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POVZETEK 

Živimo v času hitrega tempa, kjer so edina stalnica nenehne spremembe na katere se morajo 

družba, organizacije in posamezniki prilagoditi. Globalizacija, internacionalizacija ter razvoj 

informacijske tehnologije so pripomogli k temu, da organizacije lažje poslujejo in 

komunicirajo. Organizacije se morajo zavedati svoje odgovornosti do zaposlenih, okolja, 

konkurence, potrošnikov, družbe, lokalne skupnosti in države. Namen magistrske naloge je 

ugotoviti družbeno odgovornost Vrtca Zarja Celje kot celoto. V empiričnem delu so zbrani 

podatki s pomočjo kvalitativne raziskovalne metodologije. Z metodo analize dokumentov in 

analize vsebine polstrukturiranih intervjujev smo podali sklep, da je Vrtec Zarja Celje 

družbeno odgovorna institucija. 

Ključne besede: trajnost, trajnostni razvoj, družbena odgovornost, okolje, zaposleni, otroci. 

SUMMARY 

We live in a time of rapid pace, where changes are the only regularity in the society, and to 

which the society, organizations and also individuals need to adapt. Globalization, 

internationalization and the development of information technology have made it easier for 

organizations to do business and communicate. Organizations should be aware of their 

responsibilities to the employees, the environment, competition, consumers, society, local 

communities and country. The purpose of the thesis is to determine the social responsibility of 

the Zarja Celje kindergarten as a whole. In the empirical part of the thesis the data is collected 

by means of qualitative research methodology. By the method of document and content 

analysis of the semi-structured interviews, we have come to the conclusion that the Zarja 

Celje kindergarten is a socially responsible institution. 

Keywords: sustainability, sustainable development, social responsibility, environment, 

employees, children. 
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1 UVOD 

Živimo v času hitrega tempa, kjer so edina stalnica nenehne spremembe na katere se morajo 

podjetja, družba in posamezniki prilagoditi. Globalizacija in internacionalizacija sta podjetjem 

omogočila poslovati na tujih trgih, z razvijanjem informacijske tehnologije pa podjetja lažje 

komunicirajo in sodelujejo med seboj. Vse te spremembe pa seveda vplivajo tudi na 

poslovanje podjetja, okolje, zaposlene, državo, lokalno skupnost, potrošnike itd. Podjetja 

morajo poskrbeti, da z vhodnimi materiali ravnajo skrbno, ter da v procesu obdelave in do 

končnega izdelka ne povzročajo onesnaževanja ter ohranjajo čisto naravno okolje, saj s tem 

poskrbijo tudi za lokalno okolje, državo, potrošnike in zaposlene. Vsekakor se moramo 

zavedati, da imamo samo en planet, zato moramo zanj tudi poskrbeti z udejanjanjem trajnosti 

in trajnostnega razvoja.  

Bertoncelj idr. (2011, 14) pojasnjujejo, da je konec enodimenzionalnega razmišljanja, prišel je 

čas večdimenzionalnega razmišljanja, kjer brez ekonomskih, ekoloških in socioloških 

dejavnikov ne moremo zagotoviti trajnosti. Zavedati se moramo, da smo prejeli naravni 

kapital v upravljanje od prejšnje generacije, ki ga predajamo v upravljanje prihodnji 

generaciji, zato mora biti gospodarska dejavnost trajnostno naravnana, ne sme izčrpavati 

naravnih virov ter uničevati našega naravnega okolja, saj to lahko privede do slabšega zdravja 

ljudi in do izginjanja vrst (prav tam). Posledice so lahko uničevalne, zato je potrebno poiskati 

različne pristope in načine za udejanjanje trajnosti. Ta pristop je trajnostni razvoj, ki ga mora 

sprejeti družba kot celota. Ta izraz izvira iz gozdarstva iz 18. stoletja, saj so takrat imeli 

opredeljeno določeno količino dreves, ki so jih lahko posekali, da so zagotovili dolgotrajno 

zaščito dreves in neprekinjeno oskrbo z lesom, brez zmanjšanja sredstev za prihodnje 

generacije (Ebner in Baumgartner 2006, 2). Prvič pa je ta pojem opredelila Svetovna komisija 

za okolje in razvoj pri Združenih narodih leta 1987 (World Commission on Environment and 

Development) kot »obliko razvoja ali napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi 

ogrožala prihodnje generacije pri zadovoljevanju njihovih potreb« (Bertoncelj idr. 2011, 15). 

Publikacija, v kateri so opredelili trajnostni razvoj, znana tudi kot Brundtlansko poročilo, je 

pozvala k politikam, ki spodbujajo gospodarsko rast in zadovoljujejo potrebe ljudi (izboljšati 

kakovost življenja) ne da bi škodovale okolju (Azapagic, Emsley in Hamerton 2003, 2). Ta 

vizija trajnostnega razvoja zahteva drugačen odnos do gospodarskega razvoja, v kateri se 

količina rasti nadomesti s kakovostjo rasti (prav tam). Trajnostni razvoj vsebuje ekonomski 

(trajnostna rast), družbeno-politični (družbena odgovornost) in ekološki (sonaravnost) vidik, 

ki se med seboj dopolnjujejo. Globalizacija je, po mnenju mnogih raziskovalcev, privedla do 

tega, da so se organizacije in managerji začeli obnašati bolj etično in družbeno odgovorno, saj 

je informacijska dostopnost potrošnikom omogočila, da vidijo realno sliko, kot so izkoriščanje 

delovne (mladoletne) sile, onesnaževanje okolja itd. (Bertoncelj idr. 2011, 122). Utting (2000, 

22) je prav tako mnenja, da kupci in potrošniki postajajo vse bolj obveščeni o globalnih 

vprašanjih in se vedno bolj zavedajo svojih pravic, zato lahko izvajajo večji pritisk na 

podjetja, da zagotovijo dobro obnašanje podjetij (angl. corporate behaviour). 
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1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Podjetja se danes srečujejo z družbeno odgovornostjo, saj so odgovornost do okolja in družbe, 

skrb za potrošnike, skrb za zaposlene itd. postali glavne teme tega časa. Vsekakor jim 

udejanjenje družbene odgovornosti lahko prinese večji ugled in konkurenčno prednost, o 

kateri razlaga Utting (2000, 20), saj odzivnost podjetja na okoljske in družbene skrbi lahko 

poveča konkurenčno prednost podjetja. Od posameznika do podjetja in družbe je odvisno 

koliko bodo naredili in se potrudili na tem področju. Na spletni strani Inštituta za razvoj 

družbene odgovornosti (IRDO) lahko  najdemo splošne definicije družbene odgovornosti. 

Cooper, Vargas, Brandon in Lombradi pravijo, da gre pri družbeni odgovornosti za 

»obveznost človeštva, da uresničuje skupne cilje družbe« (IRDO b. l.). Evropska komisija 

(b. l.) opredeljuje družbeno odgovornost podjetij v tem smislu, da si podjetja prostovoljno, in 

ne zaradi zakonskih predpisov, pri poslovanju prizadevajo upoštevati okoljske in družbene 

potrebe. Pojem družbena odgovornost podjetja zajema naslednje vidike (prav tam): 

- strategijo Evropa 2020 (nova znanja, nova delovna mesta, krajevni razvoj, mladi), 

- gospodarstvo in človekove pravice, 

- poročanje o družbeni odgovornosti podjetja, 

- družbeno odgovorno javno naročanje. 

Podjetja se danes v okviru družbene odgovornosti večinoma odločajo za dobrodelnost in 

sponzoriranje, vendar družbena odgovornost pomeni veliko več kot le-to. Potrebno je 

pregledati vsa področja družbeno odgovornega delovanja, ki lahko pomembno vplivajo na 

učinkovitost in uspešnost organizacije. Ne smemo pozabiti na: zaposlene, na njihovo zdravje 

in zadovoljstvo z delom, potrošnike, katerim moramo zagotoviti varne in kakovostne izdelke 

in storitve, okolje, lokalno skupnost, državo itd.  

V magistrski nalogi se bomo osredotočili na pojem družbena odgovornost, ki ga bomo 

ugotavljali na primeru Vrtca Zarja Celje. V obravnavo bomo zajeli vse vidike družbene 

odgovornosti. Pomemben vidik proučevanega primera je tudi kako zaposleni oziroma 

vzgojitelji/ce prenašajo družbeno odgovornost na otroke, saj so le-ti prihodnost naše države in 

družbe. Proučevana področja družbene odgovornosti vrtca so tudi skrb za zaposlene, skrb za 

okolje, kakovostni programi vrtca, ugled vrtca itd. Po pregledu literature v različnih bazah 

smo ugotovili, da je področje družbene odgovornosti v vrtcih relativno slabo raziskano. 

Večinoma je raziskano področje družbene odgovornosti v vrtcih z vidika vsebin, ki jih 

vzgojitelj/ica prenaša na otroke (Zalokar 2011; Meglič 2012; Pearson 2013; Sullivan 2013) ne 

pa celovit pogled na družbeno odgovornost. 

Trnavčevič in Biloslavo (2009, 18) pojasnjujeta, da sta za uresničevanje trajnostnega razvoja 

pomembna vzgoja in izobraževanje, saj nam pomagata v življenju, spreminjata okvire 

razmišljanja in posledično izboljšujeta kakovost življenja. Bistveno je, da z vzgojo in 

izobraževanjem za trajnostni razvoj začnemo dovolj zgodaj, da se trajnostni razvoj vključi v 

kurikulum in učne načrte ter se na tem področju tudi gradi.  
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1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je ugotoviti družbeno odgovornost Vrtca Zarje Celje kot celoto, saj 

smo po pregledu literature in svetovnega spleta ugotovili, da se s tem področjem še nihče ni 

ukvarjal. Vrtec je prva institucija v katero se otrok vključi. Sreča se z vrstniki in drugimi 

odraslimi, postane del novega okolja, strokovni delavci mu pomagajo pri razvoju, ga učijo in 

mu dajejo smernice za življenje. Zanimajo nas tudi naslednja področja: odgovornost do 

zaposlenih, odgovornost do okolja, lokalne skupnosti in države. Namen je tudi spodbuditi 

zanimanje javnosti za to temo  in možnost večjega in nadaljnjega raziskovanja. 

Cilji magistrske naloge so: 

- predstaviti in pojasniti pojme, ki so za današnji čas zelo pomembni: trajnost, trajnostni 

razvoj in družbena odgovornost, 

- predstaviti družbeno odgovornost na primeru Vrtca Zarja Celje, 

- ugotoviti izvajanje koncepta družbene odgovornosti iz različnih vidikov v Vrtcu Zarja 

Celje, 

- ugotoviti, kako vzgojitelji/ce prenašajo družbeno odgovornost na otroke v Vrtcu Zarja 

Celje, 

- podati predloge in priporočila za izboljšave na področju družbene odgovornosti. 

Raziskovalna vprašanja: 

- Kako je v Vrtcu Zarja Celje opredeljena družbena odgovornost? 

- Na kakšen način se v Vrtcu Zarja Celje izražajo vidiki družbene odgovornosti? 

- Kako vgojitelji/ce prenašajo družbeno odgovornost na otroke? 

1.3  Predvidene metode za doseganje ciljev 

Magistrska naloga bo razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu bomo 

podatke pridobivali s pomočjo sekundarnih virov podatkov, torej s pomočjo domače in tuje 

strokovne literature, člankov, spleta in Uradnega lista Republike Slovenije. 

Empirični del bo temeljil na primarnih virih podatkov, ki jih bomo pridobili s 

polstrukturiranim intervjujem, torej bomo uporabili kvalitativno metodo. Intervju je 

»priložnost za raziskovalca, da prodre globoko, da odkrije nove ključne točke, odpre nove 

razsežnosti nekega problema in si zagotovi jasna, natančna, vseobsežna spoznanja, zasnovana 

na osebni izkušnji« (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 113). Poleg polstrukturiranega 

intervjuja bomo v empiričnem delu magistrske naloge uporabili metodo pregleda sekundarnih 

virov, dokumentacije, ki vsebuje podatke o družbeni odgovornosti Vrtca Zarja Celje (npr. 

letno poročilo). 



 

4 

 

V vzorec intervjuvancev bodo izbrani ključni akterji v Vrtcu Zarja Celje, ki so udeleženi v 

sooblikovanju družbene odgovornosti, to so vzgojiteljice in vodstvo. Opravili bomo pet 

intervjujev.  

1.4  Predpostavke in omejitve magistrskega dela 

Vrtec je prva institucija v katero se otroci vključijo, se učijo od strokovnih delavcev, ki 

skrbijo za njihov razvoj in zdravje. Strokovni delavci so deležni veliko izobraževanj, zato 

predpostavljamo, da intervjuvanci poznajo pojem družbene odgovornosti in se v Vrtcu Zarja 

Celje kaže družbena odgovornost na različnih vidikih.  

V magistrski nalogi se bomo omejili le na en vrtec. To je Vrtec Zarja Celje, ki ima štiri enote 

v Celju: Ringa Raja, Živ Žav, Iskrica in Mehurček.  

Omejitve vidimo v empiričnem delu magistrske naloge (intervju), saj vsi zaposleni v Vrtcu 

Zarja Celje ne bodo pripravljeni odgovarjati na intervju. Prav tako vsi intervjuvanci ne bodo 

želeli odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. Omejitev predstavlja tudi dejstvo, da bomo 

družbeno odgovornost Vrtca Zarja Celje preverjali le na podlagi letnih poročil in intervjujev. 
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2 DRUŽBENA ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Živimo na planetu z omejenim prostorom in omejenimi naravnimi viri. Plut (2011, 96) 

pojasnjuje, da sta temeljna vzroka za svetovno finančno krizo naraščanje števila svetovnega 

prebivalstva ter s tem naraščajoča poraba surovin in energije na prebivalca. Posledica tega je 

vse večja poraba omejenih naravnih virov in obremenjevanje ter onesnaževanje okolja (prav 

tam). Gregorčič idr. (2011, 7) opozarjajo, da moramo spremeniti naš pogled na svet, se 

zavedati napak v preteklosti, spremeniti odnose z ljudmi in okoljem ter se zavedati, da kriza ni 

zgolj ekonomska, ampak predvsem socialna, vrednotna in okoljska. 

Konec devetdesetih so v ospredje prišli pristopi, ki so naravnani k varovanju narave, socialni 

varnosti in pravičnosti, saj naš planet potrebuje uravnotežen razvoj, ki je trajnosten in 

sonaraven (Bertoncelj idr. 2011, 14). 

2.1 Trajnost 

Trajnost pomeni nekaj trajnega oziroma ta pomen povezujemo s trajanjem. Bertoncelj idr. 

(2011, 14) opišejo trajnost kot »nekaj ohranjati oziroma vzdrževati in pri tem vztrajati v 

daljšem časovnem obdobju«. Plut (2004, 159) opredeljuje trajnost kot »trajno širšo skrb za 

dvig kakovosti življenja, enakost ljudi v sedanjosti in prihodnosti, seveda v okviru 

zmogljivosti okolja, narave.« Prav tako pojasnjuje razliko med trajnostjo in sonaravnostjo, saj 

trajnost zajema ekonomski, družbeno-socialni in okoljski pomen, sonaravnost pa zajema le 

okoljsko trajnost (prav tam). 

Mevlja idr. (2010, 8) pojasnjujejo, da »trajnost (sustainability) praviloma označuje ohranjanje 

zmogljivosti povezanega sistema ekonomije in okolja za stalno (trajno) zadovoljevanje potreb 

in želja človeštva v dolgi prihodnosti, kar naj bi omogočilo trajnostni razvoj (sustainable 

development).«  

Rogers, Jalal in Boyd (2012, 22) pojasnjujejo, da je bil izraz trajnost izbran zato, da bi 

premostil prepad med razvojem in okoljem. Izraz prvotno izvira iz gozdarstva, ribištva in 

podzemnih voda, kjer se postavlja vprašanje glede količin, kot so največji trajnosti rez/posek 

(Koliko dreves lahko posekamo in obdržimo rast gozdov?), največji trajnostni donos (Koliko 

rib lahko vzamemo in ob koncu časovnega obdobja ribištvo še deluje?) ter največja trajnostna 

stopnja črpanja (Koliko podzemnih voda lahko črpamo in imamo še vedno uspešen 

vodonosnik na koncu črpalnega obdobja?) (prav tam). Kljub upoštevanju teh največjih količin 

ekosistem sam po sebi ni nujno trajnosten, saj so to le sestavine celotnega ekosistema (prav 

tam). Rogers, Jalal in Boyd (prav tam) prav tako dodajo, da je trajnost pogosto možno doseči 

na kratek rok, vendar ne nujno na dolgi rok.  

Porritt (2007, 33) pojasnjuje, da je trajnost sposobnost za nadaljevanje v dolgoročno 

prihodnost, trajnostni razvoj pa je proces s pomočjo katerega lahko dosegamo trajnost. 
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2.2 Trajnostni razvoj 

Živimo na planetu, ki ni v nikogaršnji lasti, dan je vsem nam v varstvo in odgovorno rabo. 

Zavedati se moramo, da so na njem najpomembnejše dobrine za življenje (zrak, voda, tla in 

ekosistemi), ki so omejene, zato moramo z našim planetom odgovorno ravnati (Gregorčič idr. 

2011, 7–8). 

Hiter razvoj znanosti in tehnologije je prispeval h gospodarskemu in družbenemu razvoju, 

industrializaciji je sledil razvoj računalništva in telekomunikacij, prav tako je porast dosegla 

produktivnost v kmetijstvu. Razvitemu svetu se je povečala blaginja, življenjska doba se je 

zvišala, od leta 1980 do leta 2009 se je svetovni bruto proizvod več kot podvojil. Leta 1970 je 

število prebivalstva znašalo 3,5 milijarde ljudi in leta 2011 naraslo že na 7 milijard. Kljub 

razvoju pa še vedno tretjina človeštva živi v pomanjkanju in revščini. Takšen razvoj, ki 

ustvarja vedno večje socialne razlike vsekakor ne more biti trajnosten (Mlekuž 2012, 8). 

Grainger (2004, 3) razlaga, da je bila ideja trajnostnega razvoja prvič izrecno opredeljena v 

letu 1980 v poskusu, da bi premagali dva temeljna nasprotja (problema), ki sta postala vedno 

bolj očitna v zadnji polovici 20. stoletja. Prvi problem se nanaša na navidezno 

nezdružljivostjo med ohranjanjem zdravega okolja in gospodarske rasti, ki je nujna za razvoj, 

drugi problem pa je razkorak med kakovostjo življenja v razvitih državah in državah v 

razvoju (prav tam).  

V začetku 1980-ih je bil izraz trajnostni razvoj uporabljen na široko in precej nekritično. Izraz 

je začel pridobivati na popularnosti, ko je postalo vse bolj v modi, da ga uporabljajo kot način 

odzivanja na svetovna okoljska vprašanja (globalno segrevanje, biološka raznovrstnost, 

tanjšanje ozonskega plašča itd.). Nenameren rezultat tega je bil, da je koncept širok in precej 

ohlapen, kar so trdili tudi nekateri znanstveniki (med njimi tudi ekonomisti). Ogorčenje med 

akademiki je sprožilo resnično nujo po ostrešji in jasnejši opredelitvi razumevanja 

trajnostnega razvoja. Svetovna komisija za okolje in razvoj pri Združenih narodih je zato 

naročila študijo na temo trajnostnega razvoja. Tako je leta 1987 nastalo Brundtlandsko 

poročilo (Our Common Future), kjer trajnostni razvoj poimenujejo kor razvoj, ki zadovoljuje 

potrebe sedanjosti, ne da bi ogrožal prihodnje generacije pri zadovoljevanju njihovih potreb 

(Hussen 2004, 269). Podobno ta pojem pojasnjujejo Gregorčič idr. (2011, 25) in sicer gre za 

»večplastni dvig blagostanja prebivalcev, torej odgovoren dvig materialnega, socialnega in 

okoljskega blagostanja sedanjih generacij na celotnem planetu brez ogrožanja eksistenčnih 

pogojev prihodnjih generacij in celotne biosfere.«  

Jaklič (1999, 294) opredeli trajnostni oziroma ekološko vzdržen razvoj kot strategijo: »ki uspe 

zadovoljiti sedanje generacije, ne da bi s tem okrnila zadovoljevanje prihodnjih generacij.« 

Jaklič (1999, 295) meni, da ima prav management podjetja pomembno vlogo pri udejanjanju 

tega razvoja, saj ima le-ta moč usmerjanja vedenja podjetja, ki naj bo v skladu z načeli 

varovanja naravnega okolja. Pojasnjuje (prav tam), da mora biti usmeritev podjetja v varstvo 
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okolja trajna ter postati del strategije in kulture podjetja. Politika ima veliko moči in sredstev 

za družbenoekološki obrat, da se spremeni obstoječa miselna paradigma in se vzpostavi 

družbenoekološka trajnostna družba (Kirn 2012, 151). 

Globalni učinek trajnostnega razvoja je proizvodni sektor popeljal od tradicionalne 

proizvodnje k vitki proizvodnji (zmanjšanje odpadkov) do zelene proizvodnje (zmanjšanje 

odpadkov, ponovna uporaba in recikliranje) ter kasneje do trajnostne proizvodnje, ki je 

definirana kot oblikovanje proizvedenih izdelkov, kjer uporabljajo postopke, ki zmanjšujejo 

negativen vpliv na okolje, ohranjajo energijo in naravne vire, so varni za zaposlene, skupnost 

in potrošnike in so ekonomsko primerni (Al-Turki 2014, 66). Al-Turki (prav tam) pojasni, da 

trajnostna proizvodnja uporablja inovacijske elemente »6R«: 

- reduce (zmanjšanje), 

- reuse (ponovna uporaba), 

- recycle (recikliranje), 

- recover (povrnitev), 

- redesign (preoblikovanje), 

- remanufacturing (ponovna izdelava). 

Dernbach (2002, 5) trdi, da je trajnostni razvoj človekov razvoj, ki je ekološko trajnosten in ni 

mišljen kot še eno poimenovanje za gospodarski razvoj, čeprav je le-ta vključen v trajnostni 

razvoj. Cilji trajnostnega razvoja so predvsem človekova svoboda, priložnosti in boljša 

kvaliteta življenja (prav tam). 

Za podjetja trajnostni razvoj pomeni sprejetje takšne poslovne strategije in takšnih ukrepov, ki 

prispevajo k zadovoljevanju trenutnih potreb podjetja in deležnikov kot tudi hkratno varstvo, 

ohranjanje in krepitev človeškega in okoljskega potenciala, kar prinaša veliko vrednost v 

prihodnosti (Jasiulewicz-Kaczmarek 2012, 117–118).  

Jasiulewicz-Kaczmarek (2012, 118) opiše, načine, s katerimi lahko podjetja izboljšajo svoje 

ekonomično, okoljsko in družbeno delovanje: 

- zmanjšanje nastajanja odpadkov – manj odpadkov in povečanje ponovne uporabe ali 

recikliranja, 

- uporaba virov kot so surovine, voda in energetska učinkovitost, 

- izogibanje ali vsaj izboljšanje upravljanja s tekočinami za obdelavo kovin, mazalnim 

oljem in oljem hidravlike, 

- izboljšanje okolja, zdravja in varnostne učinkovitosti, 

- sprejetje vitke proizvodnje in druge trajnostne inženirske tehnike, 

- izboljšanje delovnih pogojev, 

- uporaba najboljših praks v procesu izdelave in vzdrževanje pretoka, 

- usposabljanje vseh zaposlenih o trajnostnih praksah. 
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Baker (2006, 5) pojasnjuje, da model trajnostnega razvoja predstavlja pomemben primer 

novega okoljevarstvenega pristopa, ki poskuša uskladiti ekološke, družbene in gospodarske 

razsežnosti razvoja zdaj in v prihodnosti. Cilj modela je spodbujanje razvoja, ki je zajet v 

ekološko nosilnostjo planeta ter je socialno pravičen in gospodarsko vključujoč (prav tam). 

Model se ne osredotoča na posamezno napredovanje ampak na varovanje skupne prihodnosti 

človeštva (prav tam). 

Junija 2005 je Evropski svet v Bruslju v Deklaraciji o usmeritvenih načelih za trajnostni 

razvoj (Declaration on Guiding Principles for Sustainable Development) navedel štiri ključne 

cilje trajnostnega razvoja (Bowler Smith 2013, 30): 

- zaščita okolja: varovanje Zemljine sposobnosti, da omogoča življenje v vsej njeni 

raznolikosti; spoštovati omejitev naravnih virov našega planeta; zagotoviti visoko raven 

varstva in izboljšanja kakovosti okolja; preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja 

okolja; spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje za prekinitev povezave med 

gospodarsko rastjo in propadanjem okolja, 

- socialna enakost in kohezija: spodbujanje demokratične, socialno vključujoče, kohezivne, 

zdrave, varne in pravične družbe, ki spoštuje temeljne pravice in kulturno raznolikost, ki 

ustvarja enake možnosti in se bori proti diskriminaciji v vseh oblikah, 

- gospodarska blaginja: spodbujanje uspešnega, inovativnega, z znanjem bogatega, 

konkurenčnega in ekološko učinkovitega gospodarstva, ki zagotavlja visoko življenjsko 

raven ter polno in visokokakovostno zaposlitev v Evropski uniji, 

- izpolnjevanje mednarodnih obveznosti: spodbujanje ustanavljanja ter obramba stabilnosti 

demokratičnih institucij po svetu; spodbujanje trajnostnega razvoja po svetu; 

zagotavljanje, da so notranje in zunanje politike Evropske unije v skladu s svojimi 

mednarodnimi obveznostmi. 

2.2.1 Lizbonska strategija in Evropa 2020 

Lobnik (2004, 5) pojasnjuje, da razmere, kot so dinamičen razvoj prebivalstva v razvojno 

zaostajajočem delu sveta, podnebne spremembe, tržno gospodarstvo in s tem pretirano 

potrošništvo, vedno večje razlike med revnimi in bogatimi ter napredno gospodarstvo s 

slabšanjem in podcenjevanjem narave, vodijo do strategije, ki je okoljsko in razvojno 

uravnotežena. Združeni narodi in Evropska unija (ter z njo tudi Slovenija) se zavzemajo za 

trajnostni razvoj, ki ne obremenjuje narave in gradi na tehnološkem in gospodarskem 

napredku (prav tam). Lobnik (prav tam) pojasnjuje, da so spremembe nujne, kar nakazuje tudi 

Lizbonska strategija Evropske unije. V Lizboni so leta 2000 voditelji EU sprejeli Lizbonsko 

strategijo, »ki razvoj usmerja k cilju, da postane do 2010 'najbolj dinamična in konkurenčna, 

na znanju temelječa ekonomija v svetu, sposobna za sonaravno trajnostni ekonomski razvoj z 

več in boljšimi zaposlitvami, z veliko socialno kohezijo ter s spoštovanjem narave in 

človekovega okolja v njej'« (Lah 2004, 14).  
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Zaradi pritiska strokovne javnosti je Evropska komisija Lizbonsko strategijo zamenjala z 

novo strategijo Evropa 2020, ki poleg ekonomske bolj poudari tudi socialno in okoljsko 

komponento (Gregorčič idr. 2011, 30). Prizadevajo si k premagovanju krize in ustvarjanju 

pogojev za konkurenčnejše gospodarstvo ter s tem k višji stopnji zaposlenosti (Evropska 

komisija 2012). Stremijo k cilju strategije, ki je zagotavljanje pametne, trajnostne in 

vključujoče rasti. Strategija pametne rasti vključuje učinkovitejše vlaganje v izobraževanje, 

raziskave in inovacije. Strategija trajnostne rasti stremi k prehodu na nizkoogljično 

gospodarstvo in konkurenčno industrijo. Strategija vključujoče rasti pa temelji na ustvarjanju 

novih delovnih mest ter zmanjševanju revščine. Postavili so si pet krovnih ciljev (Evropska 

komisija 2013):  

- zaposlovanje, 

- raziskave in razvoj, 

- podnebne spremembe in energetska trajnost, 

- izobraževanje, 

- boj proti revščini in socialni izključenosti. 

S temi cilji želijo doseči 75-odstotno zaposlenost aktivnega prebivalstva (od 20 do 64 let), za 

raziskave in razvoj nameniti 3 % bruto domačega proizvoda Evropske unije, zmanjšati izpuste 

toplogrednih plinov za 20 % glede na leto 1990, povečati pridobivanje energije iz obnovljivih 

virov za 20 %, energetsko učinkovitost izboljšati za 20 %, zmanjšati število mladih, ki 

opustijo šolanje na manj kot 10 %, doseči, da vsaj 40 % oseb dokonča visokošolsko izobrazbo 

(med 30. in 34. letom) in zmanjšati število revnih in socialno izključenih za vsaj 20 milijonov 

prebivalcev (Evropska komisija 2013). 

Eurostat (2012) razkriva, da do leta 2011 cilji Evrope 2020 še niso bili doseženi v celoti, 

ampak se vidijo izboljšave. Stopnja zaposlenosti je bila 68,6-odstotna, za raziskave in razvoj 

je bilo namenjeno 2,03 odstotka bruto domačega proizvoda, emisije toplogrednih plinov (do 

2020 mora indeks doseči 80 točk) so znašale 83 točk, delež energije iz obnovljivih virov je bil 

13-odstoten, poraba učinkovite rabe energije (do leta 2020 je pričakovano 1,47 milijarde ton 

naftnega ekvivalenta) je bila 1,58 milijarde ton naftnega ekvivalenta. Izboljšalo se je področje 

izobraževanja (delež tistih, ki opustijo šolanje je leta 2005 znašal 15,8 %, leta 2011 pa 12,8 

%) in zmanjšalo število brezposelnih in socialno izključenih (iz 123,9 milijona iz leta 2005 na 

119,8 milijonov). 

2.2.2 Trije vidiki trajnostnega razvoja 

Koncept trajnostnega razvoja vsebuje ekonomski (gospodarski), družbeno-politični (socialni) 

in ekološki (okoljski) vidik. Azapagic, Emsley in Hamerton (2003, 2–3) pojasnjujejo, da ima 

ta koncept prostorsko in časovno dimenzijo, saj mora izpolniti trajen gospodarski razvoj, 

izboljšati socialno pravičnost in izboljšati kakovost okolja enakomerno po vsem svetu za 

sedanje in prihodnje generacije. Čeprav je koncept trajnostnega razvoja celosten, obsega tri 
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posamezne komponente (družba, okolje in ekonomija) in cilj tega koncepta je, da morajo biti 

vse tri komponente izpolnjene hkrati (prav tam). 

Al-Turki (2014, 66) pojasni, da ima koncept trajnostnega razvoja tri stebre: gospodarstvo, 

družba in okolje. Trdi (prav tam), da se trije stebri medsebojno ne izključujejo ampak krepijo, 

saj sta gospodarstvo in družba omejena z okoljskimi omejitvami.  

Trajnostni razvoj lahko poimenujemo tudi kot (Bertoncelj idr. 2011, 15): 

- razvoj, ki ne uničuje zraka, vode,  prsti in bioloških sistemov (okoljski vidik), 

- razvoj, ki iz naravnih virov planeta omogoča stalen tok dobrin in storitev (ekonomski 

vidik), 

- razvoj, ki ohranja vitalne oskrbne sisteme in zagotavlja pravičnost (socialni vidik). 

Maksimiziranje dobička je pri tradicionalni ekonomiji glavni cilj posameznikov in korporacij. 

Pri doseganju dolgoročnega uspešnega gospodarstva morajo biti koristi večje od stroškov 

oziroma mora priti vsaj do ravnovesja. Uspešnost je pogojena s stroški proizvodnje, 

povpraševanjem po proizvodih in storitvah ter z razpoložljivostjo in stroški vnosov. Naravno 

okolje v gospodarstvu pa je središče gospodarske oziroma ekonomske trajnosti. Gospodarski 

sistem je »del širšega planetarnega ekosistema, zato mora po načelu trajnostnosti svoje 

delovanje načrtovati in udejanjati znotraj okoljskih oz. ekosistemskih omejitev.« (Plut 2010, 

71–72). 

Ekonomska rast je danes najpomembnejši cilj družbe in organizacij, prav tako velja, da večja 

ekonomska rast prinaša boljšo družbo. Ekonomsko rast predstavlja bruto domači proizvod 

(BDP). Mišljenje, da večji kot je BDP, boljši je ekonomski razvoj in zadovoljstvo populacije, 

je napačno. Sreče, blaginje populacije in blaginje narave namreč ne moremo meriti z bruto 

domačim proizvodom (Peloza 2011, 9).  

Ekonomska rast je zelo pomembna, vendar jo je potrebno doseči z manjšo porabo energije in 

surovin, z večjo rabo obnovljivih energijskih virov in z učinkovito reciklažo materialov s 

pomočjo tehnološkega napredka (Plut 2010, 75). Organizacije morajo poskrbeti za trajnostno 

oziroma vzdržno rast, da ne padejo v past prehitre rasti, zato mora biti rast dobro načrtovana 

in vodena ter izhajati iz temeljnih potencialov organizacije (Bertoncelj idr. 2011, 18–21). 

Gospodarska rast v določenih primerih sedanjim generacijam povzroča koristi, nekaterim pa 

poslabšanje okolja in tako ogroža ter škoduje okolju in prihodnjim generacijam. Ključnega 

pomena pri doseganju povečevanja gospodarske dolgoročnosti oziroma trajnosti ni v tem, da 

proizvajamo manj, ampak je pomembno kako proizvajati drugače, da bo okolju prijazno in 

snovno-energijsko učinkovitejše (Plut 2010, 75). Davke dela in kapitala naj bi postopoma 

zamenjali davki na onesnaževanje okolja oziroma davki na škodljive dejavnosti za okolje 

(emisije ogljikovega dioksida, emisije žveplovega dioksida, odpadki, uporaba neobdelanih 

surovin, uporaba pesticidov) (Plut 2010, 79). Kirn (2012, 117) meni, da se mora ekonomija 
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industrijskih družb skrčiti, da bi postala trajnostna. Kirn (2012, 118) prav tako pojasnjuje, da 

je bila rast obvezna za vse podjetnike, saj v nasprotnem primeru propadejo zaradi konkurence. 

Evropska unija in Slovenija sta tako za izhod iz krize izbrali cilj trajne vzdržne gospodarske 

rasti (prav tam). Cato (2011, 16) pojasnjuje, da kdor verjame, da se za vedno lahko nadaljuje 

eksponentna rast v končnem svetu je norec ali ekonomist. Kirn (2012, 118–119) prav tako 

pojasnjuje, da si večina ekonomistov in politikov ne more predstavljati sveta brez rasti, saj naj 

bi upad rasti vodil v politično, ekonomsko in socialno krizo. Ne pri nas, ne v evropski uniji, 

ne v svetu ne naredijo ničesar za uveljavitev bolj radikalnih ukrepov, ki bi spremenili 

današnji, družbenoekološki netrajnosten način življenja (Kirn 2012, 120). Splošno je znano, 

da trajnostni razvoj ni mogoče učinkovito izvajati brez podpore široke pravice dostopa 

javnosti do informacij in brez sodelovanja (Ward 2008, 15). Kirn (2012, 121) je mnenja, da 

stalna rast vodi do dobe »ne-umnosti«, zato je možno, da sodobna civilizacija živi dostojno 

človeško brez rasti, vendar mora priti do spremembe življenjskega sloga in vrednot ter do 

preusmeritve politične, znanstvene, ekonomske in tehnične ustvarjalnosti k temu cilju. 

Lah (2004, 13) pojasnjuje da mora človeštvo začeti bolj skrbno ravnati z okoljem ter 

spremeniti odnos do narave, da ne pride do človeškega propada. Narava je preživela že pet 

velikih izumiranj, zato bo tudi v tem primeru preživela, saj si je (do zdaj) po dolgotrajnem 

procesu prenove vedno opomogla z novimi vrstami življenja (prav tam). 

Bistvo trajnostnega razvoja je torej: »ohraniti in varovati naravo, spoštovati življenje vseh 

ljudi in s tistim, kar pomeni napredek in novo vrednoto, pravično in skrbno gospodariti – v 

obstoječem družbenem redu« (Lobnik 2004, 5). 

2.3 Definicije družbene odgovornosti 

Družbena odgovornost je eden izmed vidikov trajnostnega razvoja. Najdemo lahko veliko 

definicij v različni literaturi. Tomaževič (2011, 61) pojasnjuje, da se poleg družbene 

odgovornosti v literaturi pojavljajo tudi naslednji pojmi: poslovna etika, družbena dovzetnost, 

odgovorno vodenje, dobro upravljanje, državotvornost združb itd. V magistrski nalogi bomo 

uporabljali pojem družbena odgovornost, ki je v nadaljevanju definiran. 

Tomaževič (2011, 61–62) je pojem družbene odgovornosti razdelil na klasičen in 

socioekonomski pogled. Klasičen pogled se nanaša na Friedmanov način razmišljanja, da je 

družbena odgovornost direktorjev le maksimirati dobiček, ter tako zadovoljiti interese 

lastnikov. Prav tako je trdil, da ima družbeno odgovornost lahko le oseba (lastnik, direktor), 

podjetje pa ne. Socioekonomski pogled vključuje poleg doseganja dobička kot družbeno 

odgovornost direktorjev tudi zaščito in povečevanje družbene blaginje. Pri sodobnem 

merjenju uspešnosti so poleg finančnih kazalcev pomembni tudi interesi drugih udeležencev 

poslovanja (kupcev, zaposlenih, partnerjev, dobaviteljev, javnosti, države), ki vodijo do 

ustreznih finančnih rezultatov (prav tam). Iz teh dveh pogledov se je razvil štiristopenjski 
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model družbene odgovornosti (Tomaževič 2011, 62). Ta model bo podrobneje opisan v 

poglavju Modeli družbene odgovornosti.  

Svetovni gospodarski svet za trajnostni razvoj (World Business Council for Sustainable 

Development – WBCSD, 1999) trdi, da je družbena odgovornost organizacij nenehna 

zavezanost organizacije k etičnemu obnašanju, prispevati h gospodarskemu razvoju ob 

hkratnem izboljšanju kakovosti življenja zaposlenih in njihovih družin, lokalne skupnosti in 

družbe na splošno.  

V Zelenem dokumentu za promocijo Evropskih usmeritev za družbeno odgovornost podjetij 

je leta 2001 Evropska Komisija opredelila družbeno odgovornost kot »koncept, s pomočjo 

katerega podjetja na prostovoljni ravni integrirajo družbene in okoljske zadeve v svoje 

poslovanje in v svoja razmerja z deležniki« (IRDO b. l.). Mullerat (2010, 14) pojasnjuje, da se 

skozi družbeno odgovornost podjetja prostovoljno odločijo za spoštovanje in varovanje 

interesov širokega kroga deležnikov hkrati pa prispevajo k čistejšemu okolju in boljši družbi z 

aktivnim sodelovanjem z vsemi. 

Družbena odgovornost po standardu ISO26000:2010 je »odgovornost organizacije za vplive 

njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, ki skozi pregledno in etično ravnanje: 

prispeva k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje in blaginjo družbe; upošteva pričakovanja 

deležnikov; je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja; ter je 

integrirana v celotno organizacijo in se izvaja v vseh njenih odnosih« (IRDO b. l.). Namen 

tega standarda je spodbuditi in pomagati organizacijam prispevati k trajnostnemu razvoju in 

jim dati smernice o družbeni odgovornosti (Ekvilib Inštitut 2013). 

Steiner in Steiner (2012, 123) sta mnenja, da mora organizacija brez škodovanja ustvarjati 

bogastvo ter ščititi in povečevati družbeno premoženje. Družbeno odgovornost sta razdelila 

na: tržna dejanja, ki prevladujejo, saj s tem organizacija normalno tržno deluje in se odziva na 

konkurente na trgu, iz okolja naročena dejanja, ki jih je organizacija zaradi vladnih regulacij 

in dogovorov zavezana opravljati in prostovoljna dejanja, za katera se organizacije odločijo 

prostovoljno (Steiner in Steiner 2012, 131–133). Menimo, da so prostovoljna dejanja v 

današnjem času zelo pomembna, saj tako organizacije pomagajo družbi in si s temi dejanji 

pridobijo ugled. 

Bertoncelj idr. (2011, 111–112) pojasnjujejo, da je družbena odgovornost razdeljena v 

naslednje štiri skupine: 

- instrumentalne: zaznan je le ekonomski vidik sodelovanja organizacije z družbo, saj je 

glavna vloga organizacij povečevanje vrednosti za lastnike, 

- politične: organizacije morajo sprejeti družbene dolžnosti in pravice in sodelovati v 

družbenih dejavnostih, 

- integrativne: organizacije so pri poslovanju, obstoju in rasti odvisne od družbe in okolja, 

zato morajo gledati na družbene potrebe, 
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- etične: že zaradi etične zapovedi bi morale organizacije sprejeti družbeno odgovornost. 

Bertoncelj idr. (2011, 112) so strnili opredelitve družbene odgovornosti in podali sklep, da 

»koncept družbene odgovornosti pomeni trajnostno usmerjeno delovanje organizacije, ki 

pripomore k izboljšanju blaginje družbe kot celote, pri čemer upošteva interese vseh 

zainteresiranih deležnikov, lastne interese, skupaj z doseganjem dobička, ter dosledno 

spoštuje etična in moralna načela.« 

Duckworth in Moore (2010, 1) opisujeta družbeno odgovornost kot ideal, kot cilj popolnosti, 

ki ne bo nikoli v celoti dosežen, kot tarčo nenehnih izboljšav in kot poslovno nujnost. 

Potrebna so dejanja in taktika, da se izboljša družbeno odgovorno ravnanje podjetij, šol, vlade 

in drugih organizacij (prav tam). 

Daft (2008, 150) družbeno odgovornost poimenuje kot obveznost vodstva organizacije, da 

sprejema odločitve in ukrepe, ki bodo povečali blaginjo družbe in tudi organizacije. 

Naslednji faktorji pa predstavljajo porast družbene odgovornosti v podjetjih (Asongu 2007, 

113): 

- spoznanje, da kupci iščejo proizvode z dobrim ugledom, 

- vlagatelji so bolj pripravljeni dati svoj denar podjetjem z zglednimi oziroma vzornimi 

zapisi oziroma dejanji, 

- spoznanje, da pravilno izvajanje strateških programov družbene odgovornosti podjetij 

lahko prinese konkurenčno prednost podjetjem, 

- korporacije, ki vlagajo v prihodnost svojih zaposlenih pridobijo v zameno zvestobo in 

predanost zaposlenih. 

2.4 Razvoj družbene odgovornosti 

Zelo dolgo je bila tradicionalna odgovornost podjetij preprosta: ekonomsko preživetje v 

okviru prostega trga. Prav tako je v preteklosti večino podjetij usmerjala odgovornost 

predvsem za njihove lastne interese. Kmalu pa je postalo jasno, da visoko motivirani, dobro 

izobraženi in zdravi zaposleni pomenijo blaginjo in stalnost za podjetje. Družba se je v 

današnjem času zelo spremenila: lokalno je postalo globalno, kar je bilo »zaprto« je sedaj 

»odprto«, vse je med seboj povezano. Izkazalo se je, da klasični družbeni koncepti ne 

ustrezajo več potrebam in problemom s katerimi se družba sooča. Vedno več je zahtev, 

katerih vlogo in odgovornost morajo prevzeti podjetja, saj niso odgovorna le za zagotavljanje 

visoko kakovostnih in zmogljivih izdelkov in storitev, ampak se od njih pričakuje, da bodo 

zadovoljila potrebe notranjih in zunanjih deležnikov in zagotovila, da negativne družbene in 

okoljske vplive zmanjšajo na minimum. Družba od podjetij prav tako zahteva, da opravljajo 

dejavnosti, s katerimi ne bodo ogrožala prihodnjih organizacij ali kogarkoli drugega na svetu. 
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Podjetja pa kljub vsemu ne smejo pozabiti na svoje osnovne ekonomske cilje (Jonker in de 

Witte 2006, 3). 

Nujnost oziroma potreba po družbeni odgovornosti med podjetji ni nov koncept, saj že 

starodavni kitajski, egipčanski in sumerski zapisi kažejo, da so si že takrat začrtali pravila za 

poslovanje, da bi olajšali trgovanje in zagotovili upoštevanje širših interesov (Werther in 

Chandler 2011, 9–10). Mullerat (2010, 64) je prav tako mnenja, da ta koncept ni nov, saj je 

človeški odnos tisti, ki kaže, da ta koncept obstaja že od nekdaj, saj so si ljudje skozi 

zgodovino vedno pomagali med seboj. Vendar Tomaževič (2011, 58) pojasnjuje, da je 

kapitalizem in proces hitre globalizacije privedel do sovražnih prevzemov podjetij, 

onesnaževanja okolja, izkoriščanja zaposlenih in naravnih virov, poslovnih škandalov, 

ogrožanja okolja zaradi ekoloških nesreč itd. Ta dejanja so privedla do razprav o družbeni 

odgovornosti v sedanjem času. Prav tako Sims (2003, 40) pojasni, da so ljudje oziroma družba 

vedno bolj nestrpni glede neetičnega ali družbeno neodgovornega ravnanja podjetij, zato je 

smiselno, da člani podjetja povečajo razumevanje družbene odgovornosti. 

Leta 1953 je Bowen odprl razpravo o družbeni odgovornosti podjetja z izdajo knjige z 

naslovom 'Social Responsibilities of the Businessman' in s tem odprl vprašanje o tem, katere 

odgovornosti do družbe lahko pričakujemo, da jih bodo poslovneži prevzeli (Mullerat 2010, 

64). Bowen (2013, 3) trdi, da imajo odločitve in dejanja poslovnežev neposreden vpliv na 

kakovost našega življenja, saj te odločitve ne vplivajo le na njih, njegove delničarje, njegove 

delavce ali stranke ampak vplivajo na življenja in usodo vseh nas. 

Tomaževič (2011, 60) opisuje zgodovinski pregled družbene odgovornosti z začetkom v 18. 

stoletju, kjer je veljalo prepričanje Adama Smitha, da je glavni cilj združbe maksimiranje 

dobička, ki prispeva k povečanju ekonomske moči celotne družbe. Obdobje 20. stoletja je bolj 

zaznamovalo potek oziroma razvoj družbene odgovornosti (prav tam): 

- v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja je predvsem v ZDA prodiralo prepričanje, da 

ima podjetje tudi družbene obveznosti in da mora biti obnašanje združb skladno s 

prevladujočimi normami, vrednotami in pričakovanim obnašanjem, 

- v sedemdesetih letih 20. stoletja je bilo sprejetih nekaj temeljnih dokumentov na 

mednarodni ravni: manifest o družbeni odgovornosti združb iz Davosa (1973), temeljna 

listina o delovanju multinacionalnih združb s strani OECD (1976), kodeks delovanja 

multinacionalnih združb pod okriljem OZN (1977), tripartitna izjava delodajalcev, 

delojemalcev in države o socialni odgovornosti multinacionalnih združb s strani ILO 

(1977), 

- v osemdesetih letih 20. stoletja je bila glavna tema družbena odgovornost združb, 

- o temeljnih ciljih delovanja združb so se spraševali konec devetdesetih let 20. stoletja, ko 

so ta čas zaznamovali poslovni škandali in zlom borz v ZDA, 

- začetek 21. stoletja Evropska Komisija (2001) in odbor ZN (2003) opredelita družbeno 

odgovornost združb. 
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2.5 Modeli družbene odgovornosti 

V tem poglavju bodo opisani naslednji modeli: koncept trojnega izida (angl. triple bottom 

line), Carrollova piramida, tridelni model družbene odgovornosti organizacij, štirifazni model 

družbene odgovornosti organizacij in model 3C-SR.  

Korenine svetovne trajnostne krize so družbene in politične, zato imajo le organizacije vire, 

globalni doseg in motivacijo za dosego trajnosti (Adams, Frost in Webber 2004, 17). 

Koncept trojnega izida 

Sredi 1990-ih, ko je bil koncept organizacijske družbene odgovornosti še precej nov pojem, je 

britanski poslovni svetovalec John Elkington skoval izraz »triple bottom line« (koncept 

trojnega izida) (Parsons 2008, 152).  Zu (2009, 29) pojasnjuje, da se je takrat izraz razširil in 

postal poznan po vsem svetu. Paradigma tega koncepta je, da ni odločilen uspeh organizacije 

merjen le s tradicionalno, finančno učinkovitostjo, ampak tudi z družbeno/etično in okoljsko 

učinkovitostjo (prav tam). Zu (2009, 29–30) trdi, da ta koncept zajema razširjen spekter 

vrednot in meril za merjenje organizacijskih uspehov: ekonomskih, okoljskih in družbenih, 

kar pomeni širitev tradicionalnih okvirov poročanja, upoštevajoč okoljsko in družbeno 

uspešnost.  

Ekonomski poudarek na trajnost (ekonomska odgovornost) je Savitz (2013, 43) razdelil na 

dva dela: notranja in zunanja osredotočenost. Notranja osredotočenost poudarja finančni 

uspeh v smislu tradicionalnih poslovnih ukrepov, kot so ustvarjanje premoženja delničarjev in 

poudarek na finančni sposobnosti za preživetje, rast in dobiček organizacije (prav tam). 

Zunanja osredotočenost poudarja ustvarjanje ekonomskih koristi za družbo: lokalno 

zaposlovanje, plačevanje davkov, sodelovanje z lokalno manjšino itd. (prav tam). Mullerat 

(2010, 151–152) opisuje, da družbena komponenta oziroma odgovornost vsebuje pravice 

delavcev, pravico do dela, življenja, izobrazbe, zdravja, socialne varnosti, do mnenja in 

svobodnega izražanja, zasebnosti itd. Posvečanje pozornosti organizacij na družbeno trajnost 

lahko pripelje do poslovnega uspeha v mnogih pogledih, saj prizadevanja za raznovrstnost 

delovne sile ali krepitev odnosov v skupnosti lahko pomagajo pritegniti zveste in zanesljive 

zaposlene in druge deležnike, pomembne za rast organizacije (Savitz 2013, 45). 

Estes (2009, 7) pojasnjuje, da so tri osnovne komponente koncepta trojnega izida neločljivo 

povezane med seboj: 

- ljudje: vidik socialnega/družbenega kapitala, ki pomeni zagotavljanje koristi od 

priložnosti in zagotavljanje enakosti za vse ljudi, 

- planet: okoljski vidik, ki pomeni ohranjanje naravnih kakovosti našega ekosistema v 

korist zdravja prihodnjih generacij, 
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- dobiček: ekonomski vidik, ki pomeni uravnoteženje finančne rasti (zavedanje in  skrbnost 

za socialno dobro) in ekološkega nadzora. 

 

Slika 1: Organizacijski učinek na okolje v treh ravneh 

Vir: Bertoncelj idr. 2011, 113. 

Organizacije lahko na okolje učinkujejo na treh ravneh (Bertoncelj idr. 2011, 113) (slika 1): 

- osnovna raven: spoštovanje zakonov in s tem plačevanje davkov, 

- organizacijska raven: spoštovanje zakonodaje in zmanjševanje negativnih učinkov, 

- družbena raven: pomoč organizacij pri odpravi družbenih problemov in odgovornost 

organizacij za bolj zdravo družbo. 

Carrollova piramida  

Carrollova piramida (slika 2) temelji na Carrollovi predlagani opredelitvi družbene 

odgovornosti podjetij, ki pravi, da družbena odgovornost poslovanja zajema ekonomska, 

zakonska, etična in filantropska pričakovanja, ki jih ima družba od organizacij v danem 

trenutku (Schwartz 2011, 87). Ekonomska pričakovanja so zahtevana in zajemajo donosnost 

organizacij; zakonska pričakovanja so prav tako zahtevana in težijo k spoštovanju 

zakonodaje; pri etičnih pričakovanjih se od organizacij pričakuje, da bodo ravnale etično; 

filantropska pričakovanja so zaželena in od organizacij se pričakuje, da se vedejo kot dober 

državljan. 
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Slika 2: Carrollova piramida 

Vir: Bertoncelj idr. 2011, 115. 

Piramida družbene odgovornosti podjetij ima za osnovo ekonomsko kategorijo (na njej 

temeljijo vse ostale) in nato po piramidi navzgor sledijo zakonska, etična in filantropska 

kategorija (Zu 2009, 23). 

Podjetja morajo tako pri poslovanju upoštevati naslednje kategorije (Coombs in Holladay 

2012, 20): 

- ekonomska kategorija pomeni, da podjetja proizvajajo proizvode in storitve, da bi 

ustvarila dobiček,  

- zakonska kategorija pomeni, da morajo upoštevati družbene zakone in druge predpise, 

- etična kategorija: etične norme je treba upoštevati v družbi, čeprav ne gre za zakone in 

predpise, čeprav so etične odgovornosti slabo opredeljene morajo podjetja delovati 

pravilno in ne smejo nikomur škoditi, 

- filantropska kategorija: filantropske odgovornosti so prostovoljne in predstavljajo še en 

niz družbenih pričakovanj, vendar so manj opredeljene od zakonskih in etičnih; od 

podjetij se pričakuje, da se vedejo kot dobri državljani. 

Ker so filantropske odgovornosti na vrhu piramide, Esposito (2009, 116) pravi, da je to prava 

pot organizacij, da dosežejo družbeno odgovornost. Najbolj naraven način za dosego vrha je 

izpolnjevanje vseh svojih obveznosti (ekonomske, zakonske, etične) (prav tam).  

Carrollova piramida pa ima tudi nekaj slabosti (Woermann 2013, 131–132). 

- Prvič: upodobitev odgovornosti podjetij v smislu piramide kaže hierarhijo dimenzij 

družbene odgovornosti podjetij, pri kateri so filantropske odgovornosti najpomembnejše. 

Čeprav Carroll izrecno navaja, da sta najpomembnejši dimenziji ekonomska in zakonska, 
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lahko uporaba piramide za ponazoritev družbene odgovornosti podjetij kljub temu 

povzroči zmedo. 

- Drugič: piramida ne sprejme oziroma ne omogoča prekrivanja dimenzij odgovornosti za 

podjetja. 

- Tretjič: vključitev filantropskih odgovornosti povzroča zmedo, saj so filantropske 

dejavnosti prostovoljne in zato, strogo gledano, ne spadajo pod domeno družbene 

odgovornosti podjetij. 

- Četrtič: Carroll ne zagotavlja veliko razpravljanj o tem, kako lahko organizacije 

sodelujejo v več domenah, prav tako niso njegove razprave o štirih področjih popolne.   

Zaradi teh razlogov je bil predlagan tridelni model družbene odgovornosti organizacij, ki ima 

sedem kategorij odgovornosti, štiri izmed njih pa predstavljajo prekrivanje odgovornosti 

(Woermann 2013, 132). 

Tridelni model družbene odgovornosti organizacij 

Slika 3 prikazuje tridelni model, ki ga sestavljajo tri glavne kategorije: ekonomska, zakonska 

in etična kategorija. Ker je model predstavljen kot Vennov diagram, lahko ločimo tudi 

naslednja področja: ekonomsko/etično, zakonsko/etično, ekonomsko/zakonsko in 

ekonomsko/zakonsko/etično. 

 

Slika 3: Tridelni model družbene odgovornosti organizacij 

Vir: Bertoncelj idr. 2011, 116. 

Tridelni model je Carrollove štiri kategorije zmanjšal na tri: ekonomska, zakonska in etična 

kategorija (Carroll 2008, 40). Ta model, predstavljen kot Vennov diagram, je ponudil 

alternativo za njegovo prejšnjo konceptualizacijo družbene odgovornosti podjetij (prav tam). 
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Filantropska kategorija je uvrščena med etično in/ali ekonomsko, saj je zaradi prej naštetih 

razlogov (težave pri Carrollovi piramidi) opredeljeno, da je filantropska dejavnost 

prostovoljna in je ne smemo šteti k družbeni odgovornosti organizacij (Bertoncelj idr. 2011, 

114). 

Bertoncelj idr. (2011, 115) opisujejo vseh sedem področij: 

- ekonomsko: to področje zajema neetična in nezakonita dejanja, ki so naravnana le k 

blaginji, 

- zakonsko: dejanja, ki so v skladu z zakoni, niso etična, ne prinašajo ekonomskih koristi, 

- etično: etična dejanja, ki niso v skladu z zakoni, ne prinašajo ekonomskih koristi,  

- ekonomsko/etično: dejanja niso v skladu z zakoni, vendar so etična in gospodarska, 

- zakonsko/etično: dejanja ne prinašajo nobenih ekonomskih koristi, so v skladu z zakoni 

in etična, 

- ekonomsko/zakonsko: dejanja niso etična, so v skladu z zakoni in gospodarska, 

- ekonomsko/zakonsko/etično: organizacije težijo k temu delovanju, saj gre za dejanja, ki 

prinašajo ekonomsko korist, so v skladu z zakoni in veljajo za etična. 

Štirifazni model družbene odgovornosti 

Iz slike 4 je razvidno, da ima ta model štiri faze, ki nakazujejo družbeno odgovornost 

organizacije. Pri prvi fazi je družbena odgovornost manjša in se stopnjuje do zadnje faze, kjer 

je ta odgovornost največja. 

 

Slika 4: Štirifazni model družbene odgovornosti 

Vir: Bertoncelj idr. 2011, 116. 

Faza 1 predstavlja manjšo družbeno odgovornost, saj se manager oziroma direktor zgleduje 

po klasičnem pogledu na družbeno odgovornost (ustvarjanje dobička) in tako izpolnjuje 

interese lastnikov v skladu z zakoni (Meško 2011, 13). Faza 2 predstavlja razširjenost 

družbene odgovornosti managerja na zaposlene, kjer se trudi izboljšati delovne pogoje ter 

skrbeti za njihove pravice in varnost zaposlitve (prav tam). Ker lahko managerji interese 

lastnikov lažje dosežejo s tem, da zadovoljijo potrebe ostalih udeležencev (stranke, 
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dobavitelji) se družbena odgovornost na fazi 3 razširi na partnerje v okolju (dobri odnosi s 

strankami in dobavitelji, poštene cene kakovostnih in varnih proizvodov ter storitev) (prav 

tam). Zadnja faza 4 pa predstavlja najvišjo družbenoekonomsko zavezanost, saj organizacije 

delujejo v dobro širše družbe (prav tam).  

Model 3C-SR 

Meehan, Meehan in Richards (2006, 386–391) so razvili model 3C-SR (angl. competitive 

advantage through »social resources«), ki ga Bertoncelj idr. (2011, 117) poimenujejo 

konkurenčna prednost prek družbenih virov. 

Meehan, Meehan in Richards (2006, 386) pojasnjujejo, da lahko model managerjem ponudi 

praktične smernice o tem, kako se povezati z vse večjim številom etično zavedajočih 

potrošnikov in hkrati doseči ekonomske in družbene cilje. 

Družbeni viri so sestavljeni iz treh medsebojno povezanih komponent, katerih hkratna 

prisotnost krije nadzor verodostojnosti ponudbe izdelkov/storitev usmerjenih na etičnega 

potrošnika (Meehan, Meehan in Richards 2006, 391–392). Te tri sestavine modela so 

(Bertoncelj idr. 2011, 117): 

- etična in socialna predanost, 

- povezava z vrednotami poslovnih partnerjev, 

- dosledno/konsistentno vedenje. 

Za organizacije je v praksi nemogoče te tri elemente ločiti in trditi zase, da so dober državljan 

(Meehan, Meehan in Richards 2006, 392). 

Etična in socialna predanost organizacije zajema etične standarde in socialne cilje 

organizacije, ki se kažejo v poslanstvu, strateških ciljih, strateških programih, organizacijski 

politiki in organizacijski kulturi (Meehan, Meehan in Richards 2006, 392). Ta predanost 

temelji na zakonski, ekonomski in etični kategoriji tridelnega modela (prav tam). 

Povezava z vrednotami poslovnih partnerjev pomeni oblikovanje sistema vrednot v katerem 

različni akterji (dobavitelji, poslovni partnerji, zavezniki, stranke) sodelujejo (Meehan, 

Meehan in Richards 2006, 393). 

Konsistentno vedenje se nanaša na vse vidike delovanja organizacije, saj je danes dosledno 

dolgoročno družbeno odgovorno vedenje in zaupanje do organizacije zelo pomembno za 

potrošnike (Bertoncelj idr. 2011, 117). 
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2.6 Deležniki družbene odgovornosti 

Prva opredelitev izhaja iz leta 1963, ko je stanfordski raziskovalni inštitut opredelil deležnike, 

kot skupine brez podpore katerih bi organizacije prenehale delovati (Friedman in Miles 2006, 

5). Pojem deležniki (angl. stakeholders) razumemo tudi pod drugimi izrazi: udeleženci, 

interesne skupine, zainteresirani udeleženci, udeležene strani, vplivneži in zainteresirana 

javnost (Bertoncelj idr. 2011, 125). Horrigan (2010, 44) opredeljuje, da so deležniki 

posamezniki ali skupine, ki so vpleteni v zadeve in vplive organizacij, vključno z delničarji 

družbe in drugimi deležniki organizacije. Freeman pa definira deležnike (klasična definicija) 

kot skupino ali posameznika, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev organizacije ali pa imajo 

dejavnosti organizacije vpliv nanje (Friedman in Miles 2006, 1). Ta definicija kaže na to, da 

so zunanji posamezniki in skupine lahko deležniki organizacije, čeprav jih organizacije ne 

obravnavajo tako (prav tam).  

V preteklih letih je bilo poslovno življenje v večini organizacij preprostejše, ker je bilo to 

obdobje manj zahtevno, z minimalnimi in jasno razumevajočimi pričakovanji med različnimi 

stranmi. To se je kazalo v preprostem sosledju. Investitorji so dali denar za zagon ali 

financiranje poslovanja, lastniki in njihovi zaposleni so vzdrževali poslovno dejavnost, 

dobavitelji so poskrbeli, da so bile na voljo surovine za proizvodnjo, kupci pa so kupili 

izdelek ali storitev. Današnja sodobna organizacija je v mnogih primerih institucionalno 

središče kompleksne družbe. Sestavljena je iz velikega števila ljudi s številnimi interesi, 

pričakovanji in zahtevami o tem, kaj morajo organizacije zagotoviti, torej se morajo 

organizacije odzivati na vse bolj raznoliko število posameznikov in skupin. V preteklosti so 

organizacije lahko ignorirale določene posameznike in skupine, ker le-ti niso imeli moči in 

niso mogli vplivati na njene odločitve. V nekaj desetletjih pa je vloga udeležencev dobila vse 

večji pomen, saj morajo organizacije obravnavati legitimne potrebe in pričakovanja 

udeležencev, če želijo biti uspešne na dolgi rok (Sims 2003, 71–72). 

Eden izmed predlogov je, da se pojem družbena odgovornost podjetij nadomesti s pojmom 

odgovornost do deležnikov podjetij, saj je glavni cilj vsake organizacije, da izpolni svoje 

obveznosti do vseh svojih ključnih deležnikov, to so investitorji, zaposleni, lokalne skupnosti 

in okolje (Ong 2008, 187). 

Deležniki upravičeno pričakujejo (pogosto tudi zahtevajo), da podjetja izpolnjujejo njihove 

zahteve na odgovoren način: delničarji zahtevajo ustrezno donosnost njihovih naložb, stranke 

si želijo, da plačajo kvaliteto po sprejemljivi ceni, zaposleni si želijo zadovoljstvo na 

delovnem mestu, dobavitelji iščejo zanesljive kupce, vlade želijo spoštovanje zakonodaje, 

sindikati iščejo koristi za svoje člane, konkurenti želijo pošteno konkurenco, lokalne 

skupnosti si želijo, da so podjetja odgovorni državljani ter splošna javnost pričakuje, da bodo 

podjetja izboljšala kakovost življenja (Sims 2003, 40).  

Friedman in Miles (2006, 13) trdita, da so najpogostejše skupine deležnikov: 
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- delničarji, 

- kupci oziroma odjemalci, 

- dobavitelji in distributerji, 

- zaposleni, 

- lokalne skupnosti. 

Avstralski standard družbene odgovornosti podjetij (AS 8003) opredeljuje, da so deležniki 

vsi, ki imajo dolgoročni interes v organizaciji oziroma v njenih dejavnostih. Ti deležniki so 

(prav tam): 

- zaposleni, 

- zunanji izvajalci, 

- dobavitelji, 

- delničarji (tudi investitorji), 

- skupnost v kateri deluje podjetje in njegovi dobavitelji, 

- potrošniki, 

- nevladne agencije, 

- vlade (na več ravneh), 

- mediji, 

- upniki, 

- glavni donatorji, 

- partnerji skupnih vlaganj. 

V širšem pomenu lahko delničarje razdelimo na (Gerber in du Plessis 2009, 2–3): 

- notranje deležnike (znotraj organizacije): osebje, management, odbor direktorjev, 

delničarji in investitorji, 

- zunanje deležnike (zunaj organizacije): potrošniki, družba, dobavitelji, okolje, vlada, 

konkurenti in mediji. 

Deležnike lahko razvrstimo tudi na primarne in sekundarne deležnike. Primarni deležniki  so 

tisti, brez katerih podjetje ne more preživeti: investitorji, zaposleni, dobavitelji, kupci in vlade 

ter skupnosti, ki zagotavljajo infrastrukturo in trge. Sekundarni deležniki so tisti, ki vplivajo 

na podjetje ali pa dejavnosti podjetja vplivajo na njih. Niso bistveni za preživetje podjetja, 

čeprav lahko podjetju pomagajo ali škodujejo. Dolžnost managerjev je, da ustvarijo dovolj 

premoženja, vrednosti ali zadovoljstva za primarne deležnike, da se zagotovi njihov obstoj v 

delu sistema deležnikov (Blowfield in Murray 2008, 164).  

Poleg razvrstitve primarnih in sekundarnih družbenih deležnikov, Sims (2003, 74–75) omenja 

tudi nedružbene deležnike: 

- primarni nedružbeni deležniki vključujejo naravno okolje, prihodnje generacije in 

nečloveške vrste, 

- sekundarni nedružbeni deležniki pa vključujejo skupine okoljevarstvenih pritiskov in 

organizacije za varstvo živali. 
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Werther in Chandler (2011, 35) opisujeta, da je mogoče deležnike v podjetju razdeliti v tri 

različne skupine: organizacijski deležniki (znotraj podjetja), gospodarski deležniki (zunaj 

podjetja) in družbeni deležniki (zunaj podjetja) (slika 5). Skupaj te tri skupine deležnikov 

tvorijo koncentrične nize krogov. Organizacijski deležniki so v središču, večji krog 

predstavlja ekonomske deležnike v podjetju, največji krog, v katerega spadajo vsi deležniki pa 

predstavlja družbo in družbene deležnike (prav tam 35–36). Organizacijski deležniki so 

zaposleni, managerji, delničarji in sindikati med katerimi so v prvi vrsti zaposleni, saj so tudi 

občasni potrošniki podjetja in člani družbe v kateri deluje podjetje. Gospodarski deležniki so 

potrošniki, konkurenti, upniki, distributerji ter dobavitelji in v podjetju predstavljajo vmesnik 

med organizacijskimi in družbenimi deležniki. Potrošniki niso notranji oziroma organizacijski 

deležniki, vendar so del družbe v katerem podjetje deluje. Družbeni deležniki so vlada, 

skupnosti, neprofitne in nevladne organizacije in okolje. Vlada, ki ureja industrijo v podjetju, 

spada le v družbene deležnike in nima nobenih ekonomskih odnosov s podjetjem, prav tako ni 

formalni del podjetja (prav tam, 36). 

 

Slika 5: Delitev deležnikov v organizaciji 

Vir: povzeto po Werther in Chandler 2011, 35. 

Vsaka organizacija mora poskrbeti za odnose z deležniki in določiti tržne strategije za 

komuniciranje z deležniki ter poskrbeti za sodelovanje z njimi, da dosežejo skupne cilje 

(Gerber in du Plessis 2009, 9). Dober odnos z deležniki je pomemben zaradi naslednjih 

razlogov (prav tam): 
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- daje organizaciji dovoljenje za delovanje, kar pomeni odobritev vseh njenih deležnikov 

za poslovanje, 

- spodbuja podporo skupnosti in zaposlenih, da organizacija doseže svoje cilje in namene, 

- zagotavlja podporo vlade in drugih regulativnih deležnikov, saj so predpisi in zakoni 

upoštevani, 

- podatki, zbrani s komunikacijo z deležniki se lahko uporabijo za izboljšanje ponudbe 

izdelkov in storitev za stranke, zaradi česar so lahko podjetja bolj konkurenčna, 

- pomaga zagotoviti, da so zaposleni bolj produktivni in zavezani k uspehu podjetja. 

Napačni odnosi z deležniki lahko povzročijo naslednje (prav tam): 

- nezadovoljni in nemotivirani zaposleni, 

- odpoved pogodbe z dobavitelji, 

- izguba blagovne znamke zaradi slabe podpore, 

- izguba dobička, 

- slabi odnosi z javnostjo, 

- tožba. 

2.7 Področja družbene odgovornosti v organizaciji 

Bertoncelj idr. (2011, 118) menijo, da so najpomembnejša področja družbene odgovornosti 

organizacij naslednja: 

- kakovost in varnost izdelkov, 

- odnosi s potrošniki, 

- odnosi z zaposlenimi, 

- odnosi s konkurenco, 

- odnosi z lokalno skupnostjo, 

- dobrodelnost in skrb za ljudi, 

- odgovornost do države oziroma vlade, 

- skrb za okolje, 

- ekonomski vplivi. 

Kakovost in varnost izdelkov 

Organizacije morajo svoje izdelke ustrezno označiti in embalirati ter o škodljivosti oziroma 

varnosti o uporabi seznaniti potrošnike, saj le-ti od njih pričakujejo najvišjo kakovost, varnost 

in zanesljivost izdelkov in storitev (Bertoncelj idr. 2011, 118). 

Shin (2014, 35) meni, da v primeru kadar ima organizacija težave s kakovostjo in varnostjo 

izdelkov in storitev to pomeni, da deluje v nasprotju z načeli poštenega trga, njena podoba 

oziroma ugled je poškodovan ter njena izguba prevlada dobiček. Shin (prav tam) tako 

predlaga, da si morajo organizacije prizadevati, da se zagotovi dobra kakovost in varnost 
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izdelkov in storitev z zavestjo vsakega zaposlenega, odličen sistem vodenja kakovosti 

izdelkov in storitev in sistem kriznega upravljanja, da se doseže stalno izboljševanje kakovosti 

z nekaterimi proizvodi in s tem navdušiti potrošnike.  

Odnosi s potrošniki 

Družbena odgovornost organizacij do potrošnikov vključuje (Bertoncelj idr. 2011, 118): 

- izogibanje monopolnemu položaju, 

- izogibanje cenovni diskriminaciji in uporabi zavajajočih cen, 

- ustrezno označevanje in embaliranje izdelkov, 

- zagotavljanje kakovosti in varnosti izdelkov in storitev, 

- omogočanje, da se kupci pritožijo in da se organizacije hitro lotijo reševanja reklamacij in 

s tem hiter servis ter zmerne cene nadomestnih delov, 

- pošteno oglaševanje, ki ne cilja na otroke. 

Vogel (2006, 47) pojasnjuje, da številne študije trdijo, da potrošniki pri odločitvah o nakupu 

dajejo visoko vrednost tistim organizacijam, ki so družbeno in okoljsko učinkovite. 

Shin (2014, 35) meni, da morajo organizacije strankam zagotoviti poštene informacije o 

proizvodih, se izogibati lažnim (goljufivim) oglaševanjem, vzpostaviti priročne dežurne 

telefonske linije in nuditi poprodajne storitve ter se ukvarjati s pritožbami strank in z 

vprašalniki ugotoviti njihovo zadovoljstvo s proizvodi. 

Young (2011, 257–258) trdi, da odgovorno podjetje obravnava svoje potrošnike s 

spoštovanjem in dostojanstvom. Pojasni (prav tam), da ima podjetje do potrošnikov naslednje 

odgovornosti: 

- potrošnikom zagotavljati najvišjo kakovost izdelkov in storitev, ki je skladna z njihovimi 

zahtevami, 

- obravnavati potrošnike pošteno v vseh vidikih poslovanja vključno z zagotavljanjem 

visoke ravni storitev v primeru težav ali nezadovoljstva z izdelki in storitvami, 

- zagotoviti zdravje in varnost potrošnikov, 

- zaščititi potrošnike pred škodljivimi okoljskimi vplivi pri izdelkih in storitvah, 

- spoštovati človekove pravice, dostojanstvo in kulturo potrošnikov pri ponujanju, trženju 

in oglaševanju izdelkov in storitev. 

Odnosi z zaposlenimi 

Odnos organizacij do zaposlenih je zelo pomemben, ker so zaposleni glavna prednost in 

največje bogastvo organizacije, saj organizacije brez njih ne bi obstajale in razvijale svoje 

dejavnosti.  
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Družbena odgovornost do zaposlenih se lahko kaže na več načinov (Bertoncelj idr. 2011, 

119). 

- Razvoj zaposlenih in vseživljenjsko učenje. Organizacija mora poskrbeti za razvoj in 

učenje zaposlenih ter ustvariti takšno okolje, ki bo spodbudno za učenje vseh zaposlenih 

(predvsem manj izobraženi in starejši). Za zagotovitev rednega pritoka zaposlenih pa 

mora štipendirati mlade kadre. 

- Komuniciranje z zaposlenimi oziroma boljši pretok informacij v organizaciji. Učinkovita, 

kakovostna in dvosmerna komunikacija je ključ do zadovoljstva in produktivnosti 

zaposlenih, ki morajo biti seznanjeni z dogajanjem in usmeritvami organizacije, saj so 

prvi, ki predstavljajo organizacijo navzven (vrednote in kulturo). 

- Ravnovesje med delovnim in prostim časom. Organizacija lahko za zaposlene poskrbi tudi 

tako, da upošteva ravnovesje med delovnim in prostim časom zaposlenih s tem, da uvede 

fleksibilni in polovični delovni čas, delo na domu, organizirano varstvo otrok itd. 

- Skrb za zdravje in varnost pri delu. Najboljša investicija za organizacije je vlaganje v 

zdravje zaposlenih, tako z etičnega in ekonomskega stališča. Organizacija mora 

upoštevati vse predpise in zakone s tega področja in izvajati požarno varnost ter redna 

usposabljanja z obveznim teoretičnim in praktičnim preizkusom usposobljenosti iz 

varnosti in zdravja pri delu.  

- Nediskriminatornost in enake možnosti za zaposlovnaje. Organizacija mora poskrbeti, da 

imajo vsi enake možnosti za zaposlovanje, ne glede na spol, starost, fizične omejitve, 

vero, ekonomski položaj idr. Prav tako mora poskrbeti, da imajo vsi zaposleni enake 

možnosti in niso žrtve diskriminacije. 

- Ustrezen plačilni sistem in nagrajevanje zaposlenih. Vsi zaposleni morajo za svoje 

opravljeno delo dobiti pravično plačilo. Na motivacijo in produktivnost zaposlenih lahko 

organizacije vplivajo s primernim in pravičnim sistemom nagrajevanja (izhajati mora iz 

poslovne strategije in strategije ravnanja z ljudmi pri delu). 

- Skrb za kulturno in rekreativno dejavnost zaposlenih.  Zelo pomembno je, da se zaposleni 

družijo med seboj tudi v svojem prostem času, zato mora organizacija poskrbeti za 

njihovo kulturno in rekreativno dejavnost. 

Shin (2014, 36) omenja šest vidikov odgovornosti do zaposlenih: 

- prepoved zaposlovanja otrok: organizacije morajo biti zavezane k osnovnim človekovim 

pravicam otrok in mladoletnikov in ne smejo zaposlovati mladostnike pod zakonsko 

določeno starostjo, ki znaša 15 let, 

- pošteno zaposlovanje: ni dovoljeno diskriminirati zaposlene in kršiti njihove pravice iz 

delovnega razmerja zaradi spola, rase, narodnosti, fizičnih pogojev itd., 

- varnost in zdravje zaposlenih: temeljna odgovornost organizacij je zagotavljanje varnosti 

in zdravja zaposlenih, 

- sindikati: so zelo tesno povezani z osebjem, lahko imajo nekaj vpliva na glavne odločitve 

organizacij kot predstavniki interesov zaposlenih, 
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- pozornost na razvoj kadrov: organizacije bi morale poskrbeti za večje zadovoljstvo 

zaposlenih na delovnem mestu, razvoj zaposlenih bi moral biti združen z razvojem 

organizacije z rednimi programi usposabljanja, kariernimi razvojnimi načrti in s 

smiselnimi mehanizmi spodbujanja za izpolnitev organizacijskih obveznosti do 

zaposlenih, 

- upravljanje odnosov z zaposlenimi: organizacije morajo usklajevati odnose s svojimi 

zaposlenimi, vzpostaviti dobro delovno okolje ter povečati zadovoljstvo zaposlenih preko 

komunikacijskih kanalov in ustreznih predpisov. 

Odnosi s konkurenco 

Družbena odgovornost do konkurentov zajema (Bertoncelj idr. 2011, 120): 

- spoštovanje patentnih zaščit, 

- izogibanje uporabe dumpinga, 

- izogibanje nelojalni konkurenci. 

Podjetja, ki ravnajo odgovorno spodbujajo konkurenčno obnašanje, ki je družbeno in okoljsko 

odgovorno in dokazujejo vzajemno spoštovanje med konkurenti, ne sodelujejo pri 

protikonkurenčnih ali tajnih dogovorih in ne dopuščajo vprašljiva plačila ali usluge za 

zagotovitev konkurenčne prednosti ter ne pridobivajo poslovne informacije z nepoštenimi ali 

neetičnimi sredstvi (Young 2011, 259). 

Odnosi z lokalno skupnostjo ter dobrodelnost in skrb za ljudi 

Družbena odgovornost do lokalne skupnosti, v kateri deluje organizacija, zajema (Bertoncelj 

idr. 2011, 121): 

- varovanje okolja lokalne skupnosti in pomoč pri razvoju, 

- etično vedenje do vseh prebivalcev lokalne skupnosti, v kateri organizacija deluje, 

- donacije in sponzorstva, 

- tehnična pomoč lokalnim oblastem.  

Organizacije morajo, če želijo preživeti, prispevati k razvoju lokalnega gospodarstva in 

družbenemu razvoju, saj v nasprotnem primeru hitro ostanejo brez kupcev, dobaviteljev, 

kadrov in poslovnih partnerjev (prav tam). 

Donacije, sponzorstva in prostovoljstvo podjetij ustvarjajo družbeno vrednost (Ellis 2010, 

157). Kadar niso povezane s poslovanjem družbe lahko povzročijo zmanjšanje sredstev v času 

krize, saj se ne štejejo kot vir prihodka (prav tam). 
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Odgovornost do države oziroma vlade 

Družbeno odgovornost do države oziroma vlade razumemo kot dejavnosti organizacije kot je 

redno plačevanje davkov, odgovornost organizacije pri odpuščanju delavcev in njena etičnost 

pri prenosu mednarodnih dobičkov (Bertoncelj idr. 2011, 121). 

Skrb za okolje 

Organizacije na vseh svojih področjih delovanja (od razvoja do storitve, nabave surovin in 

materialov, izbire partnerjev) kažejo družbeno odgovornost do okolja. Pomembno je, da 

razkrijejo podatke o okoljskih vplivih svojega delovanja (Bertoncelj idr. 2011, 121). S tem ko 

organizacije dokažejo, da skrbijo za okolje pridobijo konkurenčno prednost, saj se bodo kupci 

raje odločili za njih. 

Shin (2014, 36–37) meni, da je naravno okolje temeljni pogoj za razvoj podjetij, zato morajo 

biti podjetja pozorna na varčevanje z energijo in viri, zmanjševanje negativnih vplivov na 

okolje in okoljsko javno blaginjo.  

Ekonomski vplivi 

Če organizacija deluje družbeno odgovorno, lahko s tem pridobi veliko ekonomskih koristi: 

boljši ugled, večjo zvestobo potrošnikov in s tem večjo možnost pritegnitve kapitala, 

partnerjev in kupcev, boljše možnosti za vzpostavitev in vzdrževanje stikov z deležniki, višjo 

kakovost in večjo produktivnost, večjo prodajo, lojalnost in stalnost kadrov (Bertoncelj idr. 

2011, 122). 

2.8 Poročanje o družbeni odgovornosti 

Organizacije so spoznale, da morajo o odločitvah in dejavnostih, ki se tičejo njihove družbene 

odgovornosti, poročati vsem deležnikom (Idowu in Leal Filho 2008, 135).  

Obveščanje deležnikov o izvajanju družbene odgovornosti je velikokrat ključno sredstvo za 

pridobitev podpore za programe in beleži pozitivne koristi od naložb v družbeno odgovornost 

podjetij. Podjetja lahko uporabijo poročanje o svoji družbeni odgovornosti kot način za 

poudarjanje svojih prizadevanj za javnost ali kot sredstvo za oceno učinka svojih naložb in za 

odločanje o nadaljnjem obstoju družbeno odgovornih programov podjetja (Núñez 2008, 27). 

Čeprav poročanje še ni obvezno, je zelo pomembno orodje za pomoč podjetju, da posreduje 

javnosti, kako učinkovito obvladuje poslovanje in hkrati opozori zaposlene o uspešnosti 

podjetja (Urip 2010, 70). 
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GRI (Global Reporting Initiative) je vodilna organizacija na področju trajnostnega razvoja. 

Spodbuja uporabo trajnostnega poročanja, saj s tem organizacije postanejo trajnostne in 

prispevajo k trajnostnemu razvoju (GRI b. l.). GRI smernice ponujajo načela in kazalnike za 

merjenje ekonomske, okoljske in družbene uspešnosti podjetij, kot tudi standarde za vsebino 

trajnostnih poročil (Urip 2010, 71). 

Hopkin (2012, 375) meni, da je pozitivno poročanje o vprašanjih družbene odgovornosti 

lahko velika prednost za organizacijo. Pojasnjuje tudi (prav tam), da danes mnoge 

organizacije vključujejo komentar o družbeni odgovornosti v svojem letnem poročilu in 

računovodskih izkazih, nekatere pa izdelajo ločen oziroma poseben dodatek o družbeni 

odgovornosti. Meni (prav tam), da bi vsako letno poročilo moralo: 

- vključiti informacije o socialnih, etičnih in okoljsko povezanih tveganjih in priložnostih, 

ki lahko pomembno vplivajo na kratkoročno in dolgoročno vrednost podjetja ter možnost 

vpliva teh informacij na poslovanje, 

- opisati politiko družbe in postopke za obvladovanje tveganj za kratkoročno in dolgoročno 

vrednost, ki izhajajo iz družbenih, etičnih in okoljskih zadev, 

- vsebovati podatke o obsegu v katerem podjetje upošteva svojo politiko in postopke za 

upravljanje družbenih, etičnih in okoljskih tveganj, 

- opisati postopke za preverjanje družbenih, etičnih in okoljskih razkritij, ki morajo biti 

takšni, da bi dosegli razumno raven verodostojnosti. 

V nadaljevanju so predstavljene tri teorije, ki govorijo o razlogih, zakaj organizacije poročajo 

o družbeni odgovornosti. 

2.8.1 Teorija iger 

Pri teoriji iger organizacije »prostovoljno razkrivajo informacije, da bi maksimirale vrednost 

čistega premoženja po odštetju pričakovanih političnih stroškov, ki so lahko v obliki 

inšpekcijskih pregledov, pritiskov po strožjih zakonskih zahtevah, bojkota proizvodov in 

drugih ukrepov.« (Bertoncelj idr. 2011, 134) 

Za podjetja, ki so izpostavljena večji javni prepoznavnosti, je verjetnost političnih stroškov v 

povezavi z neuspešnostjo družbeno odgovornega dejanja, večja. Ta teorija predlaga 

podjetjem, da razkrijejo vse pozitivne razpoznavne lastnosti, da bi povečala svoj lastni interes 

(Slapničar 2006, 341). 

2.8.2 Teorija deležnikov 

Mnenje, da morajo podjetja graditi dolgoročne odnose s svojimi deležniki je ključnega 

pomena za teorijo deležnikov. Od korporacij se pričakuje, da pridobijo finančne koristi s 
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krepitvijo odnosov z deležniki (Slapničar 2006, 341). Ta teorija torej na prvo mesto ne 

postavlja dobička, ampak odnos do deležnikov. 

Tudi Bertoncelj idr. (2011, 135) menijo, da je bistvo te teorije »v spoznanju, da morajo 

organizacije ustvariti in utrjevati dolgoročna razmerja z deležniki, kar jim bo prineslo 

finančne koristi.« 

2.8.3 Teorija legitimnosti 

Teorija legitimnosti predvideva, da organizacije delujejo na podlagi mandata družbe, ki se jim 

ga lahko odvzame v primeru kršitev »pravilnega obnašanja«. Legitimnost se nanaša na 

ujemanje organizacijskih ciljev in ciljev širšega družbenega sistema (Slapničar 2006, 341). 

Velja tudi mnenje, da imajo organizacije z družbo sklenjeno »družbeno pogodbo«, na podlagi 

katere opravijo nekatera dejanja, ki jih družba želi in zato v zameno družba odobri njihovo 

delovanje, koristi in preživetja (Bertoncelj idr. 2011, 135). Belal (2008,14) prav tako meni, da 

teorija legitimnosti na splošno kaže, da lahko organizacije skušajo legitimizirati svoje 

dejavnosti s sodelovanjem pri poročanju o družbeni odgovornosti organizacij, da bi dobili 

odobritev družbe, podporo za nadaljnji razvoj in dovoljenje za obratovanje. Zato so 

prostovoljna razkritja organizacij zelo pomembna in »so lahko orodje za zagotavljanje 

legitimnosti, pri čemer imajo organizacije namen informirati o svojem delovanju, spreminjati 

zaznave javnosti ali odvračati pozornost od problemov s poudarjanjem dosežkov na drugih 

družbeno pomembnih področjih.« (Bertoncelj idr. 2011, 135) 

2.9 Trajnost in družbena odgovornost kot konkurenčna prednost 

Trajnostna podjetja imajo konkurenčno prednost na štirih glavnih področjih (Asongu 2007, 

107): 

- prihranki pri stroških: večina podjetij, ki zmanjšujejo onesnaževanje in nevarne odpadke, 

ponovno uporabijo ali reciklirajo materiale in delujejo z večjo energijsko učinkovitostjo 

lahko izkoristijo znatne prihranke pri stroških, 

- diferenciacija (razlikovanje) izdelkov: nekatera podjetja so bila sposobna razlikovati 

svojo blagovno znamko tako, da so se zavezala k trajnosti. Podjetja so razvila ugled z 

zagotavljanjem trajnostnih izdelkov in storitev ter s tem pritegnila okoljsko osveščene 

kupce, 

- tehnološke inovacije: podjetja, ki imajo trajnostno politiko so ponavadi tehnološki 

voditelji, saj iščejo nove domiselne metode za zmanjševanje onesnaževanja in povečanje 

učinkovitosti, 

- strateško načrtovanje: podjetja, ki delujejo trajnostno, morajo sprejeti visoko razvite 

tehnike strateškega načrtovanja, da se managerjem omogoči dostop do široke palete 

učinkov podjetja na okolje. 
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Organizacije v družbeni odgovornosti vidijo možnost za doseganje konkurenčne prednosti, ki 

jim lahko prinese notranje in zunanje koristi. Notranje koristi so povezane s strokovnim 

znanjem in izkušnjami (angl. Know-How) ter organizacijsko kulturo, ki so povezane z 

zaposlenimi. Zunanje koristi pa so povezane z ugledom organizacije (Gössling 2011, 87). 

Organizacije, ki delujejo družbeno odgovorno, imajo pozitiven vpliv na sedmih področjih, ki 

jim lahko prinesejo konkurenčno prednost pred drugimi (Bertoncelj idr. 2011, 130–131). 

- Graditev in ohranjanje pozitivnega ugleda organizacije. Ugled je eden izmed 

najpomembnejših oblik premoženja organizacije, katerega morajo načrtovati v daljšem 

časovnem obdobju in jim prav tako pomaga pri večanju konkurenčne prednosti pred 

drugimi. 

- Dostop do kapitala. Ugled organizacije pritegne kapital, kupce, poslovne partnerje in 

investitorje, ki se vse bolj zavedajo pomembnosti družbene odgovornosti. 

- Obvladovanje tveganj v dialogu z deležniki. Z učinkovitim in aktivnim dialogom z 

deležniki lahko organizacija spremlja in učinkoviteje upravlja potencialna tveganja ter 

omili negativne vplive in nastanek krize.  

- Človeški kapital. Družba danes daje veliko na družbeno odgovorna dejanja organizacij, ki 

so zelo pomembna pri pridobivanju, ohranjanju in motiviranju zaposlenih, prav tako pa je 

v interesu organizacij stalnost zaposlenih. 

- Nenehne inovacije in intelektualni kapital. Družbeno odgovorne organizacije dajejo 

veliko na motivacijo zaposlenih, kar pripomore k njihovi inovativnosti in kreativnosti ter 

s tem k povečevanju intelektualnega kapitala. 

- Nižanje stroškov poslovanja. Poenostavitev in znižanje stroškov poslovanja, višja 

produktivnost, kakovost izdelkov in storitev je posledica motiviranih zaposlenih in 

nenehnih inovacij. 

- Pravica do obstoja in delovanje. Organizacije si z družbeno odgovornimi dejanji 

pridobijo zaupanje javnosti in ugled v družbi, kar je pomemben dejavnik za uspešno 

delovanje. 

Mullerat (2010, 139) prav tako navaja, da družbena odgovornost podjetij ustvarja naslednje 

neposredne in posredne poslovne koristi in prednosti za podjetja, ki delujejo družbeno 

odgovorno: 

- povečana zvestoba in zadržanost (stalnost) zaposlenih, 

- krepitev javne podobe in ugleda ter večja vrednost blagovne znamke, 

- večja kakovost izdelkov in storitev, 

- večja zvestoba kupcev, 

- pridobivanje legitimnosti in dostop do trga, 

- stabilnejša vrednost delnic, 

- izogibanje državni regulaciji, 

- manj sporov. 
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2.9.1 HORUS – slovenska nagrada za družbeno odgovornost 

Nagrada Horus je slovenska nagrada za družbeno odgovornost, ki jo organizirata IRDO – 

inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi 

(Horus b. l.b). 

Na razpis se lahko prijavijo podjetja (mala, srednja in velika) in zavodi, ki so v svojih 

aktivnostih in projektih orientirani v dolgoročno blaginjo okolja, zaposlenih, kupcev, 

skupnosti na katerem koli področju, minimalno eno leto, ter presegajo z zakonom določene 

standarde poslovanja in se zato lahko štejejo kot družbeno odgovorni (Horus b. l.c). 

Poslanstvo te nagrade je »spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in 

odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij. Z nagrado želimo krepiti zavedanje o pomenu 

družbene odgovornosti za nas vse in opozoriti na našo soodvisnost, ki se je še vse premalo 

zavedamo. Opozoriti želimo na to, da je za vsako dejanje najprej odgovoren posameznik, ki 

deluje v organizaciji in izven nje. In vsi posamezniki, ki jih nekdo vodi, sestavljajo 

učinkovito, odgovorno ali pa neodgovorno organizacijo. Promovirati želimo primere dobre 

prakse v javnosti in s tem spodbujati podjetja k bolj odgovornemu in učinkovitemu 

poslovanju.« (Horus b. l.a) Njihova vizija je »postati vodilna slovenska nagrada s področja 

uravnotežene in inovativne družbene odgovornosti.« (prav tam) 

Cilji nagrade so (prav tam): 

- o pomenu družbene odgovornosti osveščati širšo javnost,  

- podjetja, ki dolgoročno delujejo družbeno odgovorno, so deležna promocije, 

- izobraževati o družbeni odgovornosti in o najnovejših praksah slovenskih in tujih 

podjetij, 

- podelitev nagrade za podjetja, ki so najbolj družbeno odgovorna, 

- izdaja priročnika na področju družbene odgovornosti s primeri dobre prakse. 

2.9.2 Q-VIZ vzgojno-izobraževalni zavod z družbeno odgovorno vizijo 

Planet GV v Ljubljani podeljuje priznanje Q-VIZ, ki ga prejmejo vzgojno-izobraževalni 

zavodi, ki imajo družbeno odgovorno vizijo. Priznanje prejmejo tisti zavodi, ki dobijo od 

petčlanske strokovne komisije vsaj 75 odstotkov vseh možnih točk. Komisija ocenjuje kako 

visoko raven družbene odgovornosti imajo zavodi, kako skrbijo za izobraževanje zaposlenih, 

kako prijazni so do zaposlenih in strank ter kako so uspešni pri skrbi za dobre odnose znotraj 

in zunaj zavoda. Q-VIZ 2013 so prejeli naslednji vzgojno-izobraževalni zavodi z družbeno 

odgovorno vizijo: Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Ljudska univerza 

Kranj, Srednja šola Zagorje, Šolski center Kranj, Višja strokovna šola, Vrtec Antona 

Medveda Kamnik in Vrtec Medvode (Brečko 2013). 
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2.9.3 Mednarodni standard družbene odgovornosti ISO 26000 

Mednarodni standard družbene odgovornosti ISO 26000 določa smernice podjetjem in 

organizacijam o tem, kako lahko delujejo na družbeno odgovoren način. Delovati morajo na 

etičen in jasen oziroma razviden način, ki prispeva k zdravju in blaginji družbe (ISO b. l.b). 

ISO 26000 poskuša, kar nima noben drug globalni standard za družbeno odgovornost: združiti 

na enem mestu temeljna pričakovanja organizacij glede njihove odgovornosti do družbe. Ker 

je standard razvila globalna skupina sestavljena iz tisoč sodelavcev in pregledovalcev iz več 

kot 90 držav, obravnava široko področje družbene odgovornosti in predstavlja dragocen okvir 

za izvajanje v vseh vrstah organizacij po svetu (Bernhart in Maher 2011, 1). 

ISO 26000 določa smernice, za vse vrste organizacij, ne glede na njihovo velikost ali lokacijo, 

o (ISO b. l.a): 

- konceptih, pojmih in opredelitvah povezanih z družbeno odgovornostjo, 

- ozadjih, trendih in značilnostih družbene odgovornosti, 

- načelih in praksah v zvezi z družbeno odgovornostjo, 

- osrednjih temah in vprašanjih o družbeni odgovornosti, 

- vključevanju, izvajanju in spodbujanju družbeno odgovornega ravnanja v celotni 

organizaciji prek svojih praks in politik in s svojim vplivom, 

- prepoznavanju in sodelovanju z deležniki, 

- komuniciranju obveznosti, zmogljivosti in drugih informacijah povezanih z družbeno 

odgovornostjo. 

Družbena odgovornost po standardu ISO26000:2010 je »odgovornost organizacije za vplive 

njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, ki skozi pregledno in etično ravnanje: 

prispeva k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje in blaginjo družbe; upošteva pričakovanja 

deležnikov; je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja; ter je 

integrirana v celotno organizacijo in se izvaja v vseh njenih odnosih« (IRDO b. l.) 

Namen standarda ISO 26000 je pomagati organizacijam prispevati k trajnostnemu razvoju in 

jih spodbuditi, da presegajo zakonske zahteve ter da se zavedajo, da je spoštovanje 

zakonodaje temeljna dolžnost vsake organizacije in bistveni del njihove družbene 

odgovornosti. Namen je prav tako spodbujati skupno razumevanje na področju družbene 

odgovornosti in dopolnjevati druge dokumente in pobude za družbeno odgovornost ne da bi 

jih zamenjali (ISO b. l.b). 

Standard ISO 26000 obravnava sedem osnovnih področij (Madrid 2012): 

- organizacijsko upravljanje, ki vključuje odgovornost, preglednost, etično vedenje, 

spoštovanje interesov deležnikov in spoštovanje načel pravne države, 
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- človekove pravice: organizacije morajo poskrbeti za svobodo organiziranja in kolektivna 

pogajanja, da ni prisilnega dela, da obstajajo enake možnosti za vse brez diskriminacije 

ter za odgovornost glede dela otrok, 

- delovna praksa, ki vključuje zaposlovanje in delovna razmerja, pogoje dela in socialno 

varstvo, socialni dialog, varnost in zdravje pri delu in človekov razvoj ter usposabljanje 

na delovnem mestu, 

- okolje, kamor spada preprečevanje onesnaževanja, trajnostna raba virov, blažitev 

podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, varstvo okolja, biotska raznovrstnost in 

obnova naravnih habitatov, 

- poštene prakse poslovanja/delovanja, kamor spada »antikorupcija«, odgovorna politična 

vključenost, lojalna konkurenca, spodbujanje družbene odgovornosti v vrednostni verigi 

in spoštovanje lastninskih pravic, 

- odnos do potrošnikov, ki vključuje pošteno trženje, varovanje zdravja in varnost 

potrošnikov, trajnostno potrošnjo, storitve za potrošnike, podporo in pritožbe ter 

reševanje sporov, zasebnost in varstvo potrošnikovih podatkov, dostop do osnovnih 

storitev ter izobraževanje in ozaveščanje, 

- vključenost v lokalno okolje in njegov razvoj, kamor spada aktivno vključevanje 

skupnosti, izobraževanje in kultura, ustvarjanje delovnih mest in razvoj sposobnosti, 

tehnološki razvoj in dostop, bogastvo in ustvarjanje dohodka, zdravje ter socialne 

naložbe. 

»Izredno pomembno je, da podjetja ne pozabijo vključiti v svoje odločitve in dejavnosti vse 

deležnike, in sicer tiste, na katere imajo podjetja vpliv s svojim delovanjem in tudi deležnike, 

ki s svojimi dejavnostmi vplivajo na podjetje.« (Ekvilib Inštitut 2013) 
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3 DRUŽBENA ODGOVORNOST V NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH 

Poznamo profitni in neprofitni sektor, slednjega označujejo tudi kot tretji sektor. Organizacije 

v tretjem sektorju pogosto opravljajo izobraževalne, zdravstvene, kulturne, verske, umetniške, 

politične, dobrodelne, človekoljubne (filantropske) ali druge družbene cilje. Prizadevajo si 

služiti širši javnosti in izpolnjujejo edinstveno vlogo v družbi. Od podjetij se razlikujejo v 

tem, da si ne prizadevajo za maksimiranje dobička. Njihovi cilji izhajajo iz njihovega 

poslanstva služiti javni blaginji, presežke pa reinvestirajo v organizacijo in ne razdelijo 

lastnikom in ostalim udeležencem. Neprofitne organizacije se od javnih organizacij 

razlikujejo v tem, da njihove dejavnosti niso predmet postopka demokratičnega upravljanja. 

Imajo svojo ideologijo in delujejo v skladu s svojimi nizi vrednot, s katerimi uresničujejo 

svoje cilje (Werther in Berman 2001, 3). 

Drucker (1997, 8) pojasnjuje, da so neprofitne organizacije nagnjene k temu, da so njihova 

dejanja pravična in moralna, prav tako pa ob nedoseganju rezultatov svoje vire usmerijo 

drugam. 

Mesec (2008, 20) opisuje nekaj značilnosti neprofitnih organizacij: 

- nepridobitna naravnanost: ne spodbujata jih dobiček in lastnina, ampak motivi, ki niso 

materialne narave, 

- na njihov obstoj in razvoj pomembno vpliva več udeležencev (z organizacijo so v 

menjalnih razmerjih), ki organizaciji dajejo kar potrebuje in imajo od nje koristi, ki so v 

skladu z njihovimi interesi, 

- večinoma so izidi njihovega delovanja nesnovne storitve, le v manjši meri pa snovni 

izdelki. »Storitve so splet duševnega in fizičnega dela in materialnih sestavin, ki je 

usmerjen v zadovoljevanje človekovih potreb.« 

Neprofitne organizacije obstajajo zato, da bi dosegle spremembo pri posameznikih in v 

družbi, vendar pa se morajo najprej vprašati katero poslanstvo za njih deluje in katero ne, ter 

kako ga določiti (Drucker 1997, 3). Poslanstvo ne sme izražati le dobrih namenov, ampak 

mora biti operativno, mora izražati neko dejavnost, delovanje ter se osredotočiti na tisto, kar v 

resnici institucija poskuša narediti in to narediti tako, da lahko vsakdo v organizaciji reče »to 

je moj prispevek k cilju« (Drucker 1997, 4). Naloga managerja v neprofitnih organizacijah je, 

da opredeli poslanstvo v katerem je razvidno, kako bo organizacija povečala kakovost 

družbenega življenja oziroma življenjsko raven državljanov, saj so neprofitne organizacije 

usmerjene k  izboljšanju kakovosti življenja na vseh področjih (Mesec 2008, 31). 

Naslednja pomembna sestavina neprofitne organizacije je vizija, ki je pomembna za vse 

udeležence v organizaciji, saj gre za proces komuniciranja med vodilnimi in zaposlenimi ter 

je nekakšna orientacija za zaposlene. Vizija se nanaša na to, kaj organizacija želi, zakaj 

opravlja dejavnost, ki jo opravlja in kako uresničiti poslanstvo. Mora biti usmerjena v 

bodočnost, merljiva, izzivalna, realna in spontana (Mesec 2008, 35). 
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Neprofitne organizacije so pogosto neformalne in delujejo na prostovoljstvu, vendar morajo 

biti enako kot profitne organizacije za kakovostne rezultate učinkovito vodene, saj se od njih 

pričakuje kakovostno delovanje. V neprofitnem sektorju je potrebno izpostaviti pomembnost 

posebnih managerskih znanj, »ker narašča pomembnost neprofitnega sektorja, ker je v krizi 

socialna država, ki potrebuje veliko bolj racionalne mehanizme, ker ljudje zahtevajo 

kakovostnejšo ponudbo proizvodov in storitev klasičnega neprofitnega sektorja, ker v 

informacijski družbi narašča interes posameznikov, gibanj in institucij za uveljavljanje 

kakovosti življenja, za humane cilje in človekoljubne dejavnosti.« (Mesec 2008, 39) 

Kljub vsem razlikam neprofitnih in profitnih organizacij, pa je pomembno sodelovanje med 

njimi pri uresničevanju družbenih pričakovanj, saj bodo le na takšen način rezultati obeh 

strani dovolj kvalitetni (Mesec 2008, 40). 
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4 PREDSTAVITEV VRTCA ZARJA CELJE 

Javni in zasebni vrtci izvajajo predšolsko vzgojo, v katero se lahko vključijo otroci, ko 

dopolnijo starost 11 mesecev do vstopa v šolo. Ker predšolska vzgoja ni obvezna, so za njeno 

zagotavljanje odgovorne občine, ki vrtce ustanavljajo in financirajo. Predšolska vzgoja je 

pomembna, saj vrtci staršem pomagajo pri celoviti skrbi za otroke, izboljšujejo njihovo 

kakovost in kakovost življenja družin ter se trudijo za otrokov celostni razvoj. Predšolsko 

vzgojo v vrtcih urejata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon 

o vrtcih, določena oziroma podrobnejša vprašanja pa urejajo podzakonski predpisi. Za javne 

vrtce je značilno, da izvajajo javno veljavni program Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen na 

Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje marca 1999 (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport 2014). 

Vrtec Zarja Celje, ustanovljen leta 1961 s strani Mestne občine Celje, je javni vzgojno-

izobraževalni zavod, vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, 

pristojno za predšolsko vzgojo. Je najmlajši vrtec v Mestni občini Celje s štirimi enotami: Živ 

žav z dislociranim oddelkom v IV. OŠ (Zagajškova ulica 8), Iskrica (Pucova ulica 3), Ringa 

Raja (Nušičeva ulica 2c) in Mehurček (Cesta v Lokrovec 30), ki ga je vrtec pridobil v letu 

2012 (Vrtec Zarja 2014, 5–6). 

Odgovorne osebe v Vrtcu Zarja Celje so (Vrtec Zarja 2014, 7): 

- Marija Grešak:  ravnateljica vrtca, ki vodi in zastopa vrtec v javnosti, 

- Marija Grahek: pomočnica ravnateljice, 

- Darja Vajdič: vodja računovodstva, 

- Vesna Cerkvenik: tajnica-poslovna sekretarka, 

- Tadeja Pfeifer: organizatorka zdravstveno-higienskega režima in prehrane, 

- Ljudmila Bomeštar: glavna kuharica, 

- Organizacijo dela vodi v enoti Iskrica Ana Cesar, v enoti Ringa Raja Alenka Korenjak, v 

enoti Mehurček Tatjana Bukovec in v enoti Živ žav Marjana Bukovec, 

- Alenka Štadler: svetovalna delavka, 

- Gabriela Kolar, ki izvaja strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami. 

Pomembni organi vrtca (slika 6) (Vrtec Zarja 2013, 7): 

- Svet vrtca: nadzorni organ, ki je sestavljen iz treh predstavnikov ustanovitelja, treh 

predstavnikov staršev in petih predstavnikov delavcev vrtca, 

- Svet staršev: v svetu je 37 staršev, en predstavnik staršev iz vsakega oddelka otrok, 

- Strokovni organi vrtca: vzgojiteljski zbor, strokovni aktivi (projektni timi) in kolegij. 
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Organiziranost zavoda 

 

Slika 6: Organiziranost zavoda 

Vir: Vrtec Zarja 2013, 5. 

V Vrtcu Zarja Celje je bilo na dan 31. 12. 2013 zaposlenih 100 delavcev, povprečna starost pa 

je znašala 43 let.  

Osnovne dejavnosti 

Vrtec Zarja Celje otrokom omogoča izbiro različnih dejavnosti, pri katerih sami poizkušajo, 

raziskujejo, ugotavljajo, povezujejo spoznanja, iščejo rešitve, ustvarjajo in komunicirajo. 

Vzgojitelji/ce spoštujejo otrokovo individualnost in razvijajo sposobnost za razumevanje sebe 

in drugih, krepijo njihovo notranjo motivacijo za učenje, ustvarjalnost, zadovoljujejo njihove 

potrebe po varnosti, sprejetju, občutju ljubezni, spodbujajo oblikovanje otrokove pozitivne 

samopodobe, samostojnosti, socializacije in odgovornosti (Vrtec Zarja 2014, 8). 

Programi vrtca so dostopni vsem otrokom, tudi tistim s posebnimi potrebami od prvega leta 

starosti do vstopa v šolo (prav tam).  
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Poslanstvo, vrednote in vizija vrtca  

Osnovno poslanstvo Vrtca Zarja Celje je: »zagotavljanje kakovostnega in strokovno 

ustreznega vzgojno-izobraževalnega dela za vse vključene otroke.« (Vrtec Zarja 2014, 8). V 

izjavi o poslanstvu je zapisano, da bodo (Vrtec Zarja 2014, 9): »sprejemali, dopuščali in 

spoštovali enkratnost, drugačnost, dostojanstvo vsakega in vseh – otrok, staršev in 

sodelavcev; v medsebojnih odnosih bomo odprti, nastale probleme bomo reševali sproti; se 

izobraževali in s tem gradili pot do sodobnih znanj in sodobnega kurikuluma; vselej in povsod 

bomo skrbeli za ugled in kakovostne pogoje dela Vrtca Zarja.« 

Vrednote (Vrtec Zarja 2014, 9): 

- nediskriminatornost oziroma spoštovanje in sprejemanje vsakega posameznika (ne glede 

na spol, starost, poreklo, vero, narodno pripadnost, konstitucijo), 

- sodelovalnost, možnost dogovarjanja in omogočanje ustvarjalnega izražanja pri 

ustvarjanju strategije oziroma pri iskanju različnih poti do skupnih ciljev.  

Vizija temelji na tem, da se otrokom v varnem, zdravem in ustvarjalnem okolju omogoči 

bogate izkušnje in oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe, zato v vrtcu sledijo razvojnim 

značilnostim in zmožnostim vsakega posameznika, razvijajo komunikacijo v sodelovalnem in 

ustvarjalnem duhu s starši, med zaposlenimi in lokalno skupnostjo ter se o možnostih za 

zagotavljanje zakonsko dogovorjenih strukturnih kazalnikov, kot so objekti, prostor, oprema 

in kader, dogovarjajo z ustanoviteljico vrtca. 

Cilji 

Vrtec Zarja Celje sledi štirim ciljem (Vrtec Zarja 2014, 13): 

- »Kakovostno izvajanje programov za otroke in starše, s težnjo po odličnosti, ki je vselej v 

dobrobit otrok. 

- Razvoj profesionalnosti in avtonomnosti ter osebnega zadovoljstva zaposlenih. 

- Uravnoteženo poslovanje vrtca, ki omogoča kakovostno izvajanje dejavnosti v skladu z 

zakonskimi predpisi. 

- Strokovno uveljavljanje v okolju.« 

V vrtcu imajo prav tako opredeljene dolgoročne, letne in operativne cilje. Pri dolgoročnih 

ciljih gre za strateško načrtovanje in so vezani na petletni mandat (ob imenovanju 

ravnateljice) od leta 2012–2017. Med letne cilje spada načrtovanje letnega delovnega načrta 

zavoda in enot, ki vsebuje finančni načrt za posamezno šolsko in koledarsko leto. V 

operativne cilje pa spadajo posamezni projekti, dejavnosti, prireditve, izobraževanja itd. 

  



 

40 

 

5 DRUŽBENA ODGOVORNOST V IZBRANEM VRTCU 

Magistrska naloga zajema študijo primera, za katero je značilno, »da si z njo prizadevamo 

globinsko in celostno proučiti en primer (predvsem določeno skupino, lahko pa tudi en 

proces, eno institucijo, celo življenje posameznika itd., vendar pogosteje gre za družbeni 

pojav ožjega obsega, ne pa za družbo kot celoto).« (Flere 2000, 95) 

5.1 Opis uporabljenih raziskovalnih metod 

V empiričnem delu smo kvalitativno raziskavo opravili s pomočjo kvalitativnih raziskovalnih 

metod, za katere Ragin (2007, 117) pravi, da jih raziskovalci uporabljajo »kadar verjamejo, da 

je najboljši način ustvarjanja primernega prikaza skozi poglobljeno preučevanje pojavov.«  

Z metodo polstrukturiranega intervjuja smo zbrali primarne podatke, ki smo jih nato obdelali 

s pomočjo kvalitativne analize vsebine. Raziskovalec naj bi s kvalitativno analizo vsebine »v 

naboru neurejenih (zbranih) podatkov, prepoznal posamezne dele zbranega gradiva, ki se 

nanašajo na določen pojav ali lastnost, ali proces raziskovalnega problema in te dele pojmoval 

oziroma iz njih tvoril pojme.« (Lamut in Macur 2012, 170) 

V vzorec intervjuvancev želimo vključiti ključne akterje v vrtcu Zarja Celje, ki so udeleženi v 

sooblikovanju družbene odgovornosti, to so vzgojiteljice in vodstvo. Ker nam ni uspelo 

opraviti intervjuja z vodstvom (zasedenost ravnateljice vrtca) smo se odločili za metodo 

analize dokumentov oziroma metodo pregleda sekundarnih virov podatkov. Pregledali smo 

letna poročila vrtca Zarja Celje, saj je poslovno poročilo letnega poročila pripravila 

ravnateljica vrtca. 

5.1.1 Namen in cilji empiričnega dela 

Namen empiričnega dela magistrske naloge je preučiti družbeno odgovornost vrtca Zarja 

Celje s pomočjo kvalitativnih metod ter pridobiti verodostojne odgovore na raziskovalna 

vprašanja, ki smo si jih izbrali. 

Cilji empiričnega dela magistrske naloge so predstaviti družbeno odgovornost na primeru 

Vrtca Zarja Celje, ugotoviti izvajanje koncepta družbene odgovornosti iz različnih vidikov v 

Vrtcu Zarja Celje , ugotoviti, kako vzgojitelji/ce prenašajo družbeno odgovornost na otroke v 

Vrtcu Zarja Celje ter podati predloge in priporočila za izboljšave na področju družbene 

odgovornosti. 
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5.1.2 Vzorec intervjuvancev 

Lamut in Macur (2012, 122) trdita, da posplošitev na populacijo ni namen kvalitativne 

raziskave, da je realiziran vzorec veliko manjši od vzorcev kvantitativne raziskave, ter da se 

pri kvalitativnem raziskovanju »z vzorcem označuje proučevane enote, ki jih je raziskovalec 

vključil v raziskavo s ciljem čim bolj holistično spoznati proučevano enoto, ki je lahko bodisi 

oseba, institucija pojav ali skupina.« Omenita še, da se ravno zaradi tega raziskovalci pogosto 

osredotočajo na proučevanje majhnega števila primerov, torej izberejo npr. eno osebo ali 

institucijo in jo proučijo čim celoviteje (prav tam).  

»V prvi vrsti je ključnega pomena, da je vzorec primeren in relevanten za raziskavo v smislu, 

da raziskovalcu omogoča pridobitev podatkov, s katerimi bo lahko odgovoril na zastavljena 

raziskovalna vprašanja.« (Lamut in Macur 2012, 122) V kvalitativnem raziskovanju se 

uporabljajo nenaključni načini vzorčenja (prav tam). 

V naši kvalitativni raziskavi smo uporabili namenski vzorec intervjuvancev, torej smo k 

sodelovanju povabili osebe, ki največ vedo o omenjenem področju, saj se namenski vzorec 

»uporablja v primeru, ko so v vzorec zbrani posamezniki, ki o proučevani zadevi lahko dajo 

kar največ podatkov.« (Lamut in Macur 2012, 119) 

V vzorec intervjuvancev smo vključili vzgojiteljice, ki so vodje svoje skupine, ena izmed njih 

je poleg vodje skupine še vodja organizacijske enote. Starost vzgojiteljic v povprečju znaša 

43,6 let, od 31 do 52 let, delovna doba pa znaša v povprečju 21,4 let, od 8 do 33 let. 

Za dovoljenje opravljanja polstrukturiranih intervjujev smo morali najprej pridobiti soglasje 

vodstva (ravnateljice). Intervjuje smo nato izvedli s predhodnim dovoljenjem intervjuvancev, 

ki smo jih poznali že od prej. Dogovorili smo se, da opravimo intervju na enoti vrtca, v kateri 

oseba dela. Pogovor smo opravili po službi. Intervjuji so bili opravljeni v mesecu maju 2014 

in so z vsako osebo trajali približno pol ure. Vsak intervju smo posneli in nato pretipkali. 

5.1.3 Polstrukturiran intervju 

Primarne podatke smo pridobili s pomočjo oziroma z izvedbo individualnih polstrukturiranih 

intervjujev. Intervju je »priložnost za raziskovalca, da prodre globoko, da odkrije nove 

ključne točke, odpre nove razsežnosti nekega problema in si zagotovi jasna, natančna, 

vseobsežna spoznanja, zasnovana na osebni izkušnji« (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 

113) 

V naši kvalitativni raziskavi smo opravili pet individualnih kvalitativnih intervjujev. Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe (2007, 113) pojasnjujejo, da je polstrukturiran intervju primerna 

metoda, kadar »je treba razumeti konstrukte, ki jih intervjuvanec uporablja kot osnovo za 

svoja mnenja in prepričanja o določeni zadevi ali okoliščinah.« Na ta način smo pridobili 
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primarne podatke o razumevanju pojma družbene odgovornosti, o družbeno odgovornih 

aktivnostih v vrtcu in tem, kako vzgojiteljice prispevajo k večji družbeni odgovornosti otrok. 

Individualne polstrukturirane intervjuje smo uporabili, ker smo želeli neposreden stik z 

intervjuvanci. Vsem smo postavili enaka delno vnaprej pripravljena vprašanja. Pred 

pričetkom intervjuja smo predstavili namen in cilje naše kvalitativne raziskave in jim 

razložili, da bodo intervjuji uporabljeni izključno za namene raziskave magistrske naloge. 

Prav tako smo vse intervjuvance vprašali, če se strinjajo, da pogovor posnamemo. Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe (2007, 119) trdijo, da je dober avdio zapis »bistven za natančen prepis 

in raziskovalcu omogoči, da ponovno posluša intervju in tako lahko sliši stvari, ki jih je ob 

pogovoru spregledal.« 

5.1.4 Analiza vsebine 

Analiziranje kvalitativnih podatkov smo izvedli z metodo analize vsebine, za katero Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe (2007, 151) menijo, da »bi morala omogočati raziskovalcu, ne glede 

na to kako se je loti, da iz podatkov potegne ključne značilnosti.« 

Analize vsebine smo se lotili tako, da smo vse posnete intervjuje najprej podrobno poslušali in 

se nato lotili prepisa vsega gradiva, pri čemer smo se izogibali slengu in mašilom. Za izvedbo 

analize nismo uporabili računalniških orodij, saj Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 162) 

pravijo, da »razmeroma majhne nize podatkov še vedno bolje razumemo in analiziramo s 

starejšimi metodami podčrtovanja z večbarvnimi flomastri in pazljivim branjem na zaslonu ali 

papirju.« Pod razmeroma majhne nize podatkov opredeljujejo manj kot 20 intervjujev. 

Urejevanju zapisov zbranih podatkov je sledilo kodiranje podatkov in nato razvrščanje teh 

podatkov v posamezne kategorije, ki nam bodo pomagale odgovoriti na raziskovalna 

vprašanja. 

5.2 Analiza dokumentov 

Družbeno odgovornost Vrtca Zarja Celje bomo najprej predstavili na podlagi letnih poročil, v 

naslednjem podpoglavju pa bomo predstavili uporabljeno metodo (intervju), na podlagi katere 

smo prav tako ugotavljali družbeno odgovornost izbranega vrtca. Ker nam ni uspelo opraviti 

intervju z vodstvom (zasedenost ravnateljice vrtca) je analiza dokumentov pomembna zato, 

ker je poslovno poročilo v letnem poročilu pripravila ravnateljica Vrtca Zarja Celje. V 

nadaljevanju sledijo podatki iz letnih poročil Vrtca Zarja Celje oziroma metoda pregleda 

sekundarnih podatkov. 
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Programi, projekti in dejavnosti  

V Vrtcu Zarja Celje poteka veliko dejavnosti, programov in projektov za otroke, kjer 

pridobivajo različna znanja in izkušnje, ki pripomorejo k njihovemu napredku. Potekajo tudi 

različna srečanja, kjer gre za druženje s starši in starimi starši (medgeneracijsko druženje), 

kjer so vsi vpleteni v dogajanje in razvoj otrok. Preko različnih dejavnosti vzgojitelji/ce na 

otroke prenašajo vzorce obnašanja, bonton, kulturo in s tem družbeno odgovorna dejanja (tudi 

ločevanje odpadkov, varčevanje itd.). 

Obogatitvene dejavnosti v Vrtcu Zarja Celje so vključevale programe, katerih izvajalci so bili 

strokovni delavci in so bili razporejeni preko celega leta (brez doplačila staršev, razen 

plavanje, kjer so starši plačali le prevoz do bazena Golovec) (Vrtec Zarja 2014, 10): 

- Zarjin bralček, vključeni vsi oddelke, 

- Zobomiška, vključeni oddelki od 4–6 leta, 

- Mali sonček, vključeni oddelki od 2–6 leta, plavanje pa oddelki od 5–6 leta, 

- Vrtnarimo, vključeni oddelki od 3–6 leta, 

- Cici vesela šola (Cicido), vključeni oddelki od 5–6 leta, 

- Otroški pevski zbori enot, vključeni oddelki od 4–6 leta, 

- Otroška folklorna skupina v enoti Iskrica, vključeni oddelki od 4–6 leta, 

- Plesne urice v enoti Živ žav in Zarjini judoisti v enoti Mehurček so začeli izvajati v 

jesenskih mesecih. 

Različne predstave, koncerti in praznovanja na nivoju enot prav tako spadajo med 

obogatitvene dejavnosti, ki so jih izvajali strokovni delavci, zunanji delavci in starši. To so 

(Vrtec Zarja 2014, 10): 

- štiri lutkovno-gledališke predstave, 

- na AS Kladivar je potekala zaključna prireditev »Mali sonček« za otroke in starše, 

- tradicionalna prireditev »Zapojmo skupaj« v Narodnem domu Celje, 

- »Pika poka« v Rogaški Slatini, 17. Državna revija ljudskih pesmi, plesov in običajev, 

- sodelovanje z otroško knjižnico z obiski, kvizi in pravljičnimi urami, 

- vključevanje v dogajanje lokalne skupnosti, kot so okraševanje novoletne smreke, 

poslikava jumbo plakata, 

- izleti s starši, druženje s starimi starši, 

- vzgojitelji so z otroki na različnih natečajih dosegli: 1. mesto za domišljijsko pravljico, 3. 

mesto na državnem likovnem natečaju Cici nabiralnik in 1. mesto za otroški strip Evropa 

v mojem mestu, program Cmepius. 

V šolskem letu 2012/2013 so v vrtcu izvajali pet projektov, ki jih izvajajo že nekaj let in jim 

prinašajo strokovne izzive in pomenijo dodano vrednost v njihovih programih (Vrtec Zarja 

2014, 10–11): 

- Mednarodni projekt »Pasavček«, v katerega je bilo vključenih 376 otrok iz 16-ih 

oddelkov med 4. in 6. letom starosti, 



 

44 

 

- Mednarodni projekt »Evropska vas«, ki je vključeval 112 otrok iz 5-ih oddelkov med 5. 

in 6. letom starosti, 

- Državni projekt »Varno s soncem«, ki je vključeval 376 otrok iz 16-ih oddelkov med 4. 

in 6. letom starosti, 

- Mednarodni projekt »FIT Slovenija«, kjer so bili vključeni vsi oddelki vrtca, 

- »Pozdrav ptic miru«, projekt OŠ Lava, kjer je bilo vključenih 72 otrok iz treh oddelkov 

med 4. in 6. letom starosti iz enote ISK. 

Ker vrtec teži k odličnosti in razvija profesionalnost v nenehnem iskanju izboljšanja kakovosti 

strokovnega dela, se je vključil v dveletni mednarodni projekt Comenius – program 

vseživljenjskega učenja »Matematika skozi igro« (1. 9. 2012 – 31. 8. 2014), financiran v 

celoti iz sredstev Evropske unije. Gre za sodelovanje z Latvijo, Poljsko, Madžarsko, 

Romunijo, Bolgarijo in Turčijo, kjer si izmenjujejo izkušnje preko informacijsko 

komunikacijske tehnologije in mobilnosti. Gre za izmenjavo dobre prakse ter kako na igriv 

način razvijati metode in tehnike učenja matematike, ki so v povezavi z ostalimi področji 

dejavnosti (gibanje, jezik, narava, družba, umetnost). Namen je prav tako ustvariti spodbudno 

učno okolje, kjer imajo otroci možnost razvijanja lastnih učnih strategij.  

V vrtcu se zavedajo sodelovanja s starši, ki poteka na govorilnih urah (enkrat mesečno ter po 

potrebi), roditeljskih sestankih, predavanjih ter skupnih druženjih. Strokovni delavci so v 

šolskem letu 2012/13 več časa namenili neformalnim oblikam sodelovanja, za katera so starši 

prevzeli pomembno vlogo pri pripravi in izvedbi. Te neformalne oblike sodelovanja so (Vrtec 

Zarja 2014, 12): 

- pomoč pri zbiranju nestrukturiranega materiala, 

- organiziranje različnih obiskov v vrtcu ali v uradih (gasilcev, policije, frizerskih salonov, 

trgovine, pošte, banke …), 

- občasno vključevanje s predstavitvami poklicev ali hobijev, 

- sodelovanje oziroma vključevanje starih staršev pri različnih aktivnostih, 

- izleti, orientacijski pohodi, sprehodi, gibalno-športne delavnice FIT-a in Malega sončka, 

- družinska srečanja v vrtcu ter sodelovanje pri organizaciji zaključnih srečanj. 

V vrtcu se zavedajo pomena srečanja oziroma druženja s starimi starši: »V spomladanskih 

mesecih smo v vseh enotah organizirali »Dan odprtih vrat za stare starše«, saj se zavedamo, 

da medgeneracijsko druženje otrok in starih staršev vključuje pomemben vidik socialnega 

učenja.« (Vrtec Zarja 2014, 13) 

Ekonomska družbena odgovornost 

Ekonomska družbena odgovornost v Vrtcu Zarja Celje se kaže v (Vrtec Zarja 2014, 5): 

- načrtovanju in analiziranju strokovnega dela 2-krat letno (posebej za šolsko in koledarsko 

leto), 
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- kakovostnih programih vrtca, 

- prepoznavnosti in ugledu vrtca v ožjem in širšem okolju, 

- dolgotrajnih finančnih vplivih in učinkovitem poslovanju vrtca, 

- prizadevanju učeče se organizacije za trajnostni razvoj kakovostne predšolske dejavnosti. 

Kakovost, varnost, skrb za otroke in zaposlene 

V Vrtcu Zarja Celje izvajajo program vzgoje za zdravje in okoljsko vzgojo ter s tem 

prispevajo velik potencial za trajnostni razvoj. Postavljajo temelje za zdrav način življenja 

tako, da nadgrajujejo cilje zdravega prehranjevanja in ponujajo uravnoteženo, zdravo in 

dietno prehrano, na voljo imajo stalen nesladkan napitek, skrbijo za urejenost prostorov in 

opreme, izvajajo mirne in živahne dejavnosti, poskrbijo za počitek in spanje ter spodbujajo 

pozitivno sodelovalno kulturo (Vrtec Zarja 2013, 9). 

Z ekološkim ozaveščanjem vseh vpletenih v Vrtcu Zarja Celje in ločenim zbiranjem 

odpadkov so na poti k večji varčnosti (elektrika, voda, papir) in k zmanjšanju odpadkov, kar 

privede do ohranjanja našega okolja in skrb vrtca za družbeno odgovornost (Vrtec Zarja 2014, 

10). K temu se spodbuja otroke, starše in prav tako zaposlene, saj skupaj s starši poskrbijo za 

zbiranje in prinašanje različnih vzgojnih materialov in s tem povečajo prihranek (Vrtec Zarja 

2014, 18).  

V vrtcu s programom zdravstveno-higienskega režima in prehrane izvajajo smernice HACCP 

sistema
1
 v kuhinji in oddelkih otrok, s področja varstva pri delu in požarne varnosti pa imajo v 

vrtcu preglede, meritve, izobraževanja, vajo evakuacije in zdravniški pregled zaposlenih 

(Vrtec Zarja 2013, 10).  

Vrtec Zarja Celje med svoje letne cilje uvršča tudi »zagotavljanje urejenega, zdravega in 

varnega okolja otrokom kot tudi zaposlenim« z rednim in investicijskim vzdrževanjem 

objektov in opreme, ki je skladno z normativnimi predpisi ter razpoložljivimi finančnimi 

sredstvi (Vrtec Zarja 2014, 17). Vodstvo se zaveda, da je pomembna motiviranost zaposlenih, 

kakor tudi dobra klima, zadovoljstvo z delom in zadovoljstvo na delovnem mestu. 

Odgovornost do zaposlenih 

Vrtec Zarja Celje se zaveda, da so zaposleni največje bogastvo, zato jim zagotavljajo urejeno, 

zdravo in varno okolje, možnost izobraževanja in vseživljenjskega učenja, timski pristop 

                                                 
1
 »Za najuspešnejšo metodo zagotavljanja varnosti živil v celotni prehranski verigi od pridelave 

surovin do končnega uporabnika, se je izkazal sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Points), ki temelji na predpisih mednarodnega referenčnega dokumenta Codex Alimentarius 
(CAC/RCP 1-1969, rev.4-2003).« (SIQ 2010) 
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(sodelovalni odnos, kjer strokovni sodelavci prejemajo znanje drug od drugega, izmenjujejo 

izkušnje in dobro prakso ter se strokovno razvijajo) in sodelovanje pri snovanju idej.  

Vrtec je v letu 2013 imel 32 eksternih in internih izobraževanj. Strokovno izobraževanje, ki je 

potekalo na vzgojiteljskih zborih in strokovnih aktivih, je pomembno zaradi izpopolnjevanja 

teoretičnih znanj strokovnih delavcev in udejanjanja teh znanj v praksi (Vrtec Zarja 2014, 15). 

Interno izobraževanje je izvajala ravnateljica (vsebine za delavce začetnike s štirimi srečanji) 

ter organizatorka ZHRID (HACCP sistem za vse zaposlene, tri srečanja) (Vrtec Zarja 2014, 

16). 

Vrtec se povezuje z Zavodom RS za šolstvo, Pedagoškimi fakultetami, Zavodom za 

zdravstveno varstvo Celje, pristojnim ministrstvom ter s Skupnostjo vrtcev Slovenije za 

ohranjanje strokovne ravni (prav tam). 

Odgovornost do okolja 

V vrtcu se zavedajo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti do okolja, zato izvajajo 

program vzgoje za zdravje in okoljsko vzgojo. Z ločenim zbiranjem odpadkov skrbijo za 

okolje in ozaveščajo otroke o pomenu ločevanja odpadkov, s tem pa poskrbijo za zmanjšanje 

odpadkov in večjo varčnost vrtca z elektriko, vodo in papirjem. S temi dejanji otroke učijo o 

njihovi družbeni odgovornosti, da bodo znali pomagati drugim, skrbeti za sebe in okolje. 

Z metodo pregleda sekundarnih virov oziroma metodo analize dokumentov smo iz letnih 

poročil Vrtca Zarja Celje ugotovili, da je vrtec družbeno odgovorna institucija, ki je 

odgovorna do svojih zaposlenih, skrbi za zdravje otrok in zaposlenih, izvaja družbeno 

odgovorne aktivnosti, je odgovorna do okolja, ima kakovostne programe, prepoznavnost in 

ugled v ožjem in širšem okolju ter si prizadeva za trajnostni razvoj kakovostne predšolske 

dejavnosti. 

5.3 Interpretacija rezultatov analize vsebine 

Prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi »Kako je v Vrtcu Zarja Celje opredeljena družbena 

odgovornost?«, smo pojasnili z dveh vidikov: najprej kako družbeno odgovornost vidijo 

intervjuvanke in nato preverili družbeno odgovornost vrtca z vidika meril Q-VIZ.  

Pridobljene odgovore smo kodirali v kategorijo: razumevanje pojma družbene odgovornosti 

(priloga 1). Vprašanje, ki smo ga zastavili v intervjuju, se je nanašalo na pojmovanje družbene 

odgovornosti in kaj intervjuvanke pod tem pojmom sploh razumejo. 

Oseba A pojasnjuje, da je družbena odgovornost »odgovornost do vseh ljudi, družbe in 

okolja, ki nas obdaja.« Oseba B meni, da družbena odgovornost pomeni »biti odgovorni pri 
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sebi, vsak zase za svoja dejanja in nato odgovorni za širše okolje /…/ da se zaveš, da si del 

kolektiva.« Oseba C poleg odgovornosti do okolja doda še »odgovornost do samega sebe, 

soljudi, ustanov.« Oseba D pa razume, da gre za »odgovornost do sebe, družbe in v mojem 

primeru do otrok /…/ do vsega kar nas obkroža.« Oseba E je prav tako mnenja, da gre za 

»odgovornost do sebe, drugih, okolja.« Odlazek (2006) meni, da danes koncept družbene 

odgovornosti »govori o odgovornosti do družbe in okolja, /…/ o sprejemanju odgovornosti za 

lastna dejanja.« 

Intervjuvanke so odgovorile, da se družbena odgovornost nanaša na odgovornost do ljudi, 

družbe in okolja. Odgovori na zastavljeno vprašanje o družbeni odgovornosti so bili neizčrpni 

in če primerjamo te odgovore z našo opredelitvijo družbene odgovornosti lahko ugotovimo, 

da intervjuvanke razumejo družbeno odgovornost zelo na široko. Glede na našo opredelitev 

niso omenile odgovornosti do zaposlenih in lokalne skupnosti, kar kaže na to, da so 

opredeljevale družbeno odgovornost z lastnega vidika na splošno (kot družbena odgovornost 

posameznika) in ne z vidika organizacij. 

Bertoncelj idr. (2011, 112) so strnili opredelitve družbene odgovornosti in podali sklep, da 

»koncept družbene odgovornosti pomeni trajnostno usmerjeno delovanje organizacije, ki 

pripomore k izboljšanju blaginje družbe kot celote, pri čemer upošteva interese vseh 

zainteresiranih deležnikov, lastne interese, skupaj z doseganjem dobička, ter dosledno 

spoštuje etična in moralna načela.« Najpomembnejša področja družbene odgovornosti 

organizacij so naslednja: kakovost in varnost izdelkov, odnosi s potrošniki, odnosi z 

zaposlenimi, odnosi s konkurenco, odnosi z lokalno skupnostjo, dobrodelnost in skrb za ljudi, 

odgovornost do države oziroma vlade, skrb za okolje in ekonomski vplivi (Bertoncelj idr. 

2011, 118). 

Ker v dokumentih Vrtca Zarja Celje ni opredelitve družbene odgovornosti smo jo opredelili s 

pomočjo meril oziroma pogojev priznanja Q-VIZ. Priznanje Q-VIZ (vzgojno-izobraževalni 

zavod z družbeno odgovorno vizijo) prejmejo tisti vzgojno-izobraževalni zavodi, »ki jih 

odlikujejo izjemna kakovost dela, učinkovitost, odgovoren odnos do zaposlenih, okolja in 

družbe ter usmerjenost v prihodnost.« (Planet GV b. l.) Priznanje dobijo tisti zavodi, ki 

ravnajo družbeno odgovorno, skrbijo za izobraževanje zaposlenih, gojijo prijaznost do 

zaposlenih in strank ter skrbijo za odlične odnose in delovanje zavoda (prav tam).  

Vrtec Zarja Celje skrbi za izobraževanje zaposlenih, saj ima že v poslanstvu zapisano, da se 

bodo »izobraževali in s tem gradili pot do sodobnih znanj in sodobnega kurikuluma.« (Vrtec 

Zarja 2014, 9) Ravnateljica trdi: »Kot vrtec, ki teži k odličnosti, razvijamo svojo 

profesionalnost v nenehnem iskanju izboljšanja kakovosti strokovnega dela.« V vrtcu tako 

izvajajo veliko strokovnih, internih in eksternih izobraževanj za zaposlene. Povezujejo se z 

lokalnim okoljem, saj se za ohranjanje strokovne ravni povezujejo z Zavodom Republike 

Slovenije za šolstvo, Pedagoškimi fakultetami, Zavodom za zdravstveno varstvo Celje, 

pristojnim ministrstvom in s skupnostjo vrtec Slovenije. Povezujejo se tudi s Centrom za 
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socialno delo Celje, s katerim so v letu 2013 izvajali tripartitni dogovor (Center za socialno 

delo Celje, vrtec, napotena oseba) »za izvedbo postopka opravljanja dela v splošno korist ali 

korist lokalne skupnosti.« (Vrtec Zarja 2014, 17) V vrtcu skrbijo tudi za izobraževanje 

dijakov in študentov, kjer izvajajo praktično pedagoško usposabljanje. Prav tako uspešno 

sodelujejo z Zavodom za zaposlovanje Celje pri pridobivanju kadra, saj so bili v letu 2013 

izbrani za usposabljanje brezposelnih oseb v projektu Usposabljanje na delovnem mestu 

(DU). Vrtec organizira tudi različne obiske v vrtcu ali v uradih (gasilci, policija, pošte itd.). 

Kot je razvidno se vrtec veliko povezuje z lokalnim okoljem ter skrbi za odlične odnose z 

vsemi vključenimi in tako skrbi za odlično in kakovostno delovanje zavoda. 

Vrtec prav tako goji prijaznost do zaposlenih in strank. Namenja veliko pozornosti 

organizaciji dela (prihaja do odsotnosti npr. bolniška odsotnost), da zagotovi kakovost ter 

odgovoren odnos do stranke, to so otroci in starši (Vrtec Zarja 2014, 7). Tudi iz pregleda 

vrednot je razvidna njihova skrb za zaposlene in stranke, saj v ospredje postavljajo 

»spoštovanje in sprejemanje vsakega posameznika ne glede na spol, starost, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo /…/ 

spodbujanje sodelovanja, dogovarjanja in omogočanje ustvarjalnega izražanja v iskanju 

različnih poti pri uresničevanju skupnih ciljev.« (Vrtec Zarja 2014, 9) V vrtcu veliko 

pozornosti posvečajo sodelovanju s starši in starimi starši, da jih vključijo v otrokov razvoj in 

v dejavnosti vrtca. Vrtec Zarja Celje med svoje cilje omenja tudi: »Kakovostno izvajanje 

programov za otroke in starše, s težnjo po odličnosti, ki je vselej v dobrobit otrok. /…/ Razvoj 

profesionalnosti in avtonomnosti ter osebnega zadovoljstva zaposlenih.« (Vrtec Zarja 2014, 

13) Zelo pomemben vidik v vrtcu je tudi urejeno, zdravo in varno okolje, ki ga zagotavljajo 

otrokom kot tudi zaposlenim. Vrtec Zarja Celje se zaveda, da so zaposleni največje bogastvo, 

zato jim zagotavljajo urejeno, zdravo in varno okolje, možnost izobraževanja in 

vseživljenjskega učenja, timski pristop (sodelovalni odnos, kjer strokovni sodelavci prejemajo 

znanje drug od drugega, izmenjujejo izkušnje in dobro prakso ter se strokovno razvijajo) in 

sodelovanje pri snovanju idej.  

Posebno mesto v vrtcu ima tudi odgovornost do okolja, saj je ekološka ozaveščenost zelo 

pomembna za vse vpletene (zaposlene, starše, otroke). Skrbijo za ločeno zbiranje odpadkov in 

racionalno rabo virov (elektrika, voda, papir itd.), zbirajo različni vzgojni material, kar tudi 

pomeni prihranek. Vse skupaj pa privede do večje varčnosti iz zmanjšanju odpadkov ter k 

ohranjanju našega okolja (Vrtec Zarja 2014, 12). S tem poskrbijo za družbo in okolje. 

Podamo lahko zaključek, da se družbena odgovornost Vrtca Zarja Celje kaže v družbeno 

odgovornih ravnanjih, kot so skrb za okolje in družbo, zaposlene, stranke, odlične odnose ter 

delovanje in sodelovanje zavoda z lokalnim okoljem. 

Odgovore na drugo raziskovalno vprašanje, ki se glasi »Na kakšen način se v Vrtcu Zarja 

Celje izražajo vidiki družbene odgovornosti?«, smo kodirali v šest naslednjih kategorij: skrb 

za okolje, skrb za zdravje, dejavnosti, ki so družbeno odgovorno naravnane, pozitiven odnos 
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do otrok in vseh zaposlenih, povezovanje s kulturnimi ustanovami in službami ter 

medgeneracijsko sodelovanje (priloga 2).  

Skrb za okolje je ena izmed glavnih kategorij družbeno odgovornih dejanj v vrtcu. Oseba A 

pojasnjuje, da za okolje poskrbijo s tem, da navajajo otroke na ločeno zbiranje odpadkov, da 

skrbijo za naravo in s tem privzgajajo otrokom odnos do rastlin in vseh živih bitij ter da imajo 

tudi svoj vrt. Oseba B prav tako pravi, da z otroki za okolje skrbijo tako, da pobirajo smeti in 

jih ločujejo, skrbijo za vrt, otroke učijo, da so odgovorni do živali in rastlin. Dodaja, da 

ustvarjajo z odpadno embalažo, ki jo reciklirajo ter da otroke učijo »da varčujejo z vodo, da 

uporabijo manj papirja za brisanje rok.« Oseba C meni, da je ekološka osveščenost v vrtcu 

zelo pomembna, zato otroke učijo, da ločujejo odpadke ter da imajo skrben odnos do narave. 

Doda, da v vrtcu urejajo okolico, skrbijo za svoj vrt ter zbirajo tudi star papir. Oseba D pove, 

da imajo v vrtcu okoljsko vzgojo ter da poskrbijo »za urejeno in čisto igrišče torej okolico.«, 

skrbijo za gredice, kjer imajo zelenjavo in cvetje ter na ta način otroke vzgajajo v tej smeri, da 

se rastlin ne trga in ločeno zbirajo odpadke. Oseba E trdi, da je skrb za okolje projekt, »ki je 

že vpet v same dejavnosti v vrtcu in se izvaja skozi vse letne čase.« tako da z otroki skrbijo za 

igralnico, ki velja za njihovo notranje okolje, nato poskrbijo tudi za urejeno igrišče, imajo vrt, 

»kjer otroci spoznajo naravni ekosistem, saj so živali tukaj povezane.« in doda še, da ločeno 

zbirajo odpadke.  

Družbena odgovornost po standardu ISO26000:2010 je »odgovornost organizacije za vplive 

njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje.« (IRDO b. l.) Ločeno zbiranje odpadkov, 

skrb za okolico vrtca, varčevanje z vodo, elektriko in papirjem, uporaba odpadne embalaže, 

pozitiven odnos do rastlin in živali itd. so vse dejavnosti, ki jih opravljajo v vrtcu in kažejo na 

to, da vrtec kot celota skrbi za okolje. Ravnateljica Vrtca Zarja Celje pojasnjuje, da jim bo 

spoštovanje tega »pomagalo v večji varčnosti (elektrika, voda, papir …), k zmanjšanju 

odpadkov in posledično k ohranjanju našega okolja.« (Vrtec Zarja 2014, 12) 

Naslednja kategorija skrb za zdravje je prav tako pomembna. Oseba A pove, da je v vrtcu 

poudarek »vsekakor gibanje otrok, ohranjamo njihovo zdravje.« Oseba B prav tako pojasni, 

da poskrbijo za gibanje otrok. Oseba C doda, da imajo v vrtcu tudi »program vzgoje za 

zdravje« Oseba D pravi »z otroki drugega starostnega obdobja smo skoraj vsak dan v šolskem 

letu zunaj, imamo različne aktivnosti, tako da se otroci zelo veliko gibajo.« Zelo dobro pa 

pojasni pomen gibanja oseba E, saj je mnenja, da je vsakodnevno gibanje pomembno, ter 

doda: »predvsem pri zdajšnji generaciji je zaznati precej odvečne energije, ki jo moramo pri 

otrocih sprostiti.« Oseba A in B menita tudi, da je prav, da se otroci zavedajo zdravega načina 

prehranjevanja in življenja ter da zaužijejo dovolj sadja in zelenjave. 

Ravnateljica (Vrtec Zarja 2014, 12) pojasnjuje: »V vrtcu nadgrajujemo zastavljene cilje za 

zdravo prehranjevanje in postavljamo temelje za zdrav način življenja (osebna nega ter skrb 

zase, uravnotežena in zdrava prehrana, dietna prehrana, stalen nesladkan napitek, urejenost 

prostorov in opreme, uravnoteženost mirnih in živahnih dejavnosti, počitek in spanje, 
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pozitivna sodelovalna kultura).« Pove tudi, da med letne cilje vrtca sodi tudi »zagotavljanje 

urejenega, zdravega in varnega okolja otrokom kot tudi zaposlenim.« (Vrtec Zarja 2014, 17) 

Skrb za zdravje sodi med vidike družbene odgovornosti, saj organizacije brez zdravih 

zaposlenih ne morejo delovati uspešno. Vrtec Zarja Celje se zaveda, da mora poskrbeti za 

zdravje otrok kot tudi zaposlenih, saj bo le zdrav in zadovoljen zaposlen dobro opravil svoje 

delo. 

V Vrtcu Zarja Celje imajo mnogo dejavnosti, ki so družbeno odgovorno naravnane. Oseba A 

opiše projekt Pasavček, katerega namen je »ozaveščanje otrok in staršev, da so otroci (starši) 

pripeti z varnostnim pasom v avtu«, projekt Varno s soncem s katerim »starše in otroke 

ozaveščamo o tem, kako se zaščititi pred soncem« ter dejavnost Mali sonček, kjer je glavna 

dejavnost gibanje. Oseba B prav tako omeni projekta Pasavček in Varno s soncem ter 

dejavnost Mali sonček in doda dejavnost Igra vlog, s pomočjo katere se »otroci vživijo v neko 

vlogo, pridobivajo izkušnje.« Pojasni, da se v vrtcu pogovarjajo tudi o pomenu dneva brez 

avtomobilov, televizije itd. Oseba C poleg Pasavčka in Malega sončka pojasni še projekt 

Comenius v katerega je bil vrtec vključen dve leti, kjer je šlo za izmenjavo izkušenj z 

evropskimi državami na področju matematike, torej igra skozi matematiko. Oseba C, poleg 

ostalih že omenjenih dejavnosti, omeni projekt Zarjin bralček, kjer gre za vključitev celotne 

družine in sodelovanje tudi s knjižnico. Oseba D doda še dejavnost Zobomiška, kjer gre za 

skrb za zdrave zobe otrok. Oseba E, prav tako poleg že omenjenih dejavnosti, pove, da v vrtcu 

sodelujejo v akciji Očistimo Slovenijo, ki jo v vrtcu poimenujejo Očistimo svoje mesto. 

Vse aktivnosti (projekti, dejavnosti) v vrtcu so družbeno odgovorno naravnane. Projekt 

Pasavček je pomemben za otroke, da se že zgodaj zavedajo odgovornosti v prometu 

(odgovornost do samega sebe in družbe) in pomembnosti pripenjanja z varnostnim pasom v 

avtomobilu. S tem projektom, kjer otroke naučijo, kako poskrbeti za varnost v prometu, 

ozaveščajo o namenu tega projekta tudi starše, lahko tudi vzgojitelje/vzgojiteljice. Z zdravjem 

sta povezana: projekt Varno s soncem, kjer gre za ozaveščanje otrok in posledično vseh 

vpletenih o zaščiti pred soncem ter dejavnost Mali sonček, kjer je zelo pomembno gibanje 

otrok, v katerega so vpleteni tudi zaposleni, ki prav tako na ta način poskrbijo za svoje 

zdravje. Vse aktivnosti, ki jih v vrtcu izvajajo, so povezane z družbeno odgovornostjo in 

vzgojo otrok, da bodo postali družbeno odgovorni posamezniki. 

Pri kategoriji pozitiven odnos do otrok in vseh zaposlenih oseba A pojasnjuje: »privzgajamo 

pozitiven odnos otrok do vseh zaposlenih /…/ spodbujamo, da pomagajo drugačnim.« Na tem 

področju oseba A doda še, da spodbujajo prijateljstvo med otroci in medsebojno pomoč. 

Oseba B prav tako razloži: »otroke učimo pomena medsebojne pomoči, solidarnosti, 

sodelovanja.« Oseba C pa doda, da je odnosni vidik v vrtcu zelo pomemben, kjer gre v prvi 

vrsti za odnos med zaposlenimi. 

Odnosni vidik se v vrtcu izraža z odnosom med vodstvom in zaposlenimi, z odnosom med 

zaposlenimi, z odnosom zaposlenih do otrok in z odnosom otrok do zaposlenih in ostalih 
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otrok. Pomembna je družbena odgovornost do soljudi in nato do družbe, otroci se naučijo 

pomagati drug drugemu, spoštovanja do otrok in zaposlenih. 

V vrtcu se povezujejo s kulturnimi ustanovami in službami. Tako oseba A pojasni, da gre za 

»poudarek na poklicih, zaposleni iz institucij obiščejo vrtec (policija, gasilci), prav tako tudi 

otroci obiščejo njih.« Oseba B omeni, da z otroki obiščejo knjižnico in da se »preko teh 

obiskov različnih institucij /…/ otroci naučijo neke družbene odgovornosti.« Tudi oseba C in 

D omenita sodelovanje z institucijami v okolju, kjer oseba D doda, da so pri tem vpeti tudi 

starši otrok, saj v vrtcu lahko predstavijo svoje poklice. 

Vrtec se povezuje s kulturnimi ustanovami in službami v okolju, da otroci spoznajo različne 

službe in spoštujejo različne poklice ter ustanove. 

Velik poudarek v vrtcu je medgeneracijsko sodelovanje. Oseba C pove, da je 

medgeneracijsko sodelovanje »zelo pomembno v vrtcu, saj vključujemo tudi stare starše 

otrok, ki jih povabimo v vrtec, kjer se družijo z otroki.« Oseba D omeni še, da imajo pri 

medgeneracijskem sodelovanju, ki poteka nekajkrat na leto, pripravljene določene dejavnosti 

in aktivnosti. 

Ravnateljica (Vrtec Zarja 2014, 13) opisuje: »V spomladanskih mesecih smo v vseh enotah 

organizirali »Dan odprtih vrat za stare starše«, saj se zavedamo, da medgeneracijsko druženje 

otrok in starih staršev vključuje pomemben vidik socialnega učenja.« 

Primerjave z drugimi raziskavami pri odgovorih na drugo raziskovalno vprašanje ne moremo 

narediti, saj jih na to temo ni. Iz pridobljenih odgovorov smo ugotovili, da se v Vrtcu Zarja 

Celje vidiki družbene odgovornosti izražajo preko vsakodnevnih aktivnostih, vnaprej 

pripravljenih celoletnih projektov, spoštovanja družbe in okolja. Vse aktivnosti na področju 

družbene odgovornosti, ki se izvajajo v vrtcu, odražajo tudi družbeno odgovornost vrtca kot 

celote. 

Odgovore na tretje raziskovalno vprašanje, ki se glasi »Kako vzgojitelji/ce prenašajo 

družbeno odgovornost na otroke?«, smo kodirali v naslednje kategorije: preko družbeno 

odgovornih dejavnosti, preko igre, z vplivom na starše in z lastnim vzgledom (priloga 3). 

Družbeno odgovornost vzgojitelji/ce prenašajo preko družbeno odgovornih dejavnosti. Oseba 

A pove: »Družbeno odgovornost prenašamo na otroke s pomočjo projektov, programov, 

vsakdanjih pogovorov.« Oseba B prav tako omeni, da so projekti načrtovane dejavnosti, preko 

katerih prenašajo družbeno odgovornost na otroke. Oseba C pravi: »Otroci so kompetentni 

partnerji pri projektih, jih vključujemo v izvajanje.« Oseba D in E prav tako pojasnita, da so 

projekti in dejavnosti, ki jih v vrtcu izvajajo naravnani tako, da vplivajo na družbeno 

odgovornost otrok. 
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»Z organizacijo bogatega učnega okolja, preko spontane igre in usmerjenih igralnih 

dejavnosti ter v interakciji s strokovnimi delavci in vrstniki, smo otrokom omogočili 

pridobivanje različnih znanj in izkušenj, ki pripomorejo k njihovemu napredku na vseh 

področjih razvoja – spoznavnem, gibalnem in čustveno-socialnem.« pojasni ravnateljica vrtca 

(Vrtec Zarja 2014, 9). Vse intervjuvanke so odgovorile, da preko načrtovanih projektov, 

programov in dogodkov, ki so družbeno odgovorno naravnani ter vsakdanjih pogovorov 

prenašajo družbeno odgovornost na otroke. 

Prenašanje družbene odgovornosti na otroke preko igre omeni oseba C in pravi, da otroke 

postavljajo v različne vloge in jih vprašajo, kako bi oni določeno situacijo izpeljali, ter oseba 

E, ki pravi, da družbeno odgovornost na otroke prenašajo »predvsem preko igre, da dobijo 

konkretno izkušnjo.« 

Ker imajo pri otrokovem razvoju še vedno največji vpliv starši, so zelo pomembni pri prenosu 

družbeno odgovornih dejanj na njih. Oseba B pravi: »Kar pričakujemo od otrok, morajo le-ti 

najprej videti pri odraslih, da se lahko zgledujejo po njih, jih posnemajo.« Oseba C na tem 

področju doda pomembnost vključitve celotne družine v vrtec. Oseba D konkretno doda: 

»Otroci prenašajo vzorce obnašanja od doma v vrtec, pomemben je tudi vpliv staršev, zato 

moramo včasih kar nekaj dela oziroma pogovora nameniti njim.« Oseba E pa pravi, da 

družbeno odgovornost na otroke prenaša tudi s tem, da vpliva na starše, kjer se to da oziroma 

kjer se ji zdi smotrno. 

Intervjuvanke se zavedajo, da se otroci v vrtcu zgledujejo po odraslih in ker preživljajo čas v 

vrtcu, se zato zgledujejo tudi po vzgojiteljih oziroma vzgojiteljicah. Oseba A pove, da 

družbeno odgovornost prenaša »predvsem z lastnim vzgledom, saj nas otroci posnemajo in se 

zgledujejo po nas.« Tudi oseba B daje največji pomen, prenosa družbene odgovornosti na 

otroke, lastnemu vzgledu in doda: »Kar na nek način pričakuješ od otrok, moraš najprej sam 

pri sebi razčistiti in to spoštovati.« Oseba C in D prav tako dajeta velik pomen lastnemu 

vzgledu, oseba D pa trdi: »Če se bomo vzgojitelji primerno vedli do stvari, ki so okoli nas, 

nas bodo otroci posnemali, se zgledovali po naših dejanjih.« Oseba E pove, da se zaveda 

pomena svoje družbene odgovornosti in da mora biti najprej sama odgovorna, da lahko nato 

to prenaša na otroke. 

Odgovore na tretje raziskovalno vprašanje ne moremo primerjati z drugimi raziskavami, saj 

jih na to temo ni. Lahko pa strnemo naše ugotovitve iz pridobljenih odgovorov. Ugotovili 

smo, da so strokovni delavci (vzgojitelji/ce) zelo pomembni pri otrokovem razvoju in vplivajo 

na njihovo družbeno odgovornost. V vrtcu imajo zelo veliko dejavnosti (dogodkov, projektov) 

s pomočjo katerih strokovni delavci prenašajo družbeno odgovornost na otroke, saj ima vsaka 

dejavnost nek namen in sporočilo za otroke. Otroci pridobijo veliko izkušenj tudi preko igre 

oziroma vsakodnevnih dejavnosti in pogovorov. Ker imajo še vedno starši največji vpliv na 

otroke in le-ti posnemajo tudi njihova dejanja, je pomembno, da se tudi starše osvešča pri 

določenih zadevah, da se zavedajo svoje vloge pri vzgoji otroka. Intervjuvanke dajejo zelo 
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velik pomen pri prenosu družbene odgovornosti na otroke lastnemu vzgledu, saj se zavedajo 

svoje vloge v vrtcu in zavedanja, da morajo biti najprej same družbeno odgovorne, da lahko to 

družbeno odgovornost prenašajo na otroke.  
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6 SKLEP 

Trajnostni razvoj in z njim družbena odgovornost posameznikov in podjetij pridobiva v 

današnjem času na pomenu. Vse več podjetij poroča o svojem družbeno odgovornem 

delovanju, saj se zavedajo, da s tem pridobivajo na ugledu v javnosti. Udejanjanje družbene 

odgovornosti oziroma odzivnost podjetij na okoljske in družbene skrbi jim lahko poveča 

konkurenčno prednost. 

Podjetja se danes v okviru družbene odgovornosti večinoma odločajo za dobrodelnost in 

sponzoriranje, vendar družbena odgovornost pomeni veliko več kot le-to. Treba je pregledati 

vsa področja družbeno odgovornega delovanja, ki lahko pomembno vplivajo na učinkovitost 

in uspešnost organizacije. Ne smemo pozabiti na: zaposlene, na njihovo zdravje in 

zadovoljstvo z delom, potrošnike, katerim moramo zagotoviti varne in kakovostne izdelke in 

storitve, okolje, lokalno skupnost, konkurenco, državo itd. 

Namen magistrske naloge je bil ugotoviti družbeno odgovornost v Vrtcu Zarja Celje kot 

celoto, saj smo po pregledu literature in svetovnega spleta ugotovili, da se s tem področjem še 

nihče ni ukvarjal. Danes je v ospredju družbena odgovornost podjetij, ki zajema družbeno 

odgovornost vseh zaposlenih, od najvišjega do najnižjega delovnega mesta, saj je lahko 

podjetje z družbeno odgovornimi zaposlenimi družbeno odgovorno. Torej je pomembna 

družbena odgovornost posameznika, kjer ima velik pomen vrtec, saj že zelo zgodaj otroke uči 

o družbeni odgovornosti oziroma družbeno odgovornih dejanjih. Vrtec je prva institucija v 

katero se otroci vključijo, srečajo se z vrstniki in drugimi odraslimi, postanejo del novega 

okolja, strokovni delavci pa jim pomagajo pri razvoju, jih učijo in jim dajejo smernice za 

življenje. Vrtec kot institucija in vsi zaposleni v njem morajo biti družbeno odgovorni, da 

lahko ta dejanja prenašajo na otroke. 

Cilji magistrske naloge so bili predstaviti pojme trajnost, trajnostni razvoj in družbena 

odgovornost, predstaviti družbeno odgovornost na primeru Vrtca Zarja Celje, ugotoviti 

izvajanje koncepta družbene odgovornosti iz različnih vidikov v Vrtcu Zarja Celje, ugotoviti 

kako vzgojitelji/ce prenašajo družbeno odgovornost na otroke ter podati predloge in 

priporočila za izboljšave na področju družbene odgovornosti.  

V okviru kvalitativne raziskave smo si postavili tri raziskovalna vprašanja, na katera smo 

odgovorili s pomočjo metode analize dokumentov in analize vsebine (polstrukturiran 

intervju).  

Na prvo raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo »Kako je v Vrtcu Zarja Celje opredeljena 

družbena odgovornost?«, smo odgovorili z dveh vidikov: kako družbeno odgovornost 

razumejo intervjuvanke ter z vidika meril priznanja Q-VIZ preverili družbeno odgovornost 

vrtca. S pomočjo pridobljenih odgovorov smo ugotovili, da se vzgojiteljice, ki smo jih 

intervjuvali, zavedajo pomena družbene odgovornosti, to je odgovornost do ljudi, družbe in 
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okolja. Z odgovori so opredelile družbeno odgovornost z lastnega vidika na splošno (kot 

družbena odgovornost posameznika) in ne z vidika organizacij. Ker v dokumentih vrtca ni 

opredelitve družbene odgovornosti, smo jo opredelili s pomočjo meril Q-VIZ in podali 

zaključek, da se družbena odgovornost Vrtca Zarja Celje kaže v družbeno odgovornih 

ravnanjih, kot so skrb za okolje in družbo, zaposlene, stranke, odlične odnose ter delovanje in 

sodelovanje zavoda z lokalnim okoljem. 

Na drugo raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo »Na kakšen način se v Vrtcu Zarja Celje 

izražajo vidiki družbene odgovornosti?«, smo s pomočjo pridobljenih odgovorov ugotovili, da 

se vidiki družbene odgovornosti izražajo preko vsakodnevnih aktivnosti, vnaprej pripravljenih 

celoletnih projektov, skrbi za okolje in zdravje, torej spoštovanje okolja in družbe. Posebno 

mesto v vrtcu ima skrb oziroma odgovornost do okolja, saj skrbijo za okolico, ločujejo 

odpadke, opozarjajo na varčnost, strokovni delavci privzgajajo otrokom skrben odnos do 

narave, rastlin in živali. Projekti in dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu, se nanašajo na zdravje 

otrok in s tem gibanje, odgovornost do okolja, odgovornost v prometu itd. Strokovni delavci 

dajejo velik pomen odnosnemu vidiku in otrokom privzgajajo pozitiven odnos do otrok in 

vseh zaposlenih, ter posledično pozitiven odnos do vseh ljudi, družbe nasploh. Spoznavajo 

tudi različne poklice in ustanove. Vse aktivnosti na področju družbene odgovornosti, ki se 

izvajajo v vrtcu, odražajo tudi družbeno odgovornost vrtca kot celote. 

Na tretje raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo »Kako vzgojitelji/ce prenašajo družbeno 

odgovornost na otroke?«, smo s pomočjo pridobljenih odgovorov ugotovili, da vzgojitelji 

prenašajo družbeno odgovornost na otroke preko družbeno odgovornih dejavnosti, preko igre, 

z vplivom na starše in z lastnim vzgledom. Strokovni delavci (vzgojitelji/ce) so zelo 

pomembni pri otrokovem razvoju, otroci se zgledujejo po njih, zato se intervjuvanke 

zavedajo, da morajo biti najprej same družbeno odgovorne, da lahko družbeno odgovorna 

dejanja prenašajo na otroke. Veliko se otroci naučijo tudi preko igre, iz lastnih izkušenj, preko 

vsakodnevnih pogovorov in dejavnosti. Ker imajo starši še vedno velik vpliv pri otrokovem 

razvoju je pomembno, da se o določenih zadevah, ki se dogajajo v vrtcu (projekti, dejavnosti 

itd.) ozavešča tudi njih.  

Podamo lahko sklep, da je Vrtec Zarja Celje družbeno odgovorna institucija kot celota, saj je 

odgovorna do okolja (ločevanje odpadkov, uporaba odpadne embalaže, varčevanje z vodo, 

elektriko, papirjem, čiščenje okolice, skrb za rastline), odgovorna do zaposlenih (možnost 

izobraževanja in vseživljenjskega učenja, zagotavljanje urejenega, zdravega in varnega 

okolja, timski pristop, sodelovanje pri snovanju idej), skrbi za otroke (varnost, gibanje, 

prehrana, zdravje), ima aktivnosti, ki so družbeno odgovorno naravnane, s pomočjo katerih 

prenašajo družbeno odgovornost na otroke (projekti, dejavnosti, vsakdanje aktivnosti), ima 

zaposlene, ki se zavedajo, da morajo delovati družbeno odgovorno, da lahko z lastnim 

vzgledom prenašajo družbeno odgovorna dejanja na otroke, se povezuje s kulturnimi 

ustanovami in službami ter skrbi za ekonomsko odgovornost (načrtovanje in analiziranje 
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strokovnega dela 2-krat letno, kakovostni programi vrtca, prepoznavnost in ugled v ožjem in 

širšem okolju, dolgotrajni finančni vplivi in učinkovito poslovanje vrtca, prizadevanje učeče 

se organizacije za trajnostni razvoj kakovostne predšolske dejavnosti). 

Predlagamo, da se Vrtec Zarja Celje še naprej trudi sistematično izboljšati kakovost svojih 

storitev, pridobiti visoko raven družbene odgovornosti, skrbeti za izobraževanje zaposlenih, 

vzdrževati visoko raven prijaznosti do zaposlenih in strank, skrbeti za dobre odnose znotraj in 

zunaj zavoda in se prijavi na razpis, kjer lahko pridobi priznanje: vzgojno-izobraževalni zavod 

z družbeno odgovorno vizijo (Q-VIZ) in postane glasnik kakovostnih, odgovornih in prijaznih 

vzgojno-izobraževalnih zavodov ter pridobi še večji ugled v javnosti. 
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Priloga 1 

 

   

Razumevanje pojma družbene odgovornosti 

Osebe Razumevanje pojma družbene odgovornosti (a) 

A  Aa1: »Družbena odgovornost je odgovornost do vseh ljudi, družbe in okolja, ki nas obdaja.« 

B Ba1: »Biti odgovorni pri sebi, vsak zase za svoja dejanja in nato odgovorni za širše okolje.« 

Ba2: »Da se zavedaš, da si del kolektiva.« 

C Ca1: »Družbena odgovornost je odgovornost do samega sebe, soljudi, ustanov in do okolja.« 

D Da1: »Odgovornost do sebe, družbe in v mojem primeru do otrok.« 

Da2: »Odgovornost do vsega kar nas obkroža.« 

E Ea1: »Družbena odgovornost je odgovornost do sebe, drugih in okolja.« 



 

 

   

 

 



Priloga 2 

 

   

Družbeno odgovorne aktivnosti v vrtcu Zarja Celje 

Osebe Skrb za okolje (a) Skrb za zdravje (b) 

A Aa1: »Navajamo otroke na ločeno zbiranje 

odpadkov  /…/  skrbimo za okolje.« 

Aa2: »Skrbimo za naravo, privzgajamo odnos 

otrok do rastlin, imamo tudi svoj vrt.« 

Aa3: »Pozitiven odnos gojimo do vseh živih 

bitij.« 

Ab1: »Poudarek v vrtcu je vsekakor gibanje otrok, 

ohranjamo njihovo zdravje.« 

Ab2: »Da se zavedajo zdravega prehranjevanja in 

zaužijejo dovolj sadja in zelenjave, da se dovolj 

gibajo.« 

B Ba1: »Za okolje skrbimo nato, da pobiramo 

smeti in jih ločujemo.« 

Ba2: »Imamo tudi vrt, za katerega skrbimo 

skupaj z otroci, da smo odgovorni do živali in 

rastlin.« 

Ba3: »Ustvarjamo tudi z odpadno embalažo, jo 

recikliramo.« 

Ba4: »Da varčujejo z vodo, da uporabijo manj 

papirja za brisanje rok, ločevanje odpadkov.« 

Bb1: »Skrbimo za gibanje otrok.« 

Bb2: »Privzgajamo jim zdrav način prehranjevanja 

in življenja.« 

 

C Ca1: »V vrtcu je pomembna ekološka 

osveščenost, ločujemo odpadke in tako 

poskrbimo na okolje.« 

Ca2: »Otrokom privzgajamo skrben odnos do 

narave, zbiramo tudi papir, nato urejamo 

okolico, skrbimo za vrt.« 

Cb1: »Imamo tudi program vzgoje za zdravje.« 

D Da1: »Imamo okoljsko vzgojo /…/ poskrbimo 

za urejeno in čisto igrišče, torej okolico.« 

Da2: »Skrbimo za naše gredice, kjer imamo 

zelenjavo in cvetje, otroke vzgajamo v tej 

smeri, da ne trgamo rastlin.« 

Da3: »Ločeno zbiramo odpadke, otroci vedo v 

kateri zabojnik gre določen odpadek.« 

Db1: »T otroki drugega starostnega obdobja smo 

skoraj vsak dan v šolskem letu zunaj, imamo 

različne aktivnosti, tako da se otroci zelo veliko 

gibajo.« 
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E Ea1: »Skrb za okolje je projekt, ki je že vpet v 

same dejavnosti v vrtcu in se izvaja skozi vse 

letne čase.« 

Ea2: »Skrbimo najprej za našo igralnico (naše 

notranje okolje) nato za igrišče, da je urejeno.« 

Ea3: »Imamo vrt, kjer otroci spoznajo naravni 

ekosistem, saj so živali tukaj povezane.« 

Ea4: »Ločeno zbiramo odpadke.« 

Eb1: »Pomembno je vsakodnevno gibanje, 

predvsem pri zdajšnji generaciji je zaznati precej 

odvečne energije, ki jo moramo pri otrocih 

sprostiti.« 



Priloga 2 

 

   

Osebe Dejavnosti, ki so družbeno odgovorno naravnane 

(c) 

Pozitiven odnos do otrok 

in vseh zaposlenih (d) 

A Ac1: »Izvajamo program Pasavček, to je ozaveščanje otrok in 

staršev, da so otroci (starši) pripeti z varnostnim pasov v avtu).« 

Ac2: »Projekt Varno s soncem, starše in otroke ozaveščamo o 

tem, kako se zaščititi pred soncem.« 

Ac3: »Dejavnost Mali sonček /…/ spretnosti z žogo.« 

Ad1: »Privzgajamo pozitiven 

odnos otrok do vseh zaposlenih.« 

Ad2: »Spodbujamo, da pomagajo 

drugačnim.« 

Ad3: »Spodbujamo prijateljstvo in 

medsebojno pomoč.« 

B Bc1. »Igra vlog – ko se otroci vživijo v neko vlogo, pridobivajo 

izkušnje.« 

Bc2: »Projekt Pasavček je v osnovi usmerjen v pripenjanje 

varnostnega pasu v avtu.« 

Bc3: »Projekt Varno s soncem, odgovornost za zdrav način 

življenja, potrebno se je zaščititi pred soncem.« 

Bc4: »Pomen npr. dneva brez avtomobilov /…/ manj gledanje 

televizije.« 

Bc5: »Izvajamo dejavnost Mali sonček.« 

Bd1: »Otroke učimo pomena 

medsebojne pomoči, solidarnosti, 

sodelovanja.« 

C Cc1: »Projekt Pasavček, kjer otrokom razložimo pomen 

varnostnega pasu v avtu.« 

Cc2: »Dve leti smo bili vključeni v mednarodni projekt 

Comenius, kjer smo si izmenjavali izkušnje z evropskimi 

državami /…/ na področju matematike, torej igra skozi 

matematiko.« 

Cc3: »Projekt Mali sonček /…/ zasnovan na pomembnosti 

gibanja otrok.« 

Cd1: / 

D Dc1: »Projekt Zarjin bralček, kjer vključujemo celo družino, 

torej sodelujejo otroci, starši, stari starši, knjižnica in 

posledično vrtec.« 

Dc2: »Pomemben projekt je Pasavček, to je skrb za varnost 

otrok v cestnem prometu.« 

Dc3: »Projekt Varno s soncem, kjer gre za osveščanje otrok /…/ 

starše /…/ in stare starše.« 

Dc4: »Skrbimo za zdravje otrok, imamo dejavnost Zobomišča, 

to je skrb za zdrave zobe.« 

Dd1: / 
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E Ec1: »Projekt Comenius, vključenost evropskih držav in 

sodelovanje.« 

Ec2: »Projekt Pasavček, FIT gibalne urice.« 

Ec3: »Projekt Varno s soncem /…/ Mali sonček /…/ poteka 

skozi celo leto.« 

Ec4: »Sodelujemo tudi v akciji Očistimo Slovenijo na nivoju 

države, ki jo pri nas poimenujemo Očistimo svoje mesto.« 

Ed1: »Odnosni vidik je zelo 

pomemben.« 
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Osebe Povezovanje s kulturnimi ustanovami 

in službami (e) 

Medgeneracijsko sodelovanje (f) 

A Ae1: »Poudarek na poklicih, zaposleni iz institucij 

obiščejo vrtec (policija, gasilci), prav tako tudi 

otroci obiščejo njih.« 

Af1: / 

B Be1: »Sodelujemo z različnimi institucijami, npr. 

knjižnica.« 

Be2: »Tudi preko teh obiskov različnih institucij 

se otroci naučijo neke družbene odgovornosti.« 

Bf1: / 

C Ce1: »V vrtcu se povezujemo s kulturnimi 

ustanovami in službami, kot so gasilci, 

reševalci.« 

Cf1: »Medgeneracijsko druženje je zelo 

pomembno v vrtcu, saj vključujemo tudi stare 

starše otrok, ki jih povabimo v vrtec, kjer se 

družijo z otroki.« 

D De1: »Sodelujemo z institucijami v okolju.« 

De2: »Vpeti tudi starši, da sodelujemo z njimi, 

predstavljajo tudi svoje poklice.« 

Df1: »Medgeneracijsko sodelovanje, enkrat ali 

dvakrat na leto povabimo stare starše (takrat 

staršev ni zraven) in imamo pripravljene 

določene dejavnosti in aktivnosti.« 

E Ee1: / Ef1: / 
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Vzgojiteljev doprinos k otrokovi družbeni odgovornosti 

Osebe Preko družbeno 

odgovornih 

dejavnosti (a) 

Preko igre (b) Z vplivom na 

starše (c) 

Z lastnim vzgledom (d) 

A Aa1: »Družbeno 

odgovornost 

prenašamo na otroke 

s pomočjo projektov, 

programov, 

vsakdanjih 

pogovorov.« 

Ab1: / Ac1: / Ad1: »Predvsem z lastnim 

vzgledom, saj nas otroci 

posnemajo in se zgledujejo po 

nas.« 

B Ba1: »Projekti so 

načrtovane 

dejavnosti, s 

pomočjo katerih 

prenašamo družbeno 

odgovorna dejanja na 

otroke.« 

Bb1: / Bc1: »Kar 

pričakujemo od 

otrok, morajo le-ti 

najprej videti pri 

odraslih, da se lahko 

zgledujejo po njih, jih 

posnemajo.« 

Bd1: »Največ z lastnim 

vzgledom.« 

Bd2: »Kar na nek način 

pričakuješ od otrok, moraš 

najprej sam pri sebi razčistiti 

in to spoštovati.« 

C Ca1: »Otroci so 

kompetentni partnerji 

pri projektih, jih 

vključujemo v 

izvajanje.« 

Cb1: 

»Postavljamo jih 

v različne vloge in 

jih povprašamo, 

kako bi oni 

izpeljali zadeve v 

določeni 

situaciji.« 

Cc1: »Pomembno pa 

je, da vključujemo v 

vrtec tudi celo 

družino.« 

Cd1: »Družbeno odgovornost 

prenašamo predvsem z lastnim 

vzgledom, saj otroci 

posnemajo naša dejanja, nas 

opazujejo.« 

D Da1: »Družbeno 

odgovornost pa na 

otroke prenašamo 

tudi s pomočjo 

celoletnih projektov, 

dejavnosti, 

dogodkov.« 

Db1: / Dc1: »Otroci 

prenašajo vzorce 

obnašanja od doma v 

vrtec, pomemben je 

tudi vpliv staršev, 

zato moramo včasih 

kar nekaj dela 

oziroma pogovora 

nameniti njim.« 

Dd1: »Najprej je pomemben 

naš vzgled.« 

Dd2: »Če se bomo vzgojitelji 

primerno vedli do stvari, ki so 

okoli nas, nas bodo otroci 

posnemali, se zgledovali po 

naših dejanjih.« 
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E Ea1: »S pomočjo 

vseh dejavnosti, 

tematskih sklopov (v 

katere so vpeti naši 

projekti) prenašamo 

družbeno 

odgovornost na 

otroke.« 

Eb1: »Predvsem 

preko igre, da 

dobijo konkretno 

izkušnjo.« 

Ec1: »S tem, da 

vplivam na starše, 

kjer se to da oziroma 

kjer se mi zdi 

smotrno.« 

Ed1: »Predvsem z lastnim 

vzorom oziroma, tisto, kar jim 

jaz prenašam, da sem v to 

prepričana.« 

Ed2: »Najprej moram biti jaz 

družbeno odgovorna, da lahko 

nato to prenašam na otroke.« 
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Polstrukturiran intervju 

1. Predstavitev intervjuvanca  

Spol: ____________________ Starost:____________________________________________  

Koliko časa ste zaposleni v vrtcu Zarja Celje? ______________________________________ 

Otroke katerega starostnega obdobja imate v letošnjem šolskem letu? ___________________ 

Katero delo opravljate v vrtcu Zarja Celje, kakšne so vaše naloge?______________________ 

2. Kaj si predstavljate pod pojmom družbena odgovornost?  

___________________________________________________________________________ 

Kaj menite o družbeni odgovornosti do zaposlenih? Kako vodstvo skrbi za zaposlene? 

___________________________________________________________________________ 

3. Katera dejanja oziroma aktivnosti (programi, projekti), ki se izvajajo v vrtcu Zarja 

Celje, bi lahko opredelili kot družbeno odgovorna? 

___________________________________________________________________________ 

4. V katere aktivnosti, ki bi jih označili kot družbeno odgovorne, ste vključeni v okviru 

svojih delovnih nalog? 

___________________________________________________________________________ 

5. Ali se udeležujete izobraževanj na temo družbene odgovornosti?  

___________________________________________________________________________ 

V okviru vrtca ali sami? _______________________________________________________ 

Lahko opišete ta izobraževanja?_________________________________________________ 

6. Kako družbeno odgovornost prenašate na otroke? 

___________________________________________________________________________ 

7. Imate kakšne predloge za vrtec na področju družbene odgovornosti? Želite kaj 

dodati? 

___________________________________________________________________________ 


