev potrebno upoštevati kot najpomembnejšega. 

Organizacija lahko postane bolj druţbeno odgovorna, ko uvede metode delovanja 

za zaščito in obnovo naravnega okolja in njenih ekosistemov, s svojo dejavnostjo in 

storitvami, kjer ključni vidiki teh problemov vključujejo (ISO 26000 2008b, 44):  

 vrednotenje, varstvo in obnavljanje ekosistemov, 

 vrednotenje in zaščito biološke raznovrstnosti, 

 trajnostno uporabo zemljišč in naravnih virov,  

 pospeševanje okolju prijaznega mestnega in podeţelskega razvoja. 

Za okoljevarstveno vodenje podjetij je v EU uveden sistem EMAS (ECO - 

Management and Audit Scheme) ter je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja 

z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje. Gre za 

nadgradnjo ISO 14001 oziroma za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in 

periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih informacij podjetja. Okoljska izjava, ki 

jo pripravi podjetje, predstavlja glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega 

izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem in je hkrati priloţnost za promocijo pozitivne 

podobe organizacije pri kupcih, dobaviteljih, okolici, pogodbenikih in zaposlenih. 

Vključevanje podjetja v sistem EMAS omogoča Agencija Republike Slovenije za 

okolje
12

 na podlagi Zakona o varstvu okolja (EMAS 2006). To so ţe osnove za 

druţbeno odgovorno ravnanje podjetij ob njenem delovanju v okolju. Razvijanje 

                                                 
12

 ARSO, http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/EMAS/EMAS.html 
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druţbeno odgovornih zavez med podjetji in udeleţenci je eno pomembnejših poglavij in 

ima lahko zelo različne oblike. Zato je potrebno (Hohnen in Potts 2007, 46):  

 preveriti obveznosti, ki izhajajo iz druţbene odgovornosti,  

 komunicirati z udeleţenci,  

 pripraviti predloge,  

 posvetovati se z udeleţenci,  

 objaviti svoje zaveze. 

Stalno so v delovanju korporativne druţbene odgovornosti podjetja pomembna 

poročanja podjetja udeleţencem. Poročanje, preverjanje in zaupanje udeleţencev so 

pomembna orodja v komuniciranju z zainteresiranimi skupinami ter za vrednotenje in 

predstavitev svojega druţbeno odgovornega ravnanja v skupnosti, kjer podjetje deluje 

(Hohnen in Potts  2007, 67). 

Vključevanje interesnih skupin je postopek, ki zajema (Hohnen in Potts  2007, 78):  

 identificiranje interesnih skupin,  

 razumevanje razlogov za sodelovanje interesnih skupin,  

 načrt za delovanje komunikacije, 

 ustvarjanje dialoga in  

 ohranjevanje dialoga in uresničevanje zavez. 

Ko upravlja s svojimi okoljskimi dejavnostmi, bo podjetje moralo z različnimi 

metodami uporabiti ter oceniti ustreznost naslednjih bistvenih pristopov in tehnik (ISO 

26000 2008b, 41): 

 ţivljenjski ciklus upravljanja, ki kot pristop povezuje ekonomske, socialne in 

okoljske razseţnosti dejavnosti, proizvodov in storitev,  

 čisto proizvodnjo in ekološko učinkovitost, kot strategije za zadovoljevanje 

potreb z učinkovito uporabo virov, ki ustvarjajo manj onesnaţenja in 

odpadkov, 

 pristop izdelek - storitev, ki se lahko uporablja za premik osredotočanja od 

zagotavljanja izdelkov k zagotavljanju sistemov (tj. spletov) proizvodov in 

storitev, ki skupaj izpolnjujejo potrebe potrošnikov, 

 uporaba okolju prijazne tehnologije in prakse, 

 trajnostno naročanje z upoštevanjem okoljske in druţbene uspešnosti izdelka 

ali storitve. 

6.1.3 Metode za določanje inovativnosti 

Modele uvajanja inovativnosti bi morali posebej pripraviti za vsak poznan 

potencialni trţni segment, da postane dolgoročno privlačen. Zato je za vsakega 
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potencialnega udeleţenca ali pogoj izvajanja potrebno pripraviti posebne aktivnosti. Za 

potencialne udeleţence so odzivi na ponujeno novost lahko zelo različni zaradi dejstva, 

da jih je različno enostavno / teţko prepričati. Poleg tega potrebujejo udeleţenci 

različno dolgo časa, da sprejmejo svoje odločitve, ter potrebujejo več različnih načinov 

pristopa, da sprejmejo spremembo ali spremenijo mnenje ter poiščejo različne lastnosti 

produkta,  ki so jim sprejemljive, obetavne, ali vabljive in imajo druge lastnosti 

(Potočan in Mulej 2007, 176-177). Inovacijske projekte je potrebno pripraviti v skladu s 

projektnim menedţmentom. Potrebno je določiti cilje projekta, opredeliti program 

projekta glede na aktivnosti, sredstva (stroške) in čas (trajanje), identificirati etapne 

dogodke (mejnike), identificirati kritične naloge, razporediti delo glede na etapne 

dogodke, določiti vire sredstev in opredeliti komunikacijo. Potrebno je odgovoriti na 

vprašanja: kaj, kdo, kako, kdaj. Pomembno je predvsem, da se projekt ne le pripravi, 

temveč tudi v resnici vodi v skladu s projektnim menedţmentom (Stanovnik in Kavaš 

2004, 141). Strokovnjak mora kot notranji podjetnik v inovativni organizaciji za 

vodenje podjetja obvladovati splet petih vidikov (Mulej in Ţenko 2004,  12): 

 razumevanje celotne druţbe, 

 razumevanje celotnega gospodarstva, 

 razumevanje celotne organizacije kot poslovnega sistema, 

 sposobnost izvajati neko opravilo znotraj organizacije, 

 sposobnost povezovati opravila mnogih sodelavcev in partnerjev v enotno in to 

dovolj ustvarjalno, inovativno in konkurenčno celoto. 

Smernice o subjektivnih izhodiščih pred opredelitvijo ciljev podjetja v inovativnem 

podjetju so (Mulej 2008, 85): 

 upoštevanje razmer: potreba po iznajdljivosti (inventivnosti), celovitosti 

(holizmu) in koristni izrabi invencij (inovativnosti), 

 pristop: metodološko (ustvarjalno), ne le metodijske (rutinske) vednost, znanje, 

vrednote in čustva ter talenti, 

 kaj: kar najbolj dognana opredelitev sistema »problem, cilji in naloge«, 

 kako: kar najbolj dognana zasnova izvedbenih postopkov za vsako nalogo, 

 upoštevanje vsega bistvenega: dialektični sistem vidikov obravnavanja, 

 osebna sposobnost za smernico 5: dialektičen način razmišljanja (soodvisnost, 

medstrokovno sporazumevanje, ustvarjalno sodelovanje), 

 organizacijska moţnost za smernico 5: timsko delo, demokratična seja ali 

sestanek, 

 sodobnost: nenehno posodabljanje subjektivnih izhodišč, 

 talenti, vednost, znanje in vrednote/čustva: soodvisnost vseh petih sestavin 

subjektivnih izhodišč, 
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 evolucija osebnosti: predzgodovina trenutnih subjektivnih izhodišč. 

Ljudje z zastarelimi vrednotami zelo redko sprejmejo oceno, kaj je prav in kaj 

narobe in razvoj sodobnega znanja, prikazanega v teh navedbah (Potočan in Mulej 

2007, 24). Metode za določanje inovativnosti so mnogotere, in jih mora podjetje samo 

izbirati za svojo uporabo. 

6.2 Obravnava modelov investiranja v hidrocentrale 

6.2.1 Ekonomski model investiranja 

Standardni ekonomski modeli so, trajnostno gledano, privedli do tega, da sta pomen 

drţave in trga pri ustvarjanju blaginje napihnjena, močno zapostavljeni pa so druţina, 

skupnost in samoregulacija. Ekonomski modeli so v resnici multifunkcionalni, saj 

uporabljajo naravna bogastva ter človeški in socialni kapital. Vendar pa so ravno 

ekonomski modeli med najbolj zanemarjenimi, saj so preveč enostranski glede 

upoštevanja zadostnega in potrebnega načina trajnostnega razvoja. Prevlada 

ekonomskih interesov nad okoljskimi interesi je zanemarjanje pomembnih funkcij 

skupnih globalnih dobrin, danosti in posebnosti. Rezultat zanemarjanja na koncu 

zaznamo kot slabšanje stanja okolja, degradacijo skupnih globalnih dobrin in 

človekovih pravic (Radej 2004). 

6.2.2 Modeli trajnostnega razvoja - globalni 

Zdruţeni narodi so v sklopu UN Global Compact določili strateško politiko, ki naj 

jo kot model uporabljajo podjetja, ki so se zavezale k usklajevanju svojih dejavnosti in 

strategij v trajnostnem razvoju. Podali so koncept modela oziroma strategijo načina 

obvladovanja trajnostnega razvoja v podjetju. Za vplive na okolje, ki izhajajo iz 

delovanja podjetja, veljajo načela: 

 podpiranje preventivnih pristopov k okoljskim izzivom, 

 spodbujanje večje okoljske odgovornosti in 

 spodbujanje razvoja in razširjanje okolju prijaznih tehnologij. 

Na podlagi tega so podali model, ki prikazuje principe uporabe in izvajanja 

trajnostnega razvoja ter se lahko aplicira na široko območje uporabe.  
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Slika 6:  Koncept modela strategije trajnostnega razvoja UN Global Compact 

Performance Model 

 

Vir: UN Global Compact 2002. 

Uveljavitev strategije predlaganega UN Global Compact modela trajnostnega 

razvoja v podjetju ali v posameznem poslovnem procesu temelji na (UN Global 

Compact 2002): 

 izvajalcih procesa, ki z uravnoteţenim in zadostnim vključevanjem vseh 

sklopov zagotavljajo odličnost in doseganje ciljev z učinkovitim načinom 

poslovanja,  

 viziji podjetja, da bi doseglo zaţeleno prihodnost, ko proces upravljanja doseţe 

temeljne vrednote in je namen večji od dobička samega, 

 vodenju vizije skozi organizacijo podjetja, vrednote in ukrepanje  odgovornih 

za doseganje ciljev, ki izhajajo iz vizije,  

 krepitvi, sprostitvi celotnega potenciala ljudi v skladu z zastavljeno vizijo 

podjetja z usposabljanjem in napredovanjem, prenosom odločanja, svobodo 

pobud, 

 virih, njihovi razporeditvi in upravljanju sredstev za izvajanje strategije in 

doseganje ciljev, 

 strateško politiko podjetja, ki jo ima podjetje v dokumentih svojega poslanstva, 

kot so načela, temeljne vrednote, strateški in podrobni poslovni načrti ter z 

njimi podjetje opredeljuje svojo kulturo in način dela,  

 procesih in inoviranju, ki se izvajajo v vseh postopkih in povezanih ukrepih, 

zato inovativno razmišljanje in inovativnost uspevata v podjetjih, ki spodbujajo 

sistemsko razmišljanje in stike izven običajnih meja podjetja, 



Teoretični model družbeno odgovornega in inovativnega investiranja v hidrocentrale 

 

98 

 vplivih na ljudi, da podjetje z ukrepi ter zavezanostjo k načelom vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih in njihovo moralo ter zato boljša poslovanje podjetja,  

 vplivih na uporabnike – s sodelovanjem zagotavljajo podjetju dodano vrednost, 

s čemer se primerja s konkurenco, 

 vplivih na okolje, ki izhajajo iz ukrepov delovanja in uspešnosti podjetja v 

druţbi, ki je sestavljena iz različnih zainteresiranih skupin,  

 poročanju o napredku glede zastavljenih ciljev, socialnih in okoljskih 

ekonomskih rezultatov,  

 komunikaciji z udeleţenci, preglednosti dialoga z zainteresiranimi stranmi, 

partnerstvu, iskanju novih oblik upravljanja, odgovornosti do potreb civilne 

druţbe. 

6.2.3 Modeli trajnostnega razvoja v EU 

Da bi bila Evropska Unija dolgoročno uspešna, se mora spoprijeti z nizom izzivov, 

povezanih z viri in okoljem, ki bodo, če jih ne bodo upoštevali, zavirali prihodnjo rast. 

To sega v osrčje samega trajnostnega razvoja. Evropa se mora spoprijeti s tem izzivom 

in biti prva pri sprejemanju trajnih modelov proizvodnje in porabe. Poleg tega lahko z 

izboljšanjem donosa od danih virov inovativnost, ki vodi k rasti produktivnosti, tudi 

znatno prispeva k zagotovitvi, da bo gospodarska rast vse bolj okoljsko trajnostna. Zato 

je treba spodbujati ekoinovacije, zlasti v prometu in energetiki. Komisija bo okrepila 

spodbujanje okoljskih tehnologij ter ekoinovacij. Začela bo izvajati tudi potrebne 

ukrepe za pospešitev razvoja pristopov in tehnologij, ki EU omogočajo strukturne 

spremembe, ki so potrebne za dolgoročno trajnost, na primer na področjih s trajnostno 

uporabo virov, klimatskimi spremembami in energetsko učinkovitostjo. Ti ukrepi so 

potrebni tako za uporabo v Uniji kot tudi za odziv na povpraševanje na rastočih trgih po 

svetu. Okoljska tehnologija in energetska učinkovitost imajo pomemben potencial za 

ekonomske, okoljske in zaposlitvene sinergije (Evropska komisija 2005, 27-28). 

Evropska komisija je sprejela dokument, s katerim določa metode in metodologijo 

sistema kazalnikov kot instrumenta upravljanja in vrednotenja ter podaja praktične 

smernica za pripravo razvojnih programov. Metode in pristopi za izdelavo programov, 

kazalnikov in vrednotenje le-teh predstavljajo okvir, ki ga je treba uporabljati z 

ustvarjalnim pristopom za vsak poseben program posebej. Celoten proces priprave 

modela in nato vzpostavitve sistema kazalcev je treba uporabljati tako, da so kazalniki 

le drug instrument za učinkovito upravljanje z bistvenimi moţnostmi in omejitvami 

obravnavanega procesa. Kazalci naj ne bi odvrnili pozornosti menedţerjev, ki 

pripravljajo programe, od pomembnih vplivov ali od pomembnih vprašanj procesa 

programa. Koncept začrtanega programa kot procesa je lahko instrument za podporo 

managerskim programom upravljanja in poročanja, za razvoj zmogljivosti ter je 
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predviden tudi za obravnavanje trajnostnega razvoja, posameznih tematskih sklopov, 

vplivov, ocenjevanja in inovativnih ukrepov (European commission 2006). 

6.2.4 Modeli trajnostnega razvoja v SLO - sprejemljivosti posegov v prostor  

Slovenska zakonodaja pozna dva tipa instrumentov, ki določata vključevanje zahtev 

varstva okolja v politike razvoja posameznih sektorjev. Eden je izdajanje 

naravovarstvenih smernic vsem, ki pripravljalo posege v okolje in naravo ter načrte 

trajnostne rabe sestavin biotske raznovrstnosti, drugi pa je postopek celovite presoje 

vplivov posegov na okolje (CPVO), ki jih določa Zakon o varstvu okolja (Zakon o 

varstvu okolja 2008). Naravovarstvene smernice izdaja Zavod RS za varstvo narave 

(ZRSVN) v postopku priprave in v njih opredeli varstvene usmeritve, izhodišča oziroma 

pogoje za območja, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben 

status, ter za habitatne tipe in habitate vrst. Postopek CPVO pa vključuje postopek 

ocene sprejemljivosti vplivov posegov na varovana območja, to so zavarovana območja, 

posebna varstvena območja in potencialna posebna ohranitvena območja (Natura 2000), 

ki jih določa Zakon o ohranjanju narave (Zakon o ohranjanju narave 2008). Med te 

posege se štejejo tudi energetski posegi v obnovljive vire hidroproizvodnje. Obe 

zakonsko vzpostavljeni presoji preprečujeta oziroma bistveno zmanjšujeta škodljive 

vplive in posledice na okolje in na varovana območja, s čimer se uresničujejo načela 

trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive (Svet za trajnostni razvoj 2007, 14-15). 

Slovenija pri pripravljanju in sprejemanju načrtov in programov izvaja celovito presojo 

vplivov na okolje, ker ţeli s tem zagotoviti ustrezno raven varstva okolja, prispevati k 

vključenosti okoljskih vidikov v omenjene dokumente in spodbujati trajnostni razvoj. S 

celovito presojo vplivov na okolje je mogoče zmanjšati aktivnosti, ki lahko bistveno 

škodljivo vplivajo na okolje in varovana območja, s čimer se uresničujejo načela 

trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Presojajo se vsi plani, programi, načrti, 

prostorski in drugi akti ter njihove spremembe ali dopolnitve, ki lahko vplivajo na 

okolje. V postopku je zagotovljeno sodelovanje vseh pristojnih drţavnih organov in 

organizacij ter obveščanje in sodelovanje javnosti (Svet za trajnostni razvoj 2007, 36). 

V Sloveniji je model preveritve investicij iz vidika trajnostnega razvoja okolja določen 

tudi z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uredba 2006). Uporablja se za potrditev 

investicijskih projektov drţavnega pomena, kot predhodna faza pred pričetkom 

investicije. Nadaljnje preveritve trajnostnega razvoja okolja v investicijskem procesu so 

podane z zakonskim konceptom presoje vplivov na okolje. Postopek umestitve objekta 

v prostor z vidika varovanja okolja je v Sloveniji določena na podlagi sprejetega Zakona 

o varstvu okolja (ZVO 2008). V celotnem postopku od ideje do pričetka graditve je to 

najpomembnejši preveritveni postopek, po katerem se izvede presoja vplivov objekta na 

okolje. Na nivoju drţave ali lokalne skupnosti se, da bi uresničevali načela trajnostnega 
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razvoja ter  preventive v postopku umestitve novega objekta v prostor, katerega izvedba 

lahko pomembno vpliva na okolje, izvede celovita presoja vplivov njegove izvedbe na 

okolje. Tako se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva 

okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, ter 

pridobi potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. Postopki so 

določeni na podlagi Zakona o varstvu okolja za različne nivoje umestitve objekta v 

prostor, v katerem je potrebno ugotoviti, ali  nameravani poseg v okolje, ki predstavlja 

potencialno nevarnost za okolje, lahko povzroči njegovo poškodbo ali degradacijo, 

oziroma ali je ta poseg sploh moţen z vidika posledic na okolje. ZVO je usklajen na 

področju urejanja prostora in graditve ter dosleden prenos direktiv EU, ki urejajo 

področje presoje vplivov na okolje (Svet evropskih skupnosti, 1985). Za varovanje 

okolja je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO 

2006), ki predstavlja okvir za okoljsko politiko v Sloveniji v času veljavnosti programa 

in z usmeritvami za naprej, s ciljem doseči visoko raven varstva okolja ob upoštevanju 

temeljnih načel varovanja in ohranjanja okolja. Predlagani in sprejeti ukrepi v korist 

varovanja in ohranjanja okolja so v Resoluciji skladni s cilji gospodarskih in socialnih 

razseţnosti trajnostnega razvoja. 

6.2.5 Modeli družbene odgovornosti 

Standard o druţbeni odgovornosti podaja predloge medsebojnih odnosov skupnosti 

in podjetij, ki v teh skupnostih delujejo. To razmerje se vzpostavi na podlagi 

vključevanja skupnosti v delovanje podjetja z namenom prispevati k razvoju skupnosti. 

Vključevanje lokalne skupnosti in njen razvoj sta sestavni del širšega trajnostnega 

razvoja. Vključevanje lokalne skupnosti v načrte in delovanje podjetij presega 

opredeljevanje in vključevanje zainteresiranih strani v zvezi z vplivi dejavnosti podjetja, 

saj vključuje tudi podporo in identifikacijo podjetja s skupnostjo (ISO 26000 2008b, 

57). V večini primerov podjetja gradijo druţbeno odgovornost na temeljih obstoječih 

sistemov, politike, struktur in mreţ v organizaciji, da se druţbena odgovornost prenese 

v prakso. V podjetju običajno obstajajo nekatere dejavnosti, za katere je verjetno, da se 

lahko izvedejo na nove načine ali z obravnavo s širšim obsegom vprašanj. Nekatera 

podjetja imajo ţe dobro razvite tehnike za uvajanje novih pristopov v svoje dejavnosti 

ter tudi učinkovit sistem (tj. splet metod) za obveščanje in notranjo revizijo. Smernice 

standarda druţbene odgovornosti so napotki za vključevanje druţbene odgovornosti v 

celotnem podjetju ter so namenjene v pomoč vsem podjetjem (ISO 26000 2008b, 65). 

Pri druţbeno odgovornem investiranju si podjetje mora prizadevati upoštevati druţbene 

in okoljske posledice svojih naloţb. Zato mora podjetje uveljaviti v svojem poslovnem 

procesu tudi model druţbene odgovornosti, po katerem potem deluje. Izhodišča za 

uveljavitev takega ravnanja so smernice za druţbeno odgovorno ravnanje podjetij, ki so 

bile izdelane skupaj z EU z namenom predstaviti potrebo uvajati druţbeno odgovoren 
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način delovanja v podjetja: pravzaprav predstavljajo dodatne napore podjetij glede 

druţbeno odgovornega ravnanja. Predstavljajo splošna pravila za druţbeno odgovorno 

ravnanje podjetij vseh dejavnosti, velikosti in vseh organizacijskih oblik ter s tem 

vzpostavljajo temeljne usmeritve za druţbeno odgovorno ravnanje podjetij v Sloveniji. 

S tem dopuščajo moţnost, da si na podlagi teh temeljnih smernic podjetja sama 

postavijo svoja pravila ravnanja - kodekse oziroma poslovno etična načela, ki izvirajo iz 

njihovega poslanstva in vrednot in se izraziteje navezujejo na specifično dejavnost, 

organizacijsko obliko in druge specifične značilnosti podjetja (EIM 2007). Določila 

smernic niso nespremenljiva. Potrebno jih je prilagajati nenehno spreminjajočim se 

zakonskim, gospodarskim in druţbenim pogojem. Tako za obravnavano tematiko 

zajemajo naslednja področja druţbeno odgovornega ravnanja, ki jih mora podjetje 

uveljavljati (EIM 2007):  

 odnos do naravnega in urbanega okolja,  

 odnos do skupnosti, v kateri podjetje deluje,  

 druţbeno odgovorno investiranje,  

 odnos do širše javnosti. 

Nekatere najpomembnejše značilnosti smernic po posameznih področjih, ki jih je 

potrebno uveljavljati ter uporabljati ob druţbeno odgovornem investiranju v podjetju, 

so: 

 v odnosu do naravnega okolja si naj podjetja pri svojem poslovanju 

prizadevajo čim bolj zmanjšati negativne učinke svojega poslovanja na 

naravno okolje območja, v katerem delujejo in na katera posegajo, ter se 

morajo aktivno vključevati v izboljšanje okolja. Skrb za ohranjanje okolja 

zajema varčevanje z vsemi vrstami naravnih virov, pri čemer je posebna skrb 

namenjena neobnovljivim virom. Ob tem daje pobude za izboljšanje odnosa do 

naravnega okolja in izboljšanje urejenosti okolja in se udeleţuje izvajanja 

aktivnosti skupnosti. Podjetje tudi spodbuja svoje zaposlene k dajanju pobud za 

take aktivnosti ter k sodelovanju v njih, 

 v odnosu do skupnosti, v kateri deluje, si podjetje prizadeva za izboljšanje 

kakovosti ţivljenja v tej skupnosti v najširšem smislu. S tem ciljem si podjetje 

prizadeva za soţitje in sodelovanje z drugimi podjetji, organizacijami in 

institucijami ter prebivalci skupnosti. Podjetje si skupaj z upravnimi organi 

lokalne skupnosti prizadeva za oceno moţnosti pojava, zmanjševanje ter 

pravočasno in ustrezno reševanje moţnih konfliktov in vplivajo na skupnost, 

njene prebivalce in podjetja, ki v njej delujejo, 

 pri komuniciranju s širšo javnostjo podjetje skrbi za svoj ugled in ugled svojih 

zaposlenih, uprave, lastnikov, svojih poslovnih partnerjev in drugih 
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udeleţencev, s katerimi prihaja v stik. Poročila, promocijska, informativna in 

vsaka druga obvestila, ki jih podjetje razširja v javnosti o sebi, svojih notranjih 

in zunanjih udeleţenci, so pregledna, resnična, pravilna, točna, poštena in v 

skladu z etičnimi načeli.  

Navedene smernice druţbeno odgovornega ravnanja v investicijskem procesu so 

izhodišča za model delovanja podjetja (EIM 2007). Učinkovit način za vključevanje 

druţbene odgovornosti v celotnem podjetju se izvaja preko organizacije, vodenja ter 

metod, s katerim podjetja sprejemajo svoje odločitve in izvajajo svoje cilje. Podjetje 

mora vestno in metodično upravljati svoje vplive, povezane z vsako svojo dejavnostjo 

tako, da se zmanjšajo tveganja za socialno in okoljsko škodo. Podjetje mora potrditi, da 

se načela odgovornosti, preglednosti, pravne drţave in etičnega vedenja uporabljajo v 

povezavi z njegovim upravljanjem in se odraţajo v njegovi strukturi (ISO 26000 2008b, 

69). Orodja za uvajanje, izvajanje ter doseganje druţbene odgovornosti podjetja so 

navedena v dokumentu ISO 26000 ter jih bodo podjetja lahko implementirala v svoje 

delovanje po uveljavitvi standarda (ISO 26000 2008b, 81). 

6.2.6 Model inovacijskega procesa 

V okviru uvajanja modela za izvajanje stalnih invencijsko-inovacijskih procesov v 

podjetje je potrebno vedno vključit vizijo, poslanstvo, strategije in taktike ţe pred 

pričetkom izvedbe modela. Stalno spremljanje izvajanja in poteka modela pa posreduje 

podatke nazaj v predhodne faze modela, za potrebne popravke smeri modela. 

Upoštevati moramo, da je izvajanje strategije vsaj tako zapleteno kot njegov priprava, 

istočasno pa moramo v podjetju odpraviti stare navade (Potočan in Mulej 2007, 174). V 

modelu razširjanja novosti mora inovacijski proces v podjetju vsebovati naslednje 

elemente: 

 novost, ki lahko ponuja koristi, 

 komunikacijski proces med ponudnikom in uporabnikom – udeleţencem, 

 čas, ko se uporabnik ter udeleţenec odločata za novost,  

 skupino potencialnih uporabnikov - udeleţencev. 

Inovacijsko dejavnost podjetja lahko opišemo z inovacijskim modelom, ki povezuje 

vlaganja v inovacijsko dejavnost, njene rezultate v obliki novo ustvarjenega znanja in 

njegove uporabe v praksi ter njegov vpliv na poslovno uspešnost podjetja. Model tako 

zajema (Kotnik 2004,  257): 

 vlaganja podjetij v inovacijsko dejavnost, tako v obliki izdatkov za R&R  

dejavnost, kot tudi izdatkov za druge oblike inovacijske dejavnosti, 

 dejavnike, ki določajo alokacijo resursov podjetja k inovacijskim dejavnostim, 
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 rezultate inovacijskega procesa, ki se kaţejo s povečanjem znanja, katero ima 

ekonomsko vrednost, torej gre za povečanje kapitala znanja. 

 učinkovitost, s katero se inovacijske dejavnosti odvijajo, 

 vpliv rezultatov inovacijske dejavnosti oziroma dodatnega znanja na delovanje 

podjetja. 

6.2.7 Model družbeno odgovornega investiranja 

Načelo delovanja odgovornega investiranja se odraţa v vedno večjo pomembnosti 

okoljskih, druţbenih in upravljavskih vprašanj za naloţbe, ki se porajajo v investicijski 

praksi. Model, ki ga podjetje privzame za svoje delovanje, mora zajeti okoljska, 

druţbena in korporativno upravljavska (ESG
13

) načela, s katerimi se podjetje uskladi s 

cilji iz področij svojega delovanja. Načela odgovornega investiranja so (UN Global 

Compact 2006): 

 vključiti ESG vprašanja v analizo investicije in procese odločanja,  

 postati aktivni lastniki, t.j. odgovorni izvajalci, in vključiti ESG vprašanja v 

svojo lastniško politiko in prakso, 

 poiskati ustrezne informacije, ki izhajajo iz ESG subjektov, v katerih se bodo 

izvajala vlaganja, 

 spodbujati, sprejemati in izvajati ta načela v naloţbenih procesih, 

prizadevati si za krepitev učinkovitosti pri izvajanju teh načel,  

 vsako poročilo o tovrstnih dejavnostih in napredku mora biti v smeri izvajanja 

teh načel. 

Koristi uporabe predlaganih načel odgovornega investiranja vključujejo (UN 

Global Compact 2006):  

 skupni okvir za integracijo ESG vprašanj, 

 dostop do primerov dobre prakse iz svetovnega omreţja (tudi od mnogih 

največjih svetovnih institucionalnih investitorjev), 

 priloţnosti za sodelovanje in zdruţevanje, zmanjšanje raziskav in s tem 

stroškov izvajanja, 

 ugled z javno dokazano vrhunsko zavezanostjo vključevanju ESG,  

dostop do orodij standardnega poročanja in ocenjevanja lastnih investicij. 

Neke vrste model je naveden tudi v dokumentu Sluţbe Vlade RS za lokalno 

samoupravo in regionalni razvoj, ko obravnava programske podlage za razvojni 

program 2007 – 2013 s stališča trajnostnega razvoja. Izhaja iz potrebnega povezovanja 

                                                 
13

 environmental, social, and corporate governance (ESG) 
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ukrepov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji na področju okolja kot 

prednosti po načelnih usmeritvah, ki so (SVLR 2006, 41): 

 NATURA 2000 kot osnova za povečevanje blaginje prebivalcev, 

 uvajanje novih tehnologij z visoko dodano vrednostjo na osnovi prilagajanja 

ekološkim standardom, 

 usklajen razvoj in blaginja na osnovi učinkovite rabe prostora, 

 povezovanje okoljske razvojne politike, 

 integracija okoljskih politik v sektorsko politiko energetike. 

6.3 Zasnova novih inovativnih modelov investiranja v hidrocentrale 

Da bi zmogli uveljavljati energetsko politiko izrabe obnovljivih virov vodotokov, 

potrebujemo nove koncepte, ki pa morajo biti primerno celoviti in zato obravnavati s 

sinergijami gospodarske, socialne, ekološke in druge vidike razvoja okolja, kjer je 

predvideno energetsko izkoriščanje. Zato so nujni pristopi in načini delovanja, ki bodo 

dovolj zadovoljili vse javne interese. 

6.3.1 Model sinergije inovativnosti, trajnostnega razvoja in družbene 

odgovornosti 

Zanima nas kombinirana raba mehanizmov, ki sinergijsko spodbujajo gospodarski 

razvoj in hkrati omejujejo nezaţelene oblike rabe prostora, omogočajo druţbeni 

konsenz in spodbujajo trajnostne oblike razvoja. V skladu s sprejeto paradigmo 

trajnostnega razvoja mora Slovenija polno razvijati vse tri sestavine blaginje - 

gospodarsko, okoljsko in socialno. To si prizadeva doseči z ustrezno politiko in 

mehanizmi, ki so: (i) sistemske podlage (normativne, programske, institucionalne), (ii) 

ekonomski instrumenti (npr. spodbude, podpore, davki, instrumenti prostorskega 

planiranja, instrumenti regionalnega razvoja, investicije), (iii) socialni instrumenti 

(soudeleţba, komuniciranje, obveščanje) (Hlad in Slabe Erker 2004, 53). V Evropskem 

kaţipotu za podjetja z naslovom K trajnostnemu in konkurenčnemu podjetju je začrtan 

razvoj druţbeno odgovornih podjetij do leta 2010, ki naj bi bil zgrajen na 10 načelih, 

pravzaprav ciljih, ki jih predstavljajo (CSR Europe, 2005): 

 inovacije in podjetništvo, 

 usposabljanje in pristojnosti, 

 enake priloţnosti in raznovrstnost, 

 zdravje in varnost, 

 varstvo okolja, 

 druţbena odgovornost kot vodilo podjetja, 

 angaţiranje udeleţencev, 
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 vodenje in vladanje (upravljanje), 

 komunikacije in transparentnost, 

 sodelovanje in zavezništva med podjetji. 

Upravljanje poslovnega procesa kot procesa sodelovanja, temelji na modelu 

vodenja z zastavljenimi cilji, ki jih managerji odobrijo na predlog podrejenih, ne z 

ukazom brez sodelovanja. Vodenje, ki predstavlja poslovni proces, pa se preverja z 

uporabo primerjav med ciljno in dejansko vrednostjo doseţenih ciljev (Mulej 2000, 

419). Izvajanje modelov za uvajanje inovativnosti je široko zastavljena naloga, ki pa na 

koncu ne poda končnega recepta, ampak je potrebna zmoţnost podjetja, da iz 

dobljenega znanja in modelov ustvari svoj model, ki je prilagojen strateškim ciljem 

podjetja in razvoju okolja oziroma regije, kjer podjetje deluje (Čelan, Mulej, Ţenko, 

Kos in Klinar 2002, 23). Modelom je potrebno pustiti avtonomijo, tako da se s 

pretokom informacij iz različnih smeri in v vseh smereh (navznoter in navzven) 

dopolnjujejo in nadgrajujejo. Z vsakim takim korakom bo vodstvo vse manj 

obremenjeno in projekt oziroma proces vse manj ozko grlo obvladovanja in vodenja 

(Mulej 2000, 411-422 ). Na podlagi slovenske zakonodaje je za energetske objekte 

obvezna (primerno) celovita presoja vplivov na okolje ter tako ta proces predstavlja 

najniţji zahtevan in določen okvir, s katerim se opredeljujejo vplivi na naravno okolje. 

Postopek se izvaja z zahtevanimi postopki, ko je investitor ţe sprejel odločitev, da 

pripravi investicijo. Na podlagi navedenega sklepam, da so zakonske osnove dobre, 

zahtevajo natančno opredeljeno delovanje investitorja, a ne zajemajo notranje lastne 

teţnje in razmišljanja investitorja o trajnostnem delovanju ter zato predstavljajo 

minimum aktivnosti, kar ne zadošča v skladu z danes potrebno druţbeno odgovornostjo 

podjetja ter vzdrţnimi posegi v okolje. Z vidika druţbeno odgovornega investitorja je za 

podjetje pomemben koncept širšega in bolj celovitega pristopa, ki lahko ima izhodišče v 

zakonsko opredeljenih postopkih, potrebno pa ga je razširiti in nadgraditi s sinergijo 

vseh vidiki od globalnih do regionalnih ter trajnostno naravnanih izhodišč. Tako 

predstavlja koncept proučitve trajnostnega razvoja območja, v katerem podjetje 

namerava investirati nadgradnjo zahtev zakonodaje ter zahtev direktiv EU. Tak pristop 

za podjetje predstavlja druţbeno odgovorno delovanje. Zato je koncept trajnostnega 

razvoja neposredno povezan z odločitvijo podjetja, da sprejme strategijo druţbene 

odgovornosti, ne le zaradi lastnih interesov temveč tudi zaradi zunanjih interesov v 

okolju, kjer namerava investirati v obnovljive vire energije. Na ta način podjetje 

izkazuje svojo etičnost do okoljskih vprašanj, ne samo v lastnem okolju, temveč tudi 

širše regionalno ali celo globalno. 
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6.3.2 Investiranje v OVE z  modelom trajnostnega razvoja 

Preveritve moţnosti energetske izrabe reke Mure z  modelom trajnostnega razvoja 

je bil pripravljen v Dravskih elektrarnah Maribor z namenom proučitve vseh vidikov 

investiranja, ter uspešnejše komunikacije z zainteresiranimi strankami v celotnem 

procesu. Program je dokument, ki usmerja investicijski proces tako, da bodo cilji in 

aktivnosti obsegali v enaki meri tako mednarodne, kot nacionalne zahteve, usklajene z 

drugimi področji razvoja, ter izvajanje prilagodili ekonomskim zmoţnostim. Izhodišče 

za preveritev moţnosti energetske izrabe reke Mure je investicijski model, ki temelji na 

trajnostnem razvoju v vsej svoji primerni, t.j. zadostni in potrebni celovitosti. Izvedba 

novega modela upošteva izhodišča trajnosti okolja in trajnosti podjetja kot elementa, ki  

sta soodvisna in se nanašata na energetsko izrabo obnovljivih virov, v skladu z veljavno 

zakonodajo Slovenije ter direktiv EU. Model v zaključni fazi upošteva ekonomske 

upravičenosti, ki so zadnji pogoj podjetja za sprejem odločitve. Izhodiščno vprašanje je, 

ali bodo posledice morebitne izgradnje hidroelektrarn pozitivno ali negativno vplivale 

na okolje in njegov dolgoročni razvoj, oziroma, katere elemente je potrebno upoštevati, 

da bodo posledice pozitivno vplivale na trajnostni razvoj narave in okolja v oţjem in 

širšem območju predvidenega posega izgradnje. Na podlagi vplivnih pogojev narave in 

prostora bo potrebno preveriti in določiti obseg moţne energetske izrabe na reki Muri 

ter umestitve moţnih energetskih objektov HE na Muri v prostor. Model temelji na 

bodočem trajnostnem razvoju območja, v katerem je predvidena energetska izraba reke 

Mure, oziroma izgradnja hidroelektrarn. Celotno predvideno območje posega bo 

vrednoteno z vidika trajnostnega razvoja na podlagi ocenitve okoljskih vplivov, 

ekonomskih učinkov in ekonomske upravičenosti nameravane energetske izrabe. Z 

rezultati modela za preveritev trajnostnega razvoja bodo investitorju podani odgovori, 

na podlagi katerih bodo sprejete nadaljnje odločitve o moţnih lokacijah in izgradnjah 

hidroelektrarn. Preveritev trajnostnega razvoja območja bo izdelana na podlagi 

indikatorjev trajnostnega razvoja, ki so primerljivi ter veljajo za tovrstne presoje 

posegov v EU in Sloveniji, to so:  

 socialni indikatorji trajnostnega razvoja, 

 okoljski indikatorji trajnostnega razvoja, 

 ekonomski indikatorji trajnostnega razvoja. 

Sestavni del je tudi program partnerskega sodelovanja in komuniciranja z vsemi 

udeleţenci okolja v območju nameravanega posega. V naslednji tabeli je prikazan 

princip umestitve hidroelektrarn na Muri v prostor, s postopkom druţbeno odgovornega 

investiranja »Preveritve moţnosti energetske izrabe reke Mure« z uporabo principa 

trajnostnega razvoja vplivnega območja, ki je pripravljen v Dravskih elektrarnah 

Maribor:  
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Tabela 7: Princip modela za umestitev HE na Muri v prostor  

Veljavna zakonodaja R Slovenije 
Postopek  druţbeno odgovornega investiranja z 

uporabo principa trajnostnega razvoja (TR) 

Postopek Trajnostni 

razvoj 

Komunikacija 

z udeleţenci 

Postopek (izbrani) Trajnostni 

razvoj 

Komunikacija 

z udeleţenci 

Koncesija Ø Ø Koncesija Ø Ø 

/ Ø Ø 
Preveritev TR 

okolja 
↓ ↓ 

/ Ø Ø 

Preveritev 

energetske izrabe na 

podlagi TR 

↓ ↓ 

Idejne rešitve HE Ø Ø Idejne rešitve HE ↓ ↓ 

Predinvesticijska 

zasnova 
↓ Ø 

Predinvesticijska 

zasnova 
↓ ↓ 

Postopek umestitve 

v prostor - DPN   
↓ ↓ 

Postopek umestitve 

v prostor - DPN   
↓ ↓ 

Presoja vplivov na 

okolje in TR 
↓ ↓ 

Presoja vplivov na 

okolje in TR 
↓ ↓ 

Vir: Dravske elektrarne Maribor 2008. 

Predstavljen model se od zakonsko zahtevanih zakonskih postopkov razlikuje ţe v 

začetni fazi, ko se uporabi preverjanje trajnostnega razvoja okolja, kjer se bodo izvajale 

investicije ter v neprekinjeni komunikaciji z udeleţenci. Takšna oblika priprave 

investicije bi lahko predstavljala druţbeno odgovornost. 

6.4 Povzetek spoznanj o teoretičnem modelu druţbeno odgovornega in 

inovativnega investiranju z vidika obravnavane teme 

Preučevanje povezav med gospodarskimi dejavnostmi podjetij, kar so investicije v 

obnovljive vire, in njihovimi posledicami za okolje in druţbo izhaja iz razmišljanja o 

njihovih medsebojnih razmerjih in vplivih kot modelih delovanja podjetja. Obravnavam 

teoretična izhodišča delovanja podjetja na področju inovativnosti s področja poslovnih 

investicijskih procesov, druţbeno odgovornega delovanja podjetja z vidikov vplivov na 

okolje in podnebnih sprememb ter trajnostno naravnanega delovanja podjetja, s katerim 

podjetje neposredno odgovarja na zahteve varstva okolja za bodoče generacije. 

Opisujem modele, s katerimi se naj podjetje pribliţa zahtevnim strategijam in načelom 

delovanja, primerjam razlike in omejitve med znanimi in novimi modeli. Predstavljam 

vrste, pomen in glavne lastnosti modelov. Podajam razliko med zakonskim, okoljskim 

in ekonomskim modelom. Zaključujem s problemi investicijskega in okoljskega 

modeliranja podjetja, ki podpirajo ali ovirajo razvoj modela za doseganje ekonomske 

rasti podjetja in druţbenega okolja ob izkoriščanju naravnih virov in s podporo 

trajnostnim, inovativnim in druţbeno odgovornim ravnanjem z okoljem, saj so podjetja 

instrumenti za doseganje teh ciljev. Poiskati in uporabljati je treba načine, ki bodo 

sprejemljivi za investiranje v obnovljive vire energije, skladno s tem pa mora biti poseg 
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v okolje sprejemljivega obsega, tako da bo omogočen obstoj in razvoj v skladu z 

trajnostnimi načeli varstva okolja oziroma trajnostno porabo naravnih dobrin. Za dosego 

tega cilja je potrebno okoljevarstvene vidike integrirati v investicijski proces. 

Investicijski ciklus kot poslovni proces v organizaciji se lahko izvaja z modeli, ki 

temeljijo na različnih osnovah. Najobičajnejši dosedanji modeli bazirajo na osnovah iz 

zakonodaje. Le ta namreč v svojih obvezah za investitorja predstavlja le najnujnejše 

aktivnosti, kar pa je premalo glede razvoj potreb pri odnosu podjetja do okolja ter 

druţbe. Zato je uvajanje novih inovativnih, druţbeno sprejemljivih pristopov in 

modelov pogoj za sodobnega investitorja, ki bo zmogel le na opisane načine zagotoviti 

uspeh podjetja na področju investicijskih procesov v OVE.  

Vloga podjetništva vlaganja v energetsko izrabo OVE, temelji na zakonskih 

zahtevah in tudi na drugih pomembnih elementih, kot so okoljska problematika, 

druţbena odgovornost in trajnostni razvoj ter inovativnost. Zato mora vključevati 

bistvene cilje: trajnostni razvoj, načrtovano strategijo, inoviranje managementa, 

druţbeno odgovornega načina delovanja podjetja ter sodelovanja z zainteresirano 

javnostjo. Potrošniki, ki z laičnim razmišljanjem ugotavljajo, da električna energija 

prihaja iz vtičnice ter energetskih objektov ne potrebujemo, morajo postati ciljna 

javnost, ki ji je potrebno z novimi inovativnimi pristopi, sistemi in modeli predstaviti, 

da povezovanje različnih dejavnosti, različnih strok in postopkov, primerov dobrih 

praks, medsebojnih povezav med objekti in okoljem prinaša medsebojne koristi. 

Zaupanje širšega okolja pomeni, da je potrebno transparentno predstaviti in uporabljati 

novosti, ki lahko temeljijo na dosedanjih primerih dobre prakse in so sprejemljivi za to 

druţbeno okolje. Za uvajanje ter izvajanje druţbene odgovornosti v podjetju je 

potrebno: določiti poslanstvo, vizijo, cilje podjetja; izdelati strategijo druţbene 

odgovornosti; določiti vrednote podjetja; strategijo druţbene odgovornosti spremljati; 

ter druţbeno odgovornost komunicirati, na podlagi tega je moţno uvesti strategijo 

druţbeno odgovornega delovanja.  

Navedeni procesi so podvrţeni stalnemu seznanjanju zaposlenih oziroma vsem 

udeleţencem, na katere se nanaša dejavnost podjetja. Na podlagi rezultatov in odzivov 

je prenova strategije druţbene odgovornosti v investicijskem procesu stalnica delovanja 

podjetja ter s tem prilagajanja različnim in spremenjenim razmeram na trgu dejavnosti 

ali storitev. V pomoč bodo navodila novega standarda druţbene odgovornosti ISO 

26000, ki so v pripravi. Komuniciranje z udeleţenci je danes najbolj pomembno za 

delovanje podjetja. Uvedena druţbena odgovornost bo dolgoročno vpletla udeleţence v 

delovanje podjetij. 
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7 TERENSKA RAZISKAVA  DRUŢBENO ODGOVORNEGA IN 

INOVATIVNEGA INVESTIRANJA V HIDROCENTRALE  

Da bi ugotovili, koliko so energetska podjetja v Sloveniji dejansko inovativna, 

trajnostno naravnana ter druţbeno odgovorna, sem izpeljal raziskavo o usmerjenosti in 

delovanju slovenskih energetskih podjetij ter ugotovil njihove moţnosti kot prednosti in 

šibke točke pri implementaciji novih usmeritev. Proučil sem in poiskal sem povezave 

med druţbeno odgovornostjo ter inovativno organizacijo glede na vpliv trajnostnega 

sonaravnega razvoja okolja in nanj, ko teče ciklus investiranja v nove hidrocentrale, ob 

upoštevanju soodvisnosti in medsebojnih vplivov zakonodaje in standardov v 

organizaciji in okolju. S tega vidika obravnavam povezanost investicijskega procesa v 

obnovljive vire z naslednjih vidikov:  

 trajnostni razvoj okolja in podjetja, 

 druţbena odgovornost podjetja, 

 inovativnost podjetja, da lahko trajnostni razvoj okolja in podjetja v duhu 

druţbene odgovornosti izvaja.  

7.1 Predstavitev terenske raziskave odgovornega in inovativnega 

investiranja 

Teoretični del naloge sem izvedel in predstavil v predhodnih poglavjih. Temelji na 

pregledu obstoječih primerov in modelov ter je zajemal pregled literature za 

obravnavano temo, zakonodaje ter virov z interneta.  

Terensko raziskovalni del je izvedba raziskave s pomočjo ankete. Je faza v 

raziskovalnem procesu, ki predstavlja metodo zbiranja podatkov, s pomočjo katere sem 

pridobil podatke vprašancev z področja obravnavane teme. Izvedel sem jo na osnovi 

anketiranja akterjev, ki so sestavni del slovenskega investicijskega ciklusa izgradnje 

OVE – hidrocentral, ter vključuje analizo na ta način pridobljenih podatkov. Zajel sem 

energetska podjetja, ki investirajo v hidroenergetske objekte. 

Izhodišče za opredelitev poteka terenske raziskave mi opredeljuje izbrani temeljni 

namen magistrske naloge ter v okviru njega postavljene teze. Izbrani prispevki 

posameznih avtorjev parcialno obravnavajo izbrani problem raziskave. To nakazuje na 

kompleksnost problema, saj se pri izbrani problematiki raziskave pomembno med seboj 

prepletajo različna področja. Tako moram pri proučevanju izbrane problematike 

upoštevati naslednji niz pomembnih ved, ki so neposredno in/ali posredno povezane z 

izbranim problemom naloge, in to so: management, organizacija, druţbena 

odgovornost, obravnava trajnostnega razvoja okolja in organizacije in inovativnost. 

Uporabil sem vpeljevanje drugih moţnih postopkov, procesov in pristopov ter 

povezovanje inovativnosti, druţbene odgovornosti organizacije in trajnostnega razvoja 

okolja in organizacije v neposredni povezanosti in odvisnosti s poslovnim 
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investicijskim procesom za pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov energije. Vsa 

navedena izhodišča (CSR Europe, 2008) izhajajo iz veljavne zakonodaje in dokumentov 

EU, potrebne druţbene odgovornosti podjetja ter njegove sposobnosti vpeljati 

inovativne postopke v poslovne procese. 

7.2 Izhodišča za izvedbo terenske raziskave 

Zunanji analitični okvir raziskave predstavljajo predhodna poglavja, na podlagi 

katerih se z anketo merijo dejstva in stališča akterjev. Izhodišča predstavljajo do sedaj 

predstavljene metode in modeli za izvajanje obravnavane teme ter temeljna teza, ki 

izhaja iz nasprotja med druţbeno odgovornostjo podjetij in njihovo sposobnostjo za 

inoviranje na eni strani ter slovensko zakonodajo na drugi strani. Slovenska zakonodaja 

s svojim postopki in pristopi ne predvideva in ne omogoča druţbeno odgovornega in 

trajnostnega pristopa, ki bi lahko dal boljše rezultate kot zakonsko predpisani postopek.  

7.2.1 Raziskovalna vprašanja  

Izhodišče za raziskovalna vprašanja dajejo teme in nejasnosti, ali obstajajo njihove 

povezave z zgodnjimi oziroma predhodnimi koraki preverjanj bodoče investicije, zlasti 

glede na soodvisnost druţbene odgovornosti organizacije, inovativnosti ter trajnostnega 

razvoja okolja, izhajamo iz obvez po zakonodaji Slovenije do trajnostnega razvoja in 

inovativnosti organizacije investitorja. Obravnavanje zajema področje potrebnega 

inoviranja poslovne prakse in menedţmenta, ne le tehnike in tehnologije, v druţbeno 

odgovorni organizaciji. To je ključ do uspešnega in zadovoljivega investiranja v 

hidrocentrale kot OVE in s tem rasti panoge elektro-gospodarstva oziroma gospodarstva 

in kakovosti ţivljenja občanov nasploh.  

7.2.2 Izhodišča za pripravo vprašalnika 

Iz tega razloga se postavlja vprašanje, ali sposobnost podjetja, da sprejema 

inovativnost v svojo redno prakso, vpliva na pojavno obliko in stopnjo razvitosti 

druţbene odgovornosti in iz tega izhajajoč trajnostni razvoj, ko nameravamo investirati 

v hidrocentrale, namesto da se razvija le tista drobna inovativnost, ki ohranja stalno 

zaostajanje v konkurenčnih prednostih energetske panoge v Sloveniji za kakovostjo, ki 

jo zahteva zakonodaja s področja trajnostnega sonaravnega razvoja okolja. Pridobljeni 

podatki se bodo nanašali na lastnosti podjetij glede druţbene odgovornosti, trajnostnega 

podjetja, trajnostnega sonaravnega razvoja in inoviranja na tem področju.  

S tega vidika je zanimivo vprašanje, ali sposobnost podjetij za inoviranje vpliva na 

obliko investiranja in ali se v tej panogi ne razvija le tista inovativnost, ki ohranja 

zastarelo raven konkurenčnosti v panogi, namesto bolj celovite.  

Uporabljal sem zaprta vprašanja v standardiziranem vprašalniku, ki so primerna za 

preizkušanje hipoteze.  
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7.2.3 Vzorec 

Anketo sem izvedel s postavljanjem točno določenih vprašanj poslanih hidro 

energetskim podjetjem, ki so jih posredovale posameznikom, ki delajo na področju 

investiranja v hidroenergetske objekte. Vprašalnike sem posredoval naslednjim 

podjetjem:  

 Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o, 

 HSE Invest, d.o.o, 

 Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike, d.o.o., 

 Zveza društev MHE Slovenije, 

 Hidroelektrarne Elektro Maribor proizvodnja elektrike, d.o.o., 

 Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., 

 Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o., 

 Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., 

 Holding Slovenske elektrarne d.o.o.. 

Iz navedenih podjetij sem prejel 25 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Ocenjujem, 

da je v teh podjetjih ca 50 zaposlenih, ki se neposredno ukvarjajo z investicijami v 

OVE, kar pomeni, da je bilo zajetih v raziskavi okoli 50 % vseh. 

7.2.4 Vrste informacij, ki sem jih iskal v anketi 

Z anketo sem od udeleţencev ankete v podjetjih ţelel izvedeti informacije in 

pridobiti podatke iz posameznih področij, ki so drugače nedostopni: 

- sedanjem stanju podjetja na področju druţbene odgovornosti (npr. uporabljeni 

standardi, povezave z zakonodajo, nivo uveljavljene druţbene odgovornosti),  

- sedanjem stanju podjetja na področju inovativnosti (npr. uporabljeni standardi, 

nivo uveljavljene inovativnosti), 

- uveljavljanje trajnostnega razvoja v investicijskih procesih. 

7.2.5 Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik je za vsako posamezno vprašanje ankete podan v poglavju 7.4, 

Predstavitev in obravnava rezultatov raziskave, pred tabelo z odgovori na vprašanje.  

7.3 Potek raziskave  

Raziskava je potekala od 15.6 do 15.7.2009. Na navedena podjetja sem poslal 

vprašalnike ter zaprosil vodstva podjetij, naj jih razdeli tistim sodelavcem v podjetju, ki 

se ukvarjajo z vodenjem projektov izvedbe hidroelektrarn. 
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7.4 Predstavitev in obravnava rezultatov raziskave  

Rezultati terenske raziskave so za vsako posamezno vprašanje (V…) iz anketnega 

vprašalnika podani v tabelarični (Tabela V…) in grafični (Graf V…) obliki. Zaključki 

posameznih vprašanja so podani za vsakim vprašanjem (K V…).  

Tabela 8:  Odgovori vprašanja V 1  

Prosim ocenite kako je po vašem mnenju pomembno, da vaša organizacija sledi 

spodaj navedenim ciljem... * 

* Odgovori podajo oceno pomembnosti navedenih področij. 

Slika 7: Prikaz: odgovori na vprašanja V 1  
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Uvajanje družbene odgovornosti v organizaciji

Uvajanje inovativnih procesov v organizaciji 

Uvajanje strateškega pristopa pri izvedbi 
investicijskih procesov

Prizadevanje za družbeno odgovorno izvedbo 
investicijsk ih procesov

Povprečna ocena

 

K V1: Za vse anketirane sta druţbena odgovornost in inovativnost pomembna 

vidika, katerim sledi podjetje v investicijskih procesih. Na podlagi visoke ocene 

anketirancev je meniti, da je uvajanje druţbene odgovornosti in inovativnosti 

pomembno za podjetje in s tem pomemben cilj podjetja. 
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   F % F % F % F % F % F % F % 

V1.1 Uvajanje druţbene odgovornosti 

v organizaciji 
0 0,0 1 4,0 3 12,0 14 56,0 6 24,0 1 4,0 25 100 4,04 

V1.2 Uvajanje inovativnih procesov v 

organizaciji  
0 0,0 1 4,0 5 20,0 12 48,0 7 28,0 0 0,0 25 100 4,00 

V1.3 Uvajanje strateškega pristopa pri  

izvedbi investicijskih procesov 
0 0,0 0 0,0 3 12,0 9 36,0 13 52,0 0 0,0 25 100 4,40 

V1.4 Prizadevanje za druţbeno 

odgovorno izvedbo investicijskih 

procesov 

0 0,0 1 4,0 6 24,0 6 24,0 12 48,0 0 0,0 25 100 4,16 
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Tabela 9: Odgovori vprašanja V 2 

Prosim, ocenite, kako uspešna je vaša organizacija glede doseganja navedenih 

ciljev... * 

*Odgovori kaţejo samooceno glede druţbene odgovornosti, inovativnosti, pristopa k  

investicijam. 

Slika 8: Prikaz: odgovori na vprašanja V 2 

3,64

3,08

3,56

3,58

1 2 3 4 5

Uvajanje družbene odgovornosti v organizaciji

Uvajanje inovativnih procesov v organizaciji 

Uvajanje strateškega pristopa pri izvedbi 
investicijsk ih procesov

Prizadevanje za družbeno odgovorno izvedbo 
investicijskih procesov

Povprečna ocena

 

K V2: Anketiranci ocenjujejo, da so podjetja, v katerih delajo, uspešna v uvajanju 

druţbene odgovornosti v procese in povprečno uspešna v uvajanju inovativnosti v 

delovanje podjetja. Na podlagi ocene anketirancev je moţno sklepati, da obstaja 

razkorak med ocenami pomembnosti (V1) in ocenami uspešnosti (V2). Največji 

razkorak je pri inovativnih procesih, ki kaţe na to, da so druţbena odgovornost, 

inovativnost, strateški pristop v anketiranih podjetjih pomembna, vprašanje pa je, koliko 

so zadeve uspešno vpeljane, kar kaţejo višje ocene pri pomembnosti (V1) in niţje pri 

uspešnosti (V2). 
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   F % F % F % F % F % F % F % 

V2.1 Uvajanje druţbene 

odgovornosti v organizaciji 
0 0,0 1 4,0 10 40,0 11 44,0 3 12,0 0 0,0 25 100 3,64 

V2.2 Uvajanje inovativnih 

procesov v organizaciji  
2 8,0 3 12,0 13 52,0 5 20,0 2 8,0 0 0,0 25 100 3,08 

V2.3 Uvajanje strateškega pristopa 

pri izvedbi investicijskih 

procesov 

0 0,0 2 8,0 8 32,0 14 56,0 1 4,0 0 0,0 25 100 3,56 

V2.4 Prizadevanje za druţbeno 

odgovorno izvedbo 

investicijskih procesov 

0 0,0 1 4,0 9 36,0 13 52,0 1 4,0 1 4,0 25 100 3,58 



Terenska raziskava  družbeno odgovornega in inovativnega investiranja v hidrocentrale  

 

114 

Tabela 10: Odgovori vprašanja V 3 

Prosim, označite, katere standarde uporabljate v vaši organizaciji? (Moţnih je več 

odgovorov) * 
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   F % F % F % 

V3.1 Zakonsko določena pravila                                                5 20,0 20 80,0 25 100,0 

V3.2 ISO 9001:2000  3 12,0 22 88,0 25 100,0 

V3.3 ISO 14001:2004 (za sistem ravnanja z okoljem) 5 20,0 20 80,0 25 100,0 

V3.4 SA 8000 – Social Accountability 8000 25 100,0 0 0,0 25 100,0 

V3.5 AA1000 Stakeholder Engagement Standard (upravljanje z deleţniki) 25 100,0 0 0,0 25 100,0 

V3.6 Management celovite odgovornosti  

(Total Responsibility Management – TRM) 
25 100,0 0 0,0 25 100,0 

V3.7 Management celovite kakovosti  

(Total Quality Managemet – TQM) 
25 100,0 0 0,0 25 100,0 

V3.8 Drugo 11 44,0 14 56,0 25 100,0 

 * Odgovori dajejo podatek o tem, katere standarde uporabljajo v organizacijah. 

Slika 9: Prikaz: odgovori na vprašanja V 3 
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K V3: Iz odgovorov razberem, da imajo podjetja sprejete in uporabljajo samo 

osnovne standarde ravnanja z okoljem. Glede na to, katere standarde podjetja 

uporabljajo v svojem delovanju ter z ozirom na rezultate predhodnih odgovorov 

sklepam, da anketiranci poznajo tematiko druţbene odgovornosti in inovativnosti, v 

podjetju pa tega nimajo uvedenega in zato ne uporabljajo, saj uporabljeni standardi ne 

omogočajo izvajanja druţbene odgovornosti v postopkih investiranja ter izvajanja 

inovativnosti v procesu delovanju podjetja. Sklepam, da imajo anketiranci, na podlagi 

lastnega znanja o druţbeni odgovornosti in inovativnosti, ţeljo po boljšem odnosu do 

okolja in deleţnikov ter ţeljo po boljšem z inovativnostjo povezanem procesu delovanja 

podjetja.  
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Tabela 11: Odgovori vprašanja V 4  

Prosim ocenite strinjanje s spodaj navedenimi trditvami s pomočjo 5-stopenjske 

lestvice, kjer 1 pomeni »sploh ne drţi«, 5 pa »popolnoma drţi«. * 
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   F % F % F % F % F % F % F % 

V4.1 Naše podjetje veliko 
prispeva k razvoju lokalne 
skupnosti (donira, 
sponzorira, podpira dobre 
namene).      

0 0,0 4 16,0 4 16,0 12 48,0 5 20,0 0 0,0 25 100,0 3,72 

V4.2 Vodstvo podjetja redno 
preverja zadovoljstvo 
zaposlenih ter njihove ţelje 
in pričakovanja v  
zvezi z delom. 

14 56,0 3 12,0 6 24,0 1 4,0 0 0,0 1 4,0 25 100,0 1,75 

V4.3 Naše podjetje zagotavlja 
vzpodbudno in  
stimulativno delovno okolje. 

1 4,0 3 12,0 6 24,0 12 48,0 3 12,0 0 0,0 25 100,0 3,52 

V4.4 Prizadevamo si odpraviti 
oziroma zmanjšati negativne 
vplive poslovanja na okolje. 

0 0,0 0 0,0 3 12,0 17 68,0 5 20,0 0 0,0 25 100,0 4,08 

V4.5 V našem podjetju storimo 
vse, da so interesi različnih 
deleţnikov čim bolj v 
ravnovesju. 

0 0,0 0 0,0 9 36,0 13 52,0 3 12,0 0 0,0 25 100,0 3,76 

V4.6 Skrb za druţbene in okoljske 
probleme je del politik in 
strategij našega podjetja. 

0 0,0 0 0,0 4 16,0 13 52,0 8 32,0 0 0,0 25 100,0 4,16 

Stopnja druţbene odgovornosti Skupna povprečna ocena za vse trditve  3,45 

 *Odgovori dajo podatke o stopnji druţbene odgovornosti. 

Slika 10: Prikaz: odgovori na vprašanja V 4 
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V našem podjetju storimo vse, da so interesi različnih 
deležnikov čim bolj v ravnovesju.

Skrb za družbene in okoljske probleme je del politik in 
strategij našega podjetja.

Povprečna ocena

 

K V4: Nizek rezultat odgovora V4.2. kaţe na to, da podjetja ne uporabljajo notranje 

druţbene odgovornosti ter s tem moţnosti uveljavljanja inovativnih procesov znotraj. 

Na podlagi rezultatov odgovorov o uporabi standardov (iz V3) v povezavi z visokimi 

rezultati ostalih odgovorov sklepam, da predstavljajo sedanji okoljski standardi in 

veljavna zakonodaja za anketirane ţe nivo druţbene odgovornosti podjetja. Iz odgovora 

(V4.2.) z nizko oceno je sklepati, da je notranja druţbena odgovornost v podjetju na 
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nizki stopnji, torej vednost posameznikov o druţbeni odgovornosti in inovativnosti ni 

celovita in je na nizki stopnji. Sklepam, da so anketiranci osebno druţbeno odgovorni, 

saj odgovori z visokimi ocenami kaţejo na veliko zavezanost za reševanje okoljskih 

problemov in so s tem anketiranci inovativni bolj osebno kot uradno.  

Tabela 12: Odgovori vprašanja V 5 

Prosim ocenite, kako pomembno se vam zdi, da investitor ob izvajanju tovrstnih 

projektov upošteva spodaj navedene postopke oz. dejavnosti. Uporabite 5-stopenjsko 

lestvico, kjer 1 pomeni, da se vam navedena dejavnost sploh ne zdi pomembna, 5 pa, da 

se vam zdi zelo pomembna* 
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   F % F % F % F % F % F % F % 

V5.1 Upoštevanje zakonsko 

določenih normativov v 

investicijskem projektu                                                               

0 0,0 0 0,0 1 4,0 5 20,0 19 76,0 0 0,0 25 100 4,72 

V5.2 Upoštevanje direktiv EU v 

investicijskem projektu 
0 0,0 0 0,0 5 20,0 10 40,0 9 36,0 1 4,0 25 100 4,17 

V5.3 Upoštevanje druţbeno 

odgovornih standardov in 

kodeksov ravnanja v 

investicijskem projektu 

0 0,0 0 0,0 3 12,0 15 60,0 6 24,0 1 4,0 25 100 4,13 

V5.4 Preverjanje trajnostnega razvoja 

v okolju, kjer je predvidena 

investicija hidroenergetskega 

objekta 

0 0,0 0 0,0 4 16,0 11 44,0 10 40,0 0 0,0 25 100 4,24 

V5.5 Upoštevanje trajnostnega 

razvoja v okolju, kjer je 

predvidena investicija 

hidroenergetskega objekta 

0 0,0 0 0,0 1 4,0 15 60,0 7 28,0 2 8,0 25 100 4,26 

V5.6 Vpliv na deleţnike v okolju, 

kjer je  predvidena investicija 
0 0,0 0 0,0 3 12,0 10 40,0 11 44,0 1 4,0 25 100 4,33 

V5.7 Donatorstvo lokalnim 

skupnostim v okolju, kjer je 

predvidena investicija 

hidroenergetskega objekta 

0 0,0 2 8,0 7 28,0 9 36,0 6 24,0 1 4,0 25 100 3,79 

V5.8 Prizadevanje za reševanje 

problemov skupaj z lokalno 

skupnostjo v okolju, kjer je 

predvidena investicija  

0 0,0 0 0,0 3 12,0 9 36,0 13 52,0 0 0,0 25 100 4,40 

V5.9 Prizadevanje za reševanje 

okoljskih problemov skupaj z 

deleţniki v okolju, kjer je 

predvidena investicija 

0 0,0 0 0,0 4 16,0 7 28,0 14 56,0 0 0,0 25 100 4,40 

V5.10 Prizadevanje za transparentnost  

investicijskega procesa   
0 0,0 0 0,0 2 8,0 11 44,0 12 48,0 0 0,0 25 100 4,40 

V5.11 Druţbeno odgovorno poročanje 

javnosti o delovanju 

organizacije v času 

investicijskega projekta  

0 0,0 0 0,0 8 32,0 12 48,0 5 20,0 0 0,0 25 100 3,88 

*Odgovori kaţejo, kakšen pomen v organizaciji pripisujejo različnim vidikom druţbeno 

odgovornega investiranja. 
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Slika 11: Prikaz: odgovori na vprašanja V 5 
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predvidena investicija hidroenergetskega objekta
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skupnostjo v okolju, kjer je predvidena investicija v …

Prizadevanje za reševanje okoljskih problemov skupaj z 
deležniki v okolju kjer je predvidena investicija

Prizadevanje za transparentnost investicijskega procesa  

Družbeno odgovorno poročanje javnosti o delovanju 
organizacije v času investicijskega projekta 

Povprečna ocena

 

K V5: Anketiranci pripisujejo postopkom oz dejavnostim druţbene odgovornosti 

po posameznih segmentih velik pomen. Sklepam, da so njihova spoznanja o temi 

druţbene odgovornosti, trajnostnem razvoju in sodelovanjem z deleţniki (lokalno 

skupnostjo, posamezniki…) osebno na visokem nivoju, zato se zavedajo pomembnosti 

druţbeno odgovornega načina delovanja.  Iz navedenega sklepam, da obstaja visoka 

zavest anketirancev o reševanju okoljskih problemov, vendar na podlagi sklepa, da ne 

uporabljajo tovrstnih standardov v podjetju, delovanje podjetij na področju druţbeno 

odgovornega investiranja in inovativnosti ni zadostno celovito. 
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Tabela 13: Odgovori vprašanja V 6 

Prosim označite, katere od navedenih postopkov oz. dejavnosti uporabljate ali ste 

ţe kdaj uporabili v vaši organizaciji, ob izvedbi projekta investiranja v obnovljive vire -  

hidroelektrarne. (Moţnih je več odgovorov) *  
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  F % F % F % 

V6.1 Upoštevanje zakonsko določenih normativov v investicijskem projektu                                                               1 4,0 24 96,0 25 100 

V6.2 Upoštevanje direktiv EU v investicijskem projektu 4 16,0 21 84,0 25 100 

V6.3 Upoštevanje druţbeno odgovornih standardov in kodeksov ravnanja v 

investicijskem projektu 
6 24,0 19 76,0 25 100 

V6.4 Preverjanje trajnostnega razvoja v okolju, kjer je predvidena investicija 

hidroenergetskega objekta 
10 40,0 15 60,0 25 100 

V6.5 Upoštevanje trajnostnega razvoja v okolju, kjer je predvidena 

investicija hidroenergetskega objekta 
10 40,0 15 60,0 25 100 

V6.6 Vpliv na deleţnike v okolju, kjer je predvidena investicija 6 24,0 19 76,0 25 100 

V6.7 Donatorstvo lokalnim skupnostim v okolju, kjer je predvidena 

investicija hidroenergetskega objekta 
4 16,0 21 84,0 25 100 

V68 Prizadevanje za reševanje problemov skupaj z lokalno skupnostjo v 

okolju, kjer je predvidena investicija v hidroenergetski objekt 
2 8,0 23 92,0 25 100 

V6.9 Prizadevanje za reševanje okoljskih problemov skupaj z deleţniki v 

okolju, kjer je predvidena investicija 
5 20,0 20 80,0 25 100 

V6.10 Prizadevanje za transparentnost investicijskega procesa   9 36,0 16 64,0 25 100 

V6.11 Druţbeno odgovorno poročanje javnosti o delovanju organizacije v 

času investicijskega projekta  
9 36,0 16 64,0 25 100 

Povprečno število postopkov, ki jih v podjetju uporabljajo 8,7  

*Odgovori kaţejo nivo implementacije postopkov druţbeno odgovornega investiranja v 

podjetju. 

 Slika 12: Prikaz: odgovori na vprašanja V 6 
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skupnostjo v okolju, kjer je predvidena investicija v …

Prizadevanje za reševanje okoljskih problemov skupaj z 
deležniki v okolju kjer je predvidena investicija

Prizadevanje za transparentnost investicijskega procesa  

Družbeno odgovorno poročanje javnosti o delovanju 
organizacije v času investicijskega projekta 

Odstotek
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K V6: Iz rezultatov sklepam  je razvidno, da podjetja uporabljajo v investicijskih 

procesih zakonsko osnovo (v kar so implementirane direktive EU) ter komunikacijo z 

lokalnimi skupnostmi. Ta komunikacija je po mojem mnenju predvsem odraz zakonsko 

zahtevanih postopkov za predstavitev investicije v lokalni skupnosti in potrebe po 

soglasju lokalne skupnosti v investicijskem procesu in ne posledica vpeljanih 

standardov podjetja. Slednje, da ni vpeljanih standardov druţbene odgovornosti, 

sklepam iz niţjih rezultatov odgovorov (V6.4, V6.5 in V6.10 ter V6.11), ki 

predstavljajo temelj druţbene odgovornosti podjetja.  

Ker vsi odgovori kaţejo na celotno povprečno visoke rezultate, sklepam, da so 

anketiranci glede na danes splošno poznavanje druţbene odgovornosti inovativni, saj 

posamezne postopke druţbene odgovornosti poznajo in jih uvajajo v postopke kljub 

temu, da nimajo sprejetih standardov delovanja. Pokaţe se celovito razmišljanje, ki ga 

pa je potrebno še konkretno uvesti v uradno delovanje podjetij.  

Rezultati odgovorov  V5 in V6 so pokazali, kako zelo se anketiranci zavedajo 

pomena vseh vidikov druţbeno odgovornega investiranja (V5) ter katere vidike nato 

sami uporabljajo ob izvedbi investicijskega procesa  (V6). Spet se pojavi razkorak, ki 

kaţe, da so anketirancem vsa področja pomembna, večina pa sledijo le zakonskim in 

EUR normativom in reševanju zadev z lokalno skupnostjo. 

Tabela 14: Odgovori vprašanja V7 

Za izvedbo investicijskega procesa so v R Sloveniji z zakoni določeni okoljski 

postopki, ki izhajajo iz direktiv EU. Prosim, ocenite, v kolikšni meri v vaši organizaciji 

ob pripravi investicijskega procesa izpolnjujete z zakoni določene okoljske predpise. (1 

moţen odgovor) *  

Zap. št. 

vprašanja 
Trditve 

F % 

V8.1 Tveganja za okolje se ocenjujejo s poglobljeno in sistematično analizo učinkov 15 60,0 

V8.2 Izvede se osnovna analiza vplivov na okolje za investicije 10 40,0 

V8.3 Tveganja za okolje se ne ocenjujejo 0 0,0 

V8.4 Skupaj 25 100,0 

*Odgovor pove stopnjo upoštevanja okoljskih postopkov pri izvedbi investicijskega  

procesa v podjetju. 

Slika 13: Prikaz: odgovori na vprašanja V 7 
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K V7: Rezultat »Preseganje zakonsko zahtevanih postopkov« je izredno majhen, 

kar kaţe nizko stopnjo dejansko uvedene druţbene odgovornosti v podjetja, torej je 

druţbena odgovornost le posledica nuje v investicijskem procesu, ko je potrebno 

reševanje okoljskih problemov z deleţniki in komuniciranje z deleţniki. Iz te nuje pa se 

ob inovativnem razmišljanju anketirancev rojevajo pozitivni rezultati v investicijskih 

procesih. To pa niso organizacijsko trajni pristopi k druţbeno odgovornemu 

investiranju. 

Tabela 15: Odgovori vprašanja V 8 

Katera izmed spodaj navedenih trditev najbolje opiše pristop vašega podjetja k 

ocenjevanju tveganj za okolje v postopkih investiranja v obnovljive vire energije. (1 

moţen odgovor) * 

Z
ap

. 
št

. 

v
p

ra
ša

n
ja

 

Trditve 

F % 

V8.1 Tveganja za okolje se ocenjujejo s poglobljeno in sistematično analizo 

učinkov 
15 60,0 

V8.2 Izvede se osnovna analiza vplivov na okolje za investicije 10 40,0 

V8.3 Tveganja za okolje se ne ocenjujejo 0 0,0 

V8.4 Skupaj 25 100,0 

*Odgovor pove stopnjo upoštevanja trajnostnega razvoja okolja pri izvedbi investicijskega 

procesa v podjetju. 

Slika 14: Prikaz: odgovori na vprašanja V 8 
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K V8: Iz  rezultata sklepam, da se anketiranci sami zavedajo pomena investiranja v 

obnovljive vire in posledic, ki neposredno vplivajo na trajnostni razvoj okolja. Menim, 

da ta zavednost izhaja iz osnovnega, danes splošno znanega znanja o podnebnih 

spremembah, in potrebnih postopkih, da bi preprečili vplive podnebnih sprememb, a ne 

dobre organizacije in uvedene druţbene odgovornosti. 
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Tabela 16: Odgovori vprašanja V 9 

Kakšne so po vašem mnenju moţne koristi druţbeno odgovornega ravnanja 

organizacije, ko ta investira v obnovljive vire energije - hidroenergetske objekte? Ali 

menite, da organizacija preko tega lahko... * 

Z
ap

. 
št

. 

v
p

ra
ša

n
ja

 

Trditve 

S
p

lo
h

 n
e 

d
rţ

i 2
 

3
 

4
 

P
o

p
o

ln
o

m
a 

d
rţ

i 

N
e 

v
em

 

S
k

u
p

aj
 

P
o

v
p

re
čn

a 

o
ce

n
a 

  F % F % F % F % F % F % F % 

V9.1 Zmanjšuje tveganja                                          0 0,0 0 0,0 5 20,0 9 36,0 8 32,0 3 12,0 25 100 4,14 

V9.2 Povečuje konkurenčno 

prednost 
0 0,0 2 8,0 5 20,0 14 56,0 2 8,0 2 8,0 25 100 3,70 

V9.3 Izboljšuje sodelovanje z 

deleţniki v investicijskem 

procesu 

0 0,0 0 0,0 6 24,0 11 44,0 6 24,0 2 8,0 25 100 4,00 

V9.4 Povečuje varovanje okolja 0 0,0 0 0,0 1 4,0 11 44,0 11 44,0 2 8,0 25 100 4,43 

V9.5 Izboljšuje znanja organizacije 0 0,0 1 4,0 4 16,0 9 36,0 9 36,0 2 8,0 25 100 4,13 

V9.6 Izboljšuje vodenje 

investicijskega procesa 

organizacije 

0 0,0 0 0,0 6 24,0 11 44,0 6 24,0 2 8,0 25 100 4,00 

V9.7 Povečuje ugled organizacije 0 0,0 0 0,0 2 8,0 8 32,0 14 56,0 1 4,0 25 100 4,50 

 *Odgovori dajo podatke, kakšno je mnenje o koristih organizacije, ki bi jo imela z  

  uvedbo druţbene odgovornosti v procesu investiranja v obnovljive vire. 

Slika 15: Prikaz: odgovori na vprašanja V 9 
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K V9: Mnenje anketirancev o koristih druţbeno odgovornega ravnanja je zelo 

visoko, kar kaţe na precejšnje poznavanje anketirancev te tematike. Odgovor (V9.2) 

kaţe na to, da njihovo poznavanje druţbene odgovornosti ni detajlno, saj je 

konkurenčna prednost tudi odločitev deleţnikov oziroma zainteresiranih strani, da 

sprejmejo investicijo, to pa je moţno le z inovativnimi pristopi. Sklepam, da se 

inovativnost, ki jo je zaslediti v predhodnih odgovorih, pojavlja le kot nuja, da bi 

reševali probleme z lokalno skupnostjo, in ne iz nekega vpeljanega procesa pristopa k 

invencijsko-inovacijski dejavnosti v podjetju. 
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Tabela 17: Odgovori vprašanja V 10 

Kateri izmed spodaj navedenih dejavnikov predstavljajo za vašo organizacijo 

največje ovire pri izvedbi investicijskih procesov? Prosim označite 3 izmed spodaj 

navedenih odgovorov. * 

Z
ap

. 
št

. 

v
p

ra
ša

n
ja

 

Trditve  N
e 

D
a 

S
k

u
p

aj
 

  F % F % F % 

V10.1 Zakonodaja kot zahtevani postopek ob investiranja v OVE                                7 28,0 18 72,0 25 100,0 

V10.2 Birokracija v postopku investiranja v OVE 2 8,0 23 92,0 25 100,0 

V10.3 Zaposleni, ki vodijo investicijsko dejavnost v vaši organizaciji  24 96,0 1 4,0 25 100,0 

V10.4 Načini in organizacijske oblike vodenja investicij v vaši organizaciji  22 88,0 3 12,0 25 100,0 

V10.5 Okoljski in drugi standardi, ki jih uporabljamo v organizaciji 20 80,0 5 20,0 25 100,0 

V10.6 Pomanjkanje inovativnosti v organizaciji 22 88,0 3 12,0 25 100,0 

V10.7 Pomanjkanje znanja v organizaciji 23 92,0 2 8,0 25 100,0 

V10.8 Zunanji pritiski zainteresiranih skupin (lokalna skupnost in  drugi 

vpleteni deleţniki) 
4 16,0 21 84,0 25 100,0 

* Odgovori dajo podatke o tem, katere so največje ovire v procesu investiranja v OVE. 

Slika 16: Prikaz: odgovori na vprašanja V 10 
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K V10: Visoki rezultati za ovire v investicijskem procesu (zakonodaja V10.1, 

birokracija V10.2) kaţejo na to, da podjetja nimajo vpeljanih postopkov druţbene 

odgovornosti in inovativnosti v podjetja. Visok rezultat za zunanje pritiske (V10.8) kot 

ovire pa potrjuje, da podjetja nimajo uvedenih in vpeljanih standardov in programov 

druţbene odgovornosti. Menim, da to potrjuje zaključke predhodnih rezultatov, da so 

posamezniki inovativni, tega pa sami niti ne spoznavajo, saj nimajo uvedenih modelov 

za invencijsko-inovacijske dejavnosti v podjetju. 
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Tabela 18: Odgovori vprašanja V 11 

Prosim ocenite strinjanje s spodaj navedenimi trditvami s pomočjo 5-stopenjske 

lestvice, kjer 1 pomeni »sploh ne drţi«, 5 pa »popolnoma drţi«. * 

Z
ap

. 
št

. 

v
p

ra
ša

n
ja

 

 

 

Trditve 

S
p
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e 

d
rţ
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o

p
o
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o
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d
rţ
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N
e 
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u
p
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P
o

v
p
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a 

o
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n
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  F % F % F % F % F % F % F %  

V11.1 Vodstvo spodbuja in 

podpira inovativnost 

zaposlenih v naši 

organizaciji.                 

1 4,0 5 20,0 8 32,0 6 24,0 4 16,0 1 4,0 25 100,0 3,29 

V11.2 V našem podjetju so 

ustvarjalni in inovativni 

sodelavci visoko cenjeni. 

0 0,0 4 16,0 10 40,0 7 28,0 4 16,0 0 0,0 25 100,0 3,44 

V11.3 V našem podjetju 

spremljamo svetovne 

doseţke in hitro uvajamo 

novosti v naše poslovanje. 

1 4,0 2 8,0 13 52,0 8 32,0 1 4,0 0 0,0 25 100,0 3,24 

V11.4 Redno skrbimo za 

izobraţevanje in strokovno 

usposabljanje naših 

zaposlenih. 

0 0,0 1 4,0 7 28,0 13 52,0 4 16,0 0 0,0 25 100,0 3,80 

V11.5 Nenehno iščemo boljše 

rešitve za izboljšanje 

posameznih področij dela. 

0 0,0 4 16,0 8 32,0 11 44,0 2 8,0 0 0,0 25 100,0 3,44 

V11.6 Inovativnost je del politike 

in strategije upravljanja 

našega podjetja. 

3 12,0 3 12,0 9 36,0 6 24,0 4 16,0 0 0,0 25 100,0 3,20 

V11.7 V naši organizaciji se 

pričakuje, da predloge in 

izboljšave dajejo vsi, ne le 

vodilni. 

2 8,0 2 8,0 4 16,0 8 32,0 9 36,0 0 0,0 25 100,0 3,80 

V11.8 V našem podjetju izzive 

spremljamo kot priloţnosti 

in ne kot probleme 

0 0,0 3 12,0 6 24,0 12 48,0 4 16,0 0 0,0 25 100,0 3,68 

V11.9 Vodstvo našega podjetja 

inovativno in kreativno 

pristopa k reševanju 

problemov.   

0 0,0 2 8,0 10 40,0 9 36,0 4 16,0 0 0,0 25 100,0 3,60 

V11.10 Vodstvo si nenehno 

prizadeva povečati 

kakovost poslovnega  

odločanja. 

0 0,0 3 12,0 7 28,0 9 36,0 6 24,0 0 0,0 25 100,0 3,72 

V11.11 V našem podjetju se hitro 

in učinkovito prilagajamo  

spremembam. 

1 4,0 1 4,0 9 36,0 12 48,0 2 8,0 0 0,0 25 100,0 3,52 

Stopnja inovativnosti Skupna povprečna ocena za vse trditve 3,52 

* Odgovori dajo podatke stopnji inovativnosti podjetja. 



Terenska raziskava  družbeno odgovornega in inovativnega investiranja v hidrocentrale  

 

124 

Slika 17: Prikaz: odgovori na vprašanja V 11 
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K V11: Anketiranci so podali nekaj več kot povprečne ocene o vidikih 

inovativnosti v podjetju, kar bi pomenilo sorazmerno visok nivo uvedene invencijsko-

inovacijske dejavnosti v podjetjih.  

Glede na to, da da sta odgovora o izobraţevanju (V11.4) in pričakovani 

inovativnosti vseh sodelavcev (V11.7) najvišja, menim, da je zaznavanje inovativnosti v 

podjetju med anketiranci razumljeno na nedodelanih strategijah inovativnosti podjetja. 

Ker pa iz predhodnih rezultatov sklepam, da so anketiranci samostojno inovativni, 

menim, da podjetja nimajo uvedenih standardov za določanje invencijsko-inovacijskih 

dejavnosti.  

Tudi na podlagi rezultatov iz V3 o uporabi pomembnih standardov menim, da 

podjetja niso tako zelo inovativna, kakor so podali odgovore anketiranci. Zato sklepam, 

da je s temi odgovori izraţena ţelja po boljšem inovativnem delovanju politike podjetja, 

ne pa odraz dejanskega stanja invencijsko-inovacijskih dejavnosti v podjetju. 

Povezave med vprašanji V4, V6 in V11 

Za preučitev povezave med druţbeno odgovornostjo, inovativnostjo in  

investicijskim ciklusom smo izdelali tabelo s korelacijskimi koeficienti, ki potrjuje 

obstoj in naravo povezave med vsemi obravnavanimi pojmi.  
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Tabela 19:  Povezave med druţbeno odgovornostjo, inovativnostjo in investicijskim 

ciklusom 

Correlations  

  v4_skup v6_skup v11_skup 

v4_skup 

Pearson Correlation 1 ,592** ,498* 

Sig. (2-tailed)  ,002 ,016 

N 24 24 23 

v6_skup 

Pearson Correlation ,592** 1 ,431* 

Sig. (2-tailed) ,002  ,035 

N 24 25 24 

v11_skup 

Pearson Correlation ,498* ,431* 1 

Sig. (2-tailed) ,016 ,035  

N 23 24 24 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Povezave med spremenljivkami  kaţejo na pozitivno povezanost spremenljivk 

druţbene odgovornosti, druţbeno odgovornega investiranje in inovativnosti, kar 

pomeni: bolj kot je neko podjetje inovativno, bolj je druţbeno odgovorno. 

7.5 Povzetek spoznanj o terenski raziskavi  

Pridobljeni rezultati terenske raziskave v energetskih podjetjih podajajo odgovore 

na naslednja temeljna vprašanja o: 

 nivoju druţbene odgovornosti v podjetjih, ki investirajo v obnovljive vire 

energije – hidroelektrarne, 

 nivoju inovativnosti v podjetjih, ki investirajo v obnovljive vire energije – 

hidroelektrarne, 

 nivoju uporabe trajnostnega razvoja (okolja in podjetja) v podjetjih ob ciklusu 

investiranja v nove hidrocentrale v organizaciji, 

 sposobnosti podjetij za uvajanje druţbene odgovornosti in inovativnosti ter 

upoštevanje trajnostnega razvoja v investicijskih procesih.  

Podjetja nimajo uvedenih standardov druţbene odgovornosti ali inovativnosti. Vsi 

inovativni procesi se izvajajo na lastne pobude anketirancev in niso del stalnih 

organizacijskih oblik in politik podjetja. Zastavljene cilje investiranja v obnovljive vire 

dosegajo z inovativnostjo posameznikov znotraj podjetij. 

Anketiranci so poznavalci investicijskih procesov v obnovljive vire in imajo 

ogromno znanja iz področij druţbene odgovornosti, inovativnosti in trajnostnega 

razvoja. Torej jim tematika ni neznana in jo sprejemajo kot novo in potrebno obliko 

delovanja politike podjetja v investicijskih procesih. Njihova lastna inovativnost je del 
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investicijskega procesa, v katerem delujejo, ter s tem posamične investicijske procese  

izboljšujejo ter vanje bolj ali manj uspešno vgrajujejo druţbeno odgovornost.  

V podjetjih se razvija le tista drobna inovativnost posameznikov, ki ohranja stalno 

zaostajanje energetske panoge v Sloveniji za kakovostjo, ki jo zahteva  trajnostni razvoj 

okolja.  

Na podlagi odgovorov sklepam, da obstoječa slovenska zakonodaja ne omogoča 

druţbeno odgovornega delovanja podjetja, saj zakonski postopki določajo 

komuniciranje med investitorjem in deleţniki (lokalnimi skupnostmi, NVO, 

posamezniki,…) preko nosilca umeščanja objekta v prostor, to pa je resorno ministrstvo 

za okolje in prostor. Energetska podjetja morajo zato v investicijskih procesih iskati 

inovativne pristope za neformalne komunikacije, katere uvajajo anketiranci, kar je 

razbrati iz rezultatov ankete.  

Ugotavljam, da sposobnost podjetij za inoviranje vpliva na obliko investiranja in da 

se v tej panogi razvija le tista inovativnost, ki ohranja zastarelo raven konkurenčnosti v 

panogi z vidika trajnostnega razvoja. S tem pa ni zagotovljena boljša moţnost podjetja, 

obravnavana kot konkurenčna prednost investicijskega procesa. 

Iz rezultatov raziskave ostaja odprto vprašanje, ali so podjetja sposobna, da 

sprejmejo invencijsko-inovacijsko dejavnost v svojo redno prakso, ki vpliva na stopnjo 

razvitosti druţbene odgovornosti in iz tega izhajajoč trajnostni razvoj, ko nameravajo 

investirati v hidrocentrale.  

Podjetja bodo morala uvesti standarde druţbene odgovornosti ter invencijsko-

inovacijska politiko v svoje delovanje. 
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8 UVELJAVLJANJE INOVATIVNIH MODELOV INVESTIRANJA V 

HIDROCENTRALE  

8.1 Opredelitev izhodišč za uveljavljanje modela 

Energetska podjetja v Sloveniji imajo na področju inovativnosti in voditeljstva na 

razpolago strokovnjake in voditelje - menedţerje s takšnimi sposobnostmi. Njihovo 

vključevanje v druţbeni del inovativnosti na področju investiranja v nove objekte je iz 

vidika celotne druţbe omejeno na spremljanje zahtev druţbe, ki so zakonsko regulirane. 

Takšna regulacija dejavnosti predstavlja mejo med dejanskimi sposobnostmi in 

moţnostmi, ki jih energetske organizacije s svojim potencialom imajo, ne morejo pa jih 

širiti izven svojega delovanja. Podjetja morajo o druţbeni odgovornosti in trajnostnem 

razvoju ob investiranju v OVE inovirati vrednote, kulturo, etiko in norme za svojo 

miselnost, torej uvesti sodobnejšo ne le mišljenje in govorjenje, ampak tudi ravnanje. 

Ključna izhodišča pri komuniciranju projektov z druţbeno odgovornostjo medijem so 

kredibilnost informacij in komunikatorjev, transparentnost podatkov in umestitev 

projektov v poslovno strategijo podjetja. Osnovo za učinkovito komunikacijo projekta z 

druţbeno odgovornostjo predstavlja kakovosten projekt investicije, ki upošteva 

zadostno in potrebno celovitost v obliki druţbene odgovornosti. Podjetja bodo morala 

torej temeljito premisliti o svoji vlogi v druţbi. Poglavitne pomanjkljivosti sedanjega 

sistema uveljavljanja in širjenja inovacij v podjetjih s področja investiranja v obnovljive 

vire energije lahko na kratko strnemo v naslednjih točkah:  

 poudarjanje tehnične dimenzije inovacijskega procesa, namesto vključevanja 

vseh bistvenih razseţnosti poslovnega procesa, zlasti upravljavskega, 

organizacijskega in marketinškega pristopa, kot delov druţbene odgovornosti, 

ki so pomembni za uspešno difuzijo inovacije,  

 preslabo sodelovanje med raziskovalnimi institucijami in energetskimi 

organizacijami, 

 neustrezni mehanizmi širjenja inovacij, zaprtost sistema v energetiki, 

 zapostavljanje okoljske ter regionalne dimenzije v razvijanju sistema difuzije, 

 nepreglednost dosedanjega zakonodajnega mehanizma, 

 nepovezanost posameznih sistemov v energetiki, ki zmanjšuje njihovo 

medsebojno sodelovanje.  

8.2 Zasnova uveljavljanja modela 

Na podlagi potrebe, da bi reševali probleme investicijskega procesa v OVE, je 

nujno uveljavljanje novih in celovitejših modelov investicijskih procesov na novih 

temeljih druţbene odgovornosti, povezanih s trajnostnimi pristopi podjetja glede 

naravnega okolja in ljudi. 
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Proces odločanja, kako bi uveljavljali model novosti, nastaja pod vplivom 

pripadnikov, strukturnih odnosov, mnenjskih vodij, agentov spreminjanja in  njihovih 

pomočnikov ter drugih okoliščin, ki v podjetju in območju v katerem investira v OVE, 

oblikujejo odločitve o novosti Obstajajo trije tipi odločitev o novostih (Mulej 2008, 

179): 

 odločitev posameznika, ki novost sprejme ali zavrne ne glede na odločitve 

drugih pripadnikov socialnega sistema,  

 kolektivna odločitev, ki nastane po soglasju pripadnikov podjetja ali okolja, ali  

 oblastna odločitev, ki jo sprejme neko sorazmerno majhno število 

posameznikov, ki in ker imajo oblast, status ali strokovnost.  

Za doseganje novih modelov je potrebna različnost in spodbudnost ciljev, ki jih 

podjetje zagotavlja z uvajanjem načelnega delovanja in poslovanja. Zastavljene 

programe je potrebno izvajati skrbno po načelih projektnega vodenja in upravljanja z 

jasno razumljivimi, primerno celovitimo in časovno določenimi cilji, vrednotenjem 

tveganj in merili uspeha. V teh programih je potrebno opredeliti kritično pot, opredeliti 

vnaprej moţne ovire in uporabiti ustrezna, mednarodno preverjena upravljavska orodja 

in prakse, na katerih naj bazirajo novi modeli. Energetske organizacije si morajo za 

inovativno investiranje v obnovljive vire pridobiti nove razvojne rešitve, temelječe na: 

 razumevanju globalizacije povezane s podnebnimi spremembami ter potrebo 

po nenehnem upravljanju inovacij, kot invencijsko-inovacijsko difuzijskih 

procesov najboljših izidov, 

 uporabi in obvladovanju raziskovalnih metod in orodij za upravljanje inovacij,  

 vodenju in usmerjanju inovacij,  

 sposobnost kreativnega sodelovanja in razmišljanja ter oblikovanja smelih 

inovativnih rešitev,  

 povezovanju interdisciplinarnih znanj pri upravljanju inovacij. 

8.3 Obravnava pogojev za uveljavljanje modela 

Uveljavljanje in širjenje novosti - modelov se ukvarja s teţavami, na katere 

naletimo, kadar se trudimo uveljaviti neko novost med ljudmi, ki niso njeni avtorji in ji 

zato niso nujno naklonjeni. Obstajajo pripomočki in metode, s katerimi si pri tem lahko 

pomagamo ter predstavljajo pogoje za njihovo sprejemanje novosti. Ti pogoji so kot 

primer podani v naslednji matriki bistvenih sestavin za uveljavljanje in širjenje modela 

pri procesu sprejemanja novosti: 
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Tabela 20: Matrika bistvenih sestavin za uveljavljanje in širjenje modela pri 

procesu sprejemanja novosti  

 Faze procesa odločanja o novosti 

 

Sestavine difuzije novosti 

1  

spozna

vanje 

2 

prepr

ičanje 

3 

odl

očitev 

4 

upo

raba v 

praksi 

5 

nak

nadna 

potrditev 

Prej

emniki 

novosti  

Sprejemniki –inovatorji x x x x x 

Zgodnji sprejemniki posamezniki      

Zgodnji skupinski sprejemniki      

Pozni skupinski sprejemniki      

Počasni sprejemniki zamudniki      

Absorpcijske sposobnosti potencialnih odjemalcev 

za uvajanje novosti, ki naj postane inovacija 

     

Zadostna in potrebna celovitost moţnih 

dobaviteljev / avtorjev novosti, ki naj postane inovacija 

     

Zadostna in potrebna celovitost potencialnih 

odjemalcev novosti, ki naj postane inovacija 

     

Zadostna in potrebna celovitost pritiskov trga, vlad 

in voditeljev glede na novost, ki naj postane inovacija 

     

Zadostna in potrebna celovitost informacijskega 

sistema o novosti, ki naj postane inovacija, da dobavitelje 

in odjemalci vedo dovolj o inovaciji 

     

Sistemska kakovost novosti, ki naj postane 

inovacija (ki temelji na povpraševanju po popolnih 

izdelkih, postopkih, vodenju in obveznostih, povezanih v 

sinergiji z organizacijo, in izraţenih v sistemu (= omreţju) 

izbire cene, kakovosti, obsega, edinstvenosti in skrbi za 

okolje 

     

Zadostna in potrebna celovitost vizije, poslanstva, 

politike, strategije, taktike in delovanja ter nadzor 

celotnega procesa z dobavitelji (in uporabniki) in ostalih 

vidikov druţbene odgovornosti 

     

Mnenski vodja      

Lastnosti 

novosti 

Relativna prednost      

Kompatibilnost      

Zapletenost      

Preizkusljivost      

Opaznost       

Komunik

acijski kanali  

Javni       

Medosebni       

Narava druţbenega sistema      

Tip 

odločitve o 

novosti 

Opcijska      

Skupinska      

Oblastna       

Posledice 

novosti 

Ţelene 

neţelene 

     

  

Posredne  

neposredne 

     

  

Anticipirane  

neanticipirane  

     

  

Vir: Mulej 2009. 
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V podani matriki predstavljajo barve polja: kolikor temnejše je polje, toliko več 

vpliva agenta spreminjanja je potrebno, da bi moţni odjemalci sprejeli novost kot 

inovacijo (Mulej 2009). Na podlagi rezultatov in zaključkov svoje terenske raziskave 

lahko anketirance – sodelavce v vseh elektrogosodarskih podjetjih v Sloveniji - 

postavimo v prvo vrstico: sprejemniki – inovatorji. Za vse ostale faze in vidike modela 

druţbeno odgovornega investitorja, torej za njegovo uveljavljanje in širjenje, pa so 

potrebni še v tabeli opisani nadaljnji koraki. 

Uveljavljanje in širjenje se ukvarja s fazami procesa, v katerem avtorji širijo 

zamisel o novosti, ki naj bi zanjo našli odjemalce, uporabnike, kupce. Brez teh faz 

ostane novost neizkoriščena. Inovacijski management s teorijo difuzije novosti poskuša 

pomagati agentom spreminjanja - promotorjem novosti, da bi laţje znali in zmogli 

uveljaviti novosti, za katere se zavzemajo (Mulej 2008, 174). Vlaganja v energetiko v 

investicijskih pristopih v OVE, ki bi tudi morala upoštevati spoznanja iz te raziskave, so 

v Sloveniji moţna le v skladu z veljavno zakonodajo, od sprejetih strateških planov 

drţave do z EU usklajeno zakonodajo. Vendar obstajajo za investiranje tudi zahteve s 

podjetniškega vidika, saj mora objekt izpolnjevati stroge kriterije ekonomske 

donosnosti, ki jih generira odprti trg električne energije v EU. Ocene, ali je podjetje 

druţbeno odgovorno slonijo na kriterijih, na podlagi katerih se lahko opredelijo primeri 

dobrih praks druţbene odgovornosti podjetja. Merila so(Knez Riedl 2007d):  

 skladnost delovanja podjetja s poslovnimi koristmi in s koristmi za celotno 

druţbo, vključno z dolgoročnim ohranjanjem narave, 

 strateški pristop: druţbeno odgovorno delovanje je moţno vključiti v širšo 

poslovno strategijo podjetja, 

 komunikacije: o druţbeno odgovornem delovanju je treba obveščati druge tako 

po formalnih kot tudi po neformalnih kanalih, s ciljem vključevati in 

informirati notranje in zunanje udeleţence/deleţnike, 

 dinamičen proces: druţbeno odgovorno delovanje podjetja naj poteka kot 

dinamičen in neprekinjen proces izboljšav. 

Obstajajo različni nivoji implementacije trajnostnega razvoja v energetski 

investicijski proces: 

 zavezanost investitorja v skladu z zastavljenimi strateškimi plani podjetja in 

energetske politike drţave in EU,  

 zakonska osnova za umestitev energetskega objekta v prostor, ki izhaja iz 

okvirjev strategije Evropske unije ter nadalje iz slovenske zakonodaje s 

področja trajnostnega razvoja,  

 nivo, ki izhaja iz druţbene odgovornosti investitorja za segment trajnostnega 

razvoja ob pripravi strategije in izvedbi investicijskega procesa,  
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 navada investitorja komunicirati z zainteresiranimi skupinami tako, da te 

skupine  usvojijo in sprejmejo investicijo v energetski objekt s širokim 

razumevanjem skupnih koristi. 

Kljub tem predpostavkam je investiranje v obnovljive vire ţal povezano s 

poslabševanjem stanja: namesto javnega interesa prevladuje netrajnostno obnašanje 

drţave, ki to dovoljuje, ali podjetja, ki na tak način dosega svojo ekonomsko uspešnost.  
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9 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE O DRUŢBENO ODGOVORNEM IN 

INOVATIVNEM INVESTIRANJU V HIDROCENTRALE  

9.1 Ugotovitve o druţbeno odgovornem in inovativnem investiranju v OVE 

Okolje in pogoji deleţnikov v investicijskem procesu predstavljajo za 

elektroenergetska podjetje zahteve, naj inovira poslovni proces, da bo lahko dal ustrezne 

odgovore tako, da bo podjetje skupaj z druţbenim in naravnim okoljem ustvarjalo 

pogoje za razvoj druţbeno odgovornega in zato tudi trajnostnega investiranja v OVE na 

lokalni ali globalni ravni. Management, ki upošteva take sodobne izzive, ima 

pomembno nalogo spremeniti podjetje v trajnostno in druţbeno odgovorno. Izkoristiti je 

potrebno različne moţnosti za posodobitev podjetij, kar je odgovor na danes vse bolj 

zaostrene razmere. Konkurenčna prednost je za podjetja ţivljenjskega pomena. Poveča 

in zagotovi si jo lahko z novimi smermi razvoja in z uvajanjem trajnostnega razvoja kot 

dela druţbene odgovornosti na področju investicijskih procesov. Management ima na 

tem področju inoviranja poslovanja pomembno in odločilno vlogo.  

Menim, da je problem energetskih podjetij ţelja po dobičku, pri tem pa pozabljajo 

na: zaposlene, njihove zmoţnosti in ne vrednote ter zato izkoriščajo znanje in 

sposobnosti svojih delavcev, pa tudi na udeleţence v območju investiranja. To ne more 

voditi k uspešnosti podjetja na dolgi rok, saj lahko zaposleni in drugi udeleţenci hitro 

postanejo nezadovoljni. Zaposleni so eden izmed tisti elementov, po katerih se podjetja 

v konkurenčnem okolju  med seboj razlikujejo. Podobno velja za druge udeleţenca 

poslovanja. 

9.2 Ugotovitve terenske raziskave o druţbeno odgovornem in inovativnem 

investiranju v hidrocentrale 

Temeljna ugotovitev raziskave je, da so anketirani vodje projektov odprti in 

pripravljeni, da zagotovijo izvajanje druţbeno odgovornega investiranja v obnovljive 

vire, in dovolj inovativni, da lahko to izpeljejo ob potrebni podpori podjetja. Z njo bo 

zagotovljeno uspešno doseganje in uresničevanje strateških ciljev in poslanstva podjetij 

za zagotavljanje potrebnega trajnostno naravnanega izkoriščanja obnovljivih virov 

energije. 

Iz raziskave izhaja, da podjetja uradno ne uporabljajo standardov druţbene 

odgovornosti in inovativnosti temveč trajnostno preverjajo investicije le na podlagi 

zakonsko zahtevanih določil. Podjetja nimajo uvedenih standardov druţbene 

odgovornosti ali inovativnosti. Vsi inovativni procesi in ocene po merilih DO se 

izvajajo na lastne pobude anketirancev kot posamičnih strokovnjakov in niso del stalnih 

organizacijskih oblik in politik podjetja. Inovacijski procesi se izvajajo na lastne pobude 

anketirancev in niso del stalnih organizacijskih oblik in politik podjetja. Da bi dosegli 

cilje druţbeno odgovornega investiranja in upoštevanja trajnostnega razvoja okolja, ko 
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investiramo v obnovljive vire, pa je potrebno preiti iz inovativnosti posameznikov, na 

celovite rešitve znotraj podjetij. Kljub temu, da so se trajnostni razvoj, drugi vidiki 

druţbene odgovornosti in inovativnost v podjetjih promovirali, obravnavana podjetja, 

celovito gledano, še vedno premalo uporabljajo znanja o teh vprašanjih. Medtem ko je 

na nivoju Evropske Unije mnogo zahtev, predlogov, primerov dobrih praks in sugestij, 

se v Sloveniji pojavljajo bolj pri posameznikih. To pomeni, da drţava, razen na osnovni, 

z zakonom določeni ravni trajnostnega razvoja, drugih vidikov druţbene odgovornosti 

in inovativnosti ni uvedla v svojo zakonodajo in svoje delovanje. 

Raziskava je potrdila razkorak med uporabo druţbene odgovornost podjetij in 

njihove sposobnosti za inoviranje na eni strani ter slovensko zakonodajo na drugi strani. 

Slovenska zakonodaja s svojim postopki in pristopi predvideva trajnostno preverjanje 

investicije. Ne predvideva in ne omogoča podjetjem zgodnjega ter zadostno in potrebno 

celovitega inovativnega, druţbeno odgovornega in trajnostnega pristopa k investiranju, 

ki bi lahko dalo boljše rezultate, kot daje samo zakonsko predpisan postopek.  

Na podlagi raziskave lahko sklepam, da managerji v raziskanih elektroenergetskih 

podjetjih v Sloveniji sledijo potrebam trajnostnega razvoja, druţbeni odgovornosti in 

inovativnosti, pa kljub temu zaostajajo na teh področjih. 

9.3 Predlogi za uspešno reševanje zastavljenega problema 

Energetska podjetje so v stalnem in neposrednem stiku z okoljem, kjer delujejo na 

področju obnovljivih virov. Pritiski teh okolij na podjetja so čedalje večji, zahtevajo več 

celovitosti. Vprašanje ni, kako nevtralizirati, temveč obvladovati te vse večje pritiske 

okolja na podjetje. Odgovor je uvedba celovitega trajnostno naravnanega razvoja in 

drugih vidikov druţbene odgovornosti, ki temeljijo na inovativnih procesih. Sočasno z 

uvajanjem novih procesov in s tem sodobnih tehnologij se zato pojavlja tudi zahteva po 

novih managerskih lastnostih. Sposobni bodo morali biti ustvariti takšno organizacijsko 

kulturo v podjetju, ki bo odsevala lastnosti inovativnosti, trajnostnega razvoja in drugih 

vidikov druţbene odgovornosti na vseh sodelavcih in v dejanjih. 

Vloga podjetništva, ko zastavljamo program vlaganja v energetsko izrabo narave,  

kot model druţbeno odgovornega in inovativnega investiranja v obnovljive vire 

energije, temelji razen na zakonskih zahtevah tudi na drugih pomembnih elementih, kot 

so okoljska problematika, druţbena odgovornost zlasti trajnostni razvoj, ter 

inovativnost. Zato mora vključevati naslednje bistvene cilje: 

 upoštevati mora daljnoseţnost trajnostnega razvoja in biti okvir načrtovane 

strategije, skladen z zakonom zadostne in potrebne celovitosti, 

 imeti mora jasne in primerno celovite okoljske cilje, ki naj vodijo izvajanje 

programa z zastavljenimi cilji ter preko trajnostnega razvoja krepijo okoljsko 

dimenzijo strategije, 
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 inovirati managementski stil in proces, poslovne odnose in procese, da poveča 

zaupanje in sodelovanje, ker obstaja soodvisnost in se čuti etika soodvisnosti, 

ki krepi celovitost, 

 uveljavljati druţbeno odgovoren način delovanja podjetja, v katerem se 

odraţajo navedeni elementi sinergijsko, 

 sodelovati z zainteresirano javnostjo in skleniti ustrezna partnerstva zaradi 

uravnoteţene zastopanosti, kot poti bliţje celovitosti. 

Za uvajanje ter nadaljnje izvajanje druţbene odgovornosti v podjetja je potrebno 

izvesti nekaj procesov, na podlagi katerih je moţno uvesti strategijo delovanja: 

 določiti je potrebno poslanstvo, vizijo, cilje ter poslovni proces podjetja, kjer 

bo vključena druţbena odgovornost, 

 izdelati je potrebno celovito strategijo druţbene odgovornosti in hkrati 

druţbeno odgovornost vključiti po posameznih poslovnih funkcijah podjetja,  

 določiti je potrebno vrednote, ki izhajajo iz delovanja podjetja,  

 izvajati strategijo druţbene odgovornosti, 

 strategijo druţbene odgovornosti stalno spremljati ter ugotavljati odstopanja, 

 odstopanja vključevati nazaj v strategijo kot izboljšave strategije, 

 zastavljeno strategijo druţbene odgovornosti komunicirati. 

Vsi navedeni procesi so podvrţeni stalnemu seznanjanju javnosti, zaposlenih 

oziroma vsem deleţnikom, na katere se nanaša dejavnost podjetja. Na podlagi 

rezultatov in odzivov je prenova strategije druţbene odgovornosti v investicijskem 

procesu stalnica delovanja podjetja ter s tem prilagajanja različnim in spremenjenim 

razmeram na trgu dejavnosti ali storitev. Kako in koliko uvesti druţbeno odgovornost v 

podjetje, bo vsako vodstvo podjetja moralo odločiti samo. V pomoč pa bodo navodila 

novega standarda druţbene odgovornosti ISO 26000, ki so v pripravi. Kljub zavedanju, 

da je komuniciranje z deleţniki danes zelo pomembno za delovanje podjetja, bo 

uvedena druţbena odgovornost to področje bolj definirala ter s tem dolgoročno vpletla 

deleţnike v delovanje podjetij, s tem pa bodo podjetja lahko izkoriščala svojo 

podjetniško delovanje v skupnem interesu.  

Da bi dosegli več inovativnega in druţbeno odgovornega investiranja v obnovljive 

vire, je potrebno vključiti prizadevanja, finančna sredstva in tveganja. Zato je za 

uveljavljanje tega potreben čas in hkrati bo ta čas tudi proces spreminjanja podjetij ter 

posredno tudi posodabljanja miselnosti okolja, kjer podjetja delujejo. 
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