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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava področje družbene odgovornosti, ki predstavlja vedno bolj 

pomemben dejavnik dolgoročne uspešnosti podjetja. Namen magistrske naloge je proučiti 

koncept družbeno odgovornega ravnanja ter vzvode, spodbude in ovire za uvedbo družbene 

odgovornosti v poslovanje malih in srednje velikih podjetij. Namen empiričnega dela 

magistrske naloge je ugotoviti vlogo in pomen družbeno odgovornega ravnanja na primeru 

družinskega podjetja. Empirični del je izdelan s pomočjo kvalitativne metodologije, kjer so 

znotraj študije primera izvedeni polstrukturirani intervjuji, uporabljena pa je tudi metoda 

analize dokumentov. Raziskava je pokazala, da je izbrano družinsko podjetje precej aktivno 

na področju družbene odgovornosti, saj ravna družbeno odgovorno na različnih področjih 

oziroma do različnih deležnikov. 

Ključne besede: družbeno odgovorno ravnanje, mala in srednje velika podjetja, zaposleni, 

odjemalci, okolje, lokalna skupnost, dobavitelji in poslovni partnerji, družinsko podjetje. 

SUMMARY 

This master's thesis discusses social responsibility, which is an increasingly important factor 

for a long-term success of the company. The purpose of the master's thesis is to examine the 

concept of socially responsible behavior and leverage, incentives and barriers to the 

introduction of social responsibility in the business of small and medium-sized companies. 

The purpose of the empirical part of the master's thesis is to determine the role and 

importance of socially responsible behavior in the case of a family-owned business. The 

empirical part has been done by using qualitative methodologies, which are within the case 

study conducted semi-structured interviews, and also by using a method of document 

analysis. The study has shown that the selected family-owned business is quite active in the 

field of social responsibility as it acts socially responsible in different areas or for different 

shareholders. 

Keywords: social responsibility, small and medium-sized companies, employees, customers, 

the environment, local community, suppliers and business partners, family-owned business. 
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1 UVOD 

Družbeno odgovorno ravnanje ima v vsakdanjem poslovanju podjetij velik pomen, saj takšno 

ravnanje podjetjem prinaša veliko prednosti. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Trajnost in uravnoteženost razvoja družbe sta ena glavnih izzivov današnjega časa, saj v 

primeru nespoštovanja družbe in okolja ne bo več mogoče izpolniti potreb zdajšnje, še manj 

pa naslednjih generacij. K uravnoteženi družbi ogromno pripomorejo podjetja s svojim 

obnašanjem in zgledom, zato je temeljna naloga vsakega podjetja, da si ustvari in širi svoj 

ugled oziroma dobro ime do vseh interesnih skupin znotraj in zunaj organizacije. Družbeno 

odgovorno ali neodgovorno ravnanje podjetij namreč močno vpliva na ugled podjetja, 

posledično pa tudi na poslovno uspešnost in konkurenčnost (Štebih 2009).  

Družbeno odgovorno ravnanje je torej trend, ki pridobiva vedno bolj pomembno in vidno 

mesto v vsakdanjem poslovanju podjetij. Slednje lahko podjetja uresničujejo na različne 

načine, bodisi s ponudbo kakovostnih izdelkov oziroma storitev, z urejenim in varnim 

delovnim okoljem, s skrbjo za zdrave in zadovoljne zaposlene, z varovanjem okolja, s 

sponzorstvom, donatorstvom, z dobrimi odnosi do strank, dobaviteljev, konkurentov ter 

ostalih deležnikov podjetja. Številni avtorji se strinjajo z dejstvom, da je bil nekoč pri 

poslovanju pomemben le en interes, tj. interes lastnikov po ustvarjanju dobička, sedaj pa mora 

podjetje za dolgoročen uspeh in konkurenčnost na že tako prenasičenem trgu upoštevati in se 

odzivati na želje in interese vseh udeležencev tako znotraj kot zunaj samega podjetja (Jaklič 

2002, 277; Štebih 2009). Seveda pa je od vsake organizacije oziroma posameznikov znotraj 

nje odvisno, v kakšni meri in na katerih področjih bodo udejanjali družbeno odgovornost. 

Obstajajo številne definicije, ki opredeljujejo pojem družbene odgovornosti. Na evropskih 

tleh je najbolj razširjena definicija, ki jo je Evropska komisija leta 2001 zapisala v dokumentu 

z naslovom Zelena knjiga (angl. Green paper), kjer je slednja opredeljena kot koncept, s 

katerim organizacije prostovoljno vključujejo družbene in okoljske vidike v svoje delovanje 

in sodelovanje z notranjimi in zunanjimi udeleženci organizacije (European Commission 

2001, 6). Družbeno odgovorno ravnanje podjetja vključuje vprašanja o človekovih pravicah, 

delovnem mestu, zaposlenih, varnosti in zdravju pri delu, nepoštenih poslovnih praksah, 

organizacijskem upravljanju, okoljskem vidiku, potrošnikih, vključevanju skupnosti in 

socialnem razvoju (Leonard in McAdam 2003, 27–28). 

Blowfield in Murray (2008, 10) sta zapisala, da je v anketi izvedeni leta 2005 kar 81 % 

vodilnih delavcev dejalo, da je odgovornost podjetja bistvenega pomena za njihovo 

poslovanje. Udeleženci v anketi so imeli različna mnenja o tem kaj točno naj bi pomenila 

odgovornost podjetja, vendar je bila večina prepričana, da imajo podjetja dolžnost do 
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investitorjev, zaposlenih, potrošnikov, skupnosti in okolja. Ta stališča so skupna vodstvom v 

malih, srednje velikih in tudi velikih podjetjih in odražajo trend vse večjega števila javnega 

poročanja podjetij o družbeni in okoljski učinkovitosti. Tudi Jaklič (2002, 277) pojasnjuje, da 

postaja družbena odgovornost podjetja, ki jo enači z odgovornostjo do vseh interesnih skupin, 

vse bolj pomembna za uspeh. 

Potrebno je omeniti, da je družbena odgovornost v zelo tesni povezavi z velikimi podjetji, od 

koder se je ta koncept tudi razvil, vendar v Evropski uniji in tudi na slovenskih tleh 

prevladujejo mala in srednje velika podjetja, zato je potrebno spodbujati družbeno odgovorno 

ravnanje tudi v manjših podjetjih. S strani manjših podjetij sicer zelo redko slišimo, da bi v 

zvezi s svojim poslovanjem omenjala družbeno odgovornost, vendar pa to še zdaleč ne 

pomeni, da ne ravnajo odgovorno. Takšna podjetja imajo zaradi svoje majhnosti prednost v 

tem, da lahko imajo dosti bolj osebne odnose z zaposlenimi, poslovnimi partnerji in 

skupnostjo, vse to pa priča v prid odgovornemu ravnanju (Dolinšek 2010). Da lahko podjetja 

v današnjem času ostanejo konkurenčna, se morajo znati prilagajati novim zahtevam družbe 

in okolja, v katerem delujejo. Mala in srednje velika podjetja se lahko zaradi svoje 

prilagodljivosti veliko hitreje odzivajo na spremembe v okolju oziroma hitreje opazijo in 

izkoristijo priložnosti (Evropska komisija, Generalna direkcija za podjetništvo b. l.). 

Podjetje, ki želi ostati uspešno, naj bo usmerjeno k takšnemu ravnanju, da bo dobro za širše 

okolje, kar ne pomeni, da podjetje ne sme slediti svojim interesom oziroma ciljem. Številni so 

mnenja, da imajo vsi udeleženci korist, če podjetje ravna družbeno odgovorno, spet drugi o 

tem dvomijo in menijo, da je zaradi družbeno odgovornega ravnanja ogrožena konkurenčnost 

podjetja. Vsekakor podjetja tehtajo, kaj z družbeno odgovornim ravnanjem pridobijo (Jaklič 

2002, 277). 

Tu so še trendi glede družbeno odgovornega ravnanja v podjetjih, ki kažejo na to, da se je v 

zadnjem desetletju povečalo »dajanje« podjetij, povečalo se je poročanje podjetij o pobudah 

za družbeno odgovornost, pokazal pa se je tudi očiten prehod od »dajanja« kot obveznosti do 

»dajanja« kot strategije (Kotler in Lee 2005, 4). 

V magistrski nalogi smo se najprej opredelili do pojma družbene odgovornosti ter njenega 

razvoja in modelov, nato je bil predstavljen tudi položaj družbene odgovornosti v Sloveniji. V 

nadaljevanju smo se osredotočili na koncept družbeno odgovornega ravnanja v malih in 

srednje velikih podjetjih, kjer smo se ustavili pri pomenu in vzvodih za družbeno odgovorno 

ravnanje v vsakdanjem poslovanju podjetij, področjih družbeno odgovornega ravnanja in 

uvajanju družbene odgovornosti v poslovanje. Na tem mestu smo predstavili tudi kakšne so 

pri tem spodbude in ovire. Na koncu smo se opredelili še do družbene odgovornosti kot 

konkurenčne prednosti. V empiričnem delu smo se osredotočili na analizo družbeno 

odgovornega ravnanja v izbranem družinskem podjetju Osmica, d. o. o., saj smo po pregledu 

literature in spleta ugotovili, da je v Sloveniji družbena odgovornost na primerih družinskih 
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podjetij še zelo slabo raziskana. Na koncu smo na podlagi ugotovitev podali nekaj priporočil 

za izboljšave na obravnavanem področju. 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

Namen magistrske naloge je proučiti koncept družbeno odgovornega ravnanja ter vzvode, 

spodbude in ovire za uvajanje koncepta družbene odgovornosti v vsakdanje poslovanje malih 

in srednje velikih podjetij. Namen empiričnega dela magistrske naloge je ugotoviti vlogo in 

pomen družbeno odgovornega ravnanja na primeru družinskega podjetja, saj smo ob pregledu 

spleta in strokovne literature ugotovili, da je v Sloveniji za obravnavan problem raziskav na 

primeru družinskega podjetja zelo malo. Prav tako je namen ugotoviti, ali rezultati nekaterih 

raziskav o družbeni odgovornosti malih in srednje velikih podjetij veljajo za izbrano 

družinsko podjetje. 

Cilji magistrske naloge so: 

- proučiti domačo in tujo strokovno literaturo ter raziskave s področja družbene 

odgovornosti, 

- pojasniti pomen družbeno odgovornega ravnanja v malih in srednje velikih podjetjih in 

vzvode za takšno ravnanje, 

- predstaviti družbeno odgovorno ravnanje na primeru družinskega podjetja 

Osmica, d. o. o., 

- ugotoviti ključna področja družbeno odgovornega ravnanja v izbranem podjetju, 

- na podlagi pridobljenih teoretičnih spoznanj in analize ter raziskave v izbranem 

družinskem podjetju podati nekaj priporočil za morebitne izboljšave na obravnavanem 

področju. 

Raziskovalna vprašanja: 

- Kaj je bil povod za to, da so se v družinskem podjetju Osmica, d. o. o., odločili za 

družbeno odgovorno ravnanje? 

- Kakšen pomen ima družbeno odgovorno ravnanje v vsakdanjem poslovanju za izbrano 

družinsko podjetje? 

- Na kakšne načine podjetje Osmica, d. o. o., izraža družbeno odgovorno ravnanje? 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Magistrska naloga je vsebinsko razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu 

smo za proučevanje koncepta družbene odgovornosti uporabili sekundarni vir podatkov, tj. 

domača in tuja strokovna literatura, prispevki na konferencah, članki ter svetovni splet. 

Empirični del magistrske naloge temelji na primarnih virih podatkov, ki smo jih pridobili s 

pomočjo kvalitativne raziskave in znotraj študije primera izvedli polstrukturirane intervjuje. O 
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polstrukturiranih intervjujih govorimo takrat, ko ima raziskovalec vnaprej pripravljene teme 

in vprašanja, vendar s samo izvedbo sledi toku pogovora (Bregar, Ograjenšek in Bavdaž 

2005, 82). V empiričnem delu smo uporabili tudi metodo analize dokumentov, tj. sekundarnih 

virov podatkov, znotraj katerih smo uporabili interna gradiva s podatki o družbeno 

odgovornem ravnanju podjetja Osmica, d. o. o. 

Vzorec je namenski in vanj smo vključili posameznike znotraj obravnavanega podjetja, ki 

najbolj prispevajo k družbeno odgovornemu ravnanju v podjetju, to so vodstvo in zaposleni. 

Namerno vzorčenje je v praksi zelo pogosto uporabljena tehnika, s katero lahko raziskovalec 

izbira v vzorec enote po vnaprej določenih kriterijih (Bregar, Ograjenšek in Bavdaž 2005, 44). 

Skupaj je bilo intervjuvanih pet oseb, tj. direktor, vodja poslovnih enot, vodja prodaje in 

nabave ter dva zaposlena. Pridobljene podatke smo nato analizirali z metodo analize vsebine. 

1.4 Predpostavke in omejitve magistrske naloge 

Glavna predpostavka magistrske naloge je, da ima družbeno odgovorno ravnanje zelo velik 

pomen pri vsakdanjem poslovanju podjetij. Obravnavano družinsko podjetje vseskozi sledi 

trendom in se spretno odziva na pritiske iz okolja oziroma družbe, zato smo predpostavljali, 

da se vodstvo skupaj z zaposlenimi zaveda vloge in pomena družbeno odgovornega ravnanja 

v vsakdanjem poslovanju, zato se takšno ravnanje kaže na različnih področjih oziroma do 

različnih deležnikov. Prav tako smo predpostavljali, da bodo udeleženci v intervjuju na 

zastavljena vprašanja odgovarjali vestno in bodo tako zbrani podatki odražali resnično stanje. 

Obravnavano družinsko podjetje po klasifikaciji spada med mala podjetja, zato smo se v 

teoretičnem delu magistrske naloge omejili na proučevanje družbeno odgovornega ravnanja v 

malih in srednje velikih podjetjih. V empiričnem delu smo naredili analizo družbeno 

odgovornega ravnanja izključno v izbranem družinskem podjetju. Omejitev se je pojavila tudi 

pri zbiranju podatkov, saj smo družbeno odgovorno ravnanje v obravnavanem podjetju 

analizirali le z intervjuji in internimi gradivi. V zvezi z intervjujem smo imeli še naslednji 

omejitvi, in sicer je bila na eni strani možna pristranskost odgovorov udeležencev v intervjuju, 

na drugi strani pa je bila omejitev glede števila udeležencev v intervjuju, saj vsi zaposleni niso 

želeli sodelovati v raziskavi. 
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2 DRUŽBENA ODGOVORNOST 

V zadnjih letih je družbeno odgovorno ravnanje podjetij postalo zelo pomembno v vseh 

razvitih gospodarstvih po svetu, danes pa predstavlja pomemben del tudi pri razvoju 

slovenskega gospodarstva. S tem področjem se od leta 2000 aktivno ukvarja tudi Evropska 

unija, ko je sprejela Lizbonsko deklaracijo (Jernejčič Dolinar 2009, 307). Ramič (2012, 437) 

je mnenja, da se prihodnost 21. stoletja kaže v odgovornem ravnanju nas vseh skozi koncept 

družbene odgovornosti. Strategija družbeno odgovornega ravnanja pa ne pomeni le njenega 

uveljavljanja, temveč tudi njeno uporabo (prav tam). 

2.1 Pojem družbene odgovornosti 

»Izraz družbena odgovornost izhaja iz latinske besede responsabilis in pomeni zahtevati 

odgovor in nakazuje, da smo za svoje vedenje dolžni odgovarjati.« (Hari 2013, 84) 

Skozi desetletja je pojem družbene odgovornosti rasel v pomenu in pomembnosti. Družbena 

odgovornost je bila predmet številnih razprav, komentarjev, teorij in raziskav. Kljub 

potekajočim raziskavam o tem kaj pomeni in kaj zajema, se je ta pojem izoblikoval in razvil 

tako v akademskih kot tudi v poklicnih skupnostih po vsem svetu (Carroll in Shabana 2010, 

85). Carroll in Shabana (2010, 86) pojasnjujeta, da je izraz družbena odgovornost (angl. 

Corporate social responsibility) še vedno zelo popularen, čeprav so v rabi tudi drugi pojmi, ki 

ta izraz dopolnjujejo ali prekrivajo, tj. korporativno državljanstvo, poslovna etika, upravljanje 

z deležniki organizacije in trajnost ter tekmujejo, da bi postali najbolj sprejemljivi in razširjeni 

na tem področju. 

Hrovatič (2009, 6) trdi, da obstajajo različna pojmovanja in mnenja o tem, kaj je družbena 

odgovornost, vendar je skoraj povsod moč zaslediti tri področja, in sicer povezanost med 

poslovnimi odločitvami in etičnimi načeli, spoštovanje do ljudi in odgovornost do okolja ter 

skupnosti. Opazen je tudi trend, da številna podjetja v svojih že opredeljenih poslanstvih 

preusmerjajo in namenjajo pozornost koristim širše družbe in ne samo uresničevanju lastnih 

interesov glede ustvarjanja čim večjih dobičkov (prav tam). 

V literaturi najdemo številne opredelitve, ki določajo pojem družbene odgovornosti. Najbolj 

razširjena definicija je zapisana v Zeleni knjigi, in sicer je družbena odgovornost opredeljena 

kot koncept, s katerim organizacije prostovoljno vključujejo družbene in okoljske vidike v 

svoje delovanje in sodelovanje z notranjimi in zunanjimi udeleženci organizacije (European 

Commission 2001, 6). 

Družbena odgovornost po standardu ISO 26000:2010 je definirana takole: »Družbena 

odgovornost 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 
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zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja ter je integrirana v celotno organizacijo in se 

izvaja v vseh njenih odnosih.« (IRDO b. l.) 

Naslednjo pogosto citirano definicijo družbene odgovornosti je leta 1999 objavil Svetovni 

gospodarski svet za trajnostni razvoj (angl. World business council for sustainable 

development), ki družbeno odgovornost opisuje kot »nenehno zavezanost podjetja k etičnemu 

vedenju, ekonomskemu razvoju, izboljševanju kakovosti življenja zaposlenih, njihovih 

družin, lokalne skupnosti in družbe nasploh.« (Drevenšek 2005, 4) Ta opredelitev zajema pet 

področij, in sicer človekove pravice, pravice zaposlenih, odnose z dobavitelji, varovanje 

okolja in vključevanje v skupnost (Bertoncelj idr. 2011, 108). 

Archie B. Carroll je družbeno odgovorno ravnanje podjetja opisal kot skupek ekonomske, 

zakonske, etične in filantropske oziroma dobrodelne odgovornosti podjetja, kjer sta 

ekonomska in zakonska odgovornost obvezni, etična pričakovana, filantropska pa zaželena 

(Carroll 1979). Harrison (2000, 125, povz. po Bertoncelj idr. 2011, 108) razlaga družbeno 

odgovornost kot odgovornost podjetja za načrtovanje in upravljanje odnosov z deležniki. Tudi 

Daft (1994, 160, povz. po Bertoncelj idr. 2011, 108) razmišlja podobno kot Harrison in pravi, 

da je družbena odgovornost obveznost vodstva podjetja in se kaže v odločanju in delovanju, 

ki prispeva k povečanju blaginje družbe in tudi podjetja. Potočan in Mulej (2007, 130, povz. 

po Bertoncelj idr. 2011, 109) pa družbeno odgovornost vidita kot odgovornost vseh subjektov 

poslovanja pri oblikovanju in izvajanju dejavnosti, osredotočenih na uresničevanje vseh 

interesov in potreb naravnega in družbenega okolja organizacije ter organizacije v smislu 

notranjih procesov. 

Tako kot opredelitve, se razlikujejo tudi pogledi strokovnjakov iz različnih področij na sam 

pomen in obseg družbeno odgovornega ravnanja podjetij. Sociologi so mnenja, da podjetje 

ravna družbeno odgovorno, če pomaga pri povečanju družbene povezanosti. Ekonomisti pa 

trdijo, da družbeno odgovorno ravnanje izvira iz moči, ki jo imajo podjetja v sodobni družbi. 

Slednje pomeni, da imajo močnejša podjetja večjo odgovornost za tiste aktivnosti, s katerimi 

vplivajo na skupnost in okolje, v katerem poslujejo. Svoje vplive na okolje morajo popraviti v 

smislu zmanjšanja negativnih vplivov in povečanja pozitivnih, kar pa lahko pripelje do tega, 

da se morajo odpovedati določenemu delu dobička. Minimalni kriterij za družbeno odgovorno 

ravnanje podjetij lahko predstavlja nekonflikten odnos med podjetjem in okoljem, kjer okolje 

podjetja predstavljajo različne interesne skupine, pa tudi vrednote, kultura in vzorci obnašanja 

ter ekonomski, pravni, politični, tehnološki, naravni in vsi drugi pogoji, ki vplivajo na 

prepričanja in obnašanje interesnih skupin do podjetja (Drevenšek 2005, 5). Mojca 

Drevenšek, svetovalka za odnose z javnostmi, je mnenja, da lahko družbeno odgovorno 

ravnanje podjetij ožje označimo kot odgovornost do vseh interesnih skupin, širše pa kot 

splošno odgovornost podjetij do družbe in okolja, v katerem poslujejo (prav tam). 
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2.2 Razvoj družbene odgovornosti skozi čas 

Akademski konstrukt družbene odgovornosti podjetij je bil prvič razvit v petdesetih letih 20. 

stoletja, vendar je prišel v ospredje v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja v 

povezavi s širšim javnim nadzorom in z osredotočenjem na ugled družbe (Clark 2000, povz. 

po Jones in Bartlett 2009, 2; Golob in Bartlett 2007, povz. po Jones in Bartlett 2009, 2). 

S konceptom družbeno odgovornega ravnanja podjetij se posredno srečamo že v delih Mary 

Parker Follet iz leta 1918 in v delih pravnika Dodda v štiridesetih letih prejšnjega stoletja. 

Slednji je zagovarjal stališče, da je podjetje odgovorno tudi do drugih subjektov in ne samo do 

lastnikov (Biloslavo 2010). 

Bolj poglobljena razprava o družbeni odgovornosti podjetij sega v petdeseta leta 20. stoletja, 

ko je eden prvih teoretikov Howard R. Bowen leta 1953 objavil knjigo z naslovom Družbena 

odgovornost podjetnika (angl. Social responsibilities of the businessman). V njej opisuje 

družbeno odgovornost kot družbeno dolžnost poslovneža, da izvaja politiko, sprejema 

odločitve in izvaja takšne aktivnosti, ki se skladajo s pričakovanji in vrednotami družbe 

(Garriga in Melé 2004, 51, povz. po Tabaković 2013; Garriga in Melé 2004, 51, povz. po 

Rejc 2004, 503). Termin družbene odgovornosti poslovneža se je kasneje razširil na družbeno 

odgovornost podjetij (Tabaković 2013). 

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so se v ZDA začele razprave o deležnikih (angl. 

Stakeholders) in odgovornosti podjetij do deležnikov, katerih zagovornika sta bila 

strokovnjaka s področja strateškega načrtovanja Ansoff in Stewart (Biloslavo 2010). 

Friedman (1982) je trdil, da je družbena odgovornost podjetja ena sama, in sicer da podjetje 

uporablja razpoložljiva sredstva za doseganje cilja, tj. maksimiranje dobička ob upoštevanju 

pravil igre, torej v odkritem in svobodnem tekmovanju brez kakršnihkoli zavajanj ali goljufij. 

Kljub različnim pogledom in pobudam je vprašanje družbene odgovornosti po sedemdesetih 

letih 20. stoletja nekoliko usahnilo vse do sredine osemdesetih, ko je profesor Edward 

Freeman oblikoval t. i. teorijo o deležnikih, ki izvira iz sistemske prepletenosti ter odvisnosti 

podjetij od širše družbe in obratno. Zapisal je, da so primarni deležniki tisti posamezniki 

oziroma skupine, od katerih je odvisno preživetje podjetja. To so lastniki, zaposleni, 

dobavitelji, kupci in državne institucije. Širše pa je to vsak posameznik, ki lahko vpliva na 

poslovanje podjetja oziroma lahko podjetje vpliva nanj bodisi z njegovimi produkti, politiko 

ali proizvodnim procesom. V to skupino spadajo zagovorniki javnega interesa, državne 

institucije, lokalna skupnost, združenja delodajalcev, sindikati, konkurenti in mediji. Seveda 

je takšna delitev deležnikov odprla številne razprave, ki so govorile o ustreznosti oziroma 

neustreznosti takšne delitve, o vprašanju uvrščanja t. i. tihih deležnikov, kot je narava in 

prihodnje generacije in tudi o vprašanju obstoja posameznika, skupine oziroma organizacije, 

ki ni deležnik. Postavilo se je tudi vprašanje odgovornosti podjetja do vseh njegovih 

deležnikov oziroma do družbe in okolja (Biloslavo 2010). Posledice so se kazale v razvoju 
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intelektualnega kapitala in uvajanju etičnih programov v podjetja, prav tako pa tudi v pobudah 

za bolj odprt dialog med podjetji in njihovimi deležniki (Bertoncelj idr. 2011, 124). 

V zadnjem desetletju so razvoj družbene odgovornosti v podjetjih spodbudili v družbi 

oblikovani motivi, ki obsegajo tri med seboj povezane družbene dimenzije. Govorimo o 

pritisku družbe na podjetja, o kulturnih spremembah, povezanih z globalizacijo družbe, novih 

vlogah države in politično močnih podjetjih ter o novih individualnih in institucionalnih 

finančnih investitorjih, ki ne želijo investirati v podjetja, ki ne delujejo družbeno odgovorno. 

Razvoj družbeno odgovornega ravnanja podjetij pa je spodbudila tudi Evropska komisija 

(Biloslavo 2010). 

2.3 Modeli družbene odgovornosti 

Skozi čas se niso spreminjale le definicije družbene odgovornosti, temveč tudi koncepti in 

modeli, med katerimi so najbolj poznani štirje modeli, tj. koncept trojnega izida (angl. Triple 

bottom line), Carrollova piramida, tridelni model družbene odgovornosti in štirifazni model 

družbene odgovornosti (Gračnar 2013, 43). Na tem mestu bo poleg omenjenih modelov na 

kratko predstavljen tudi model 3C-RS (Beroncelj idr. 2011, 112). 

Koncept trojnega izida je preveden iz fraze »the triple bottom line«, ki jo je leta 1994 skoval 

ustanovitelj britanske svetovalnice za trajnost John Elkington (The Economist 2009). Takrat 

se je ta izraz začel širiti in uveljavljati po vsem svetu (Zu 2009, 29, povz. po Dernovšek 2015, 

13). Ta koncept poudarja, da se podjetja ne smejo ukvarjati le s tradicionalnim konceptom 

izida (angl. Bottom-line), povezanim z dobičkonosnostjo, temveč morajo svoje cilje povezati 

tudi s problemi družbe in varstvom okolja (Utting 2000, 5, povz. po Bertoncelj idr. 2011, 

113). 

Koncept trojnega izida v angleškem jeziku označujejo s tremi P-ji, tj. Profit, People in Planet, 

kar v slovenskem jeziku pomeni dobiček, ljudje in planet. Cilj koncepta je merjenje finančne, 

družbene in okoljske uspešnosti podjetja v določenem časovnem obdobju (The Economist 

2009). V nekaterih pogledih je koncept trojnega izida predvsem manifestacija uravnoteženih 

kazalnikov, saj zadaj leži enako temeljno načelo, tj. kar merimo, to tudi dobimo, saj vedno 

merimo tisto, čemur rajši namenjamo pozornost. Šele ko bodo podjetja merila svoj socialni in 

okoljski vpliv, bomo imeli družbeno in okoljsko odgovorna podjetja (prav tam).  

Bertoncelj idr. (2011, 113) razložijo, da podjetja lahko vplivajo na okolje, v katerem se 

nahajajo oziroma poslujejo. Kot je razvidno iz spodnje slike (Slika 1) lahko podjetja na okolje 

vplivajo na treh ravneh, in sicer najprej na osnovni ravni v smislu upoštevanja zakonov in s 

tem plačevanja davkov, nato na organizacijski ravni v smislu upoštevanja zakonodaje in 

zmanjševanja negativnih učinkov in na koncu še na družbeni ravni v smislu pomoči podjetij 
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pri odpravljanju problemov družbe oziroma odgovornosti podjetij za bolj zdravo družbo (prav 

tam). 

 

Slika 1: Učinki organizacije na okolje v treh ravneh 

Vir: Bertoncelj idr. 2011, 113. 

Po tem konceptu so torej trajnostna podjetja finančno zanesljiva, minimizirajo oziroma vsaj 

zmanjšajo svoje negativne učinke na okolje in delujejo skladno s pričakovanji družbe. 

Koncept prikazuje prispevek posameznega podjetja k trajnostnemu razvoju oziroma trajnostni 

družbi, zajema pa tudi področje moralne in okoljske odgovornosti (Knez-Riedl 2002a, 20). 

Carrollova piramida (Slika 2) je najbolj poznan in uveljavljen model družbene odgovornosti, 

kjer so opredeljene štiri dimenzije odgovornosti, in sicer ekonomska, zakonska, etična in 

filantropska odgovornost. Ekonomska in zakonska odgovornost sta zahtevani, etična 

pričakovana in filantropska zaželena. Omenjene odgovornosti so hierarhično razporejene po 

pomembnosti (Geva 2008, 7, povz. po Tabaković 2013). Carrollova piramida temelji na 

konceptu Maslowove hierarhije potreb podjetja, ki trdi, da mora podjetje najprej zadovoljiti 

potrebe na nižjih nivojih, šele potem lahko zadovolji potrebe na višjih nivojih (Jaklič 1999, 

280, povz. po Tabaković 2013).  

Med vsemi štirimi odgovornostmi je najbolj pomembna ekonomska odgovornost, saj morajo 

podjetja proizvajati takšne izdelke in storitve, ki jih ljudje potrebujejo in so zanje tudi 

pripravljeni plačati. Na ta način naj bi podjetje poskušalo dolgoročno ustvarjati dobičke, ki bi 

predstavljali osnovo za nagrajevanje lastnikov podjetij oziroma osnovo za izvajanje drugih 

dimenzij družbene odgovornosti. Ekonomski odgovornosti sledi zakonska odgovornost, ki od 

podjetij zahteva upoštevanje zakonov in predpisov, ki omogočajo pošteno poslovanje. 

Podjetja torej potrebujejo zakone, za neko vodilo, ki bi veljalo za vse. Vendar pa po drugi 

strani zakon predstavlja minimum zahtev po družbeni odgovornosti. Naslednja dimenzija 

odgovornosti je etična odgovornost, ki dopolnjuje zakonsko in obsega vse tiste aktivnosti, ki 

jih od podjetij pričakuje družba, čeprav te niso predpisane z zakoni. Načelo prosvetljenega 

samointeresa namreč pravi, da bodo imela manj konfliktov z okoljem in tako tudi več 

možnosti za zadovoljiv in dolgoročen dobiček tista podjetja, ki bodo prostovoljno in vnaprej 
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zaznala spremembe, pričakovanja in interese družbe in bodo v skladu s tem tudi pravilno 

ravnala (Jaklič 2002, 278). Etična odgovornost je torej odgovornost podjetja, da dela, kar je 

dobro, pošteno in pravično, in se izogiba škodovanju udeležencem podjetja (Bertoncelj idr. 

2011, 114). Vrh piramide predstavlja filantropska odgovornost, ki zajema tiste aktivnosti, ki 

so popolnoma prostovoljne in niso zahtevane s strani zakona oziroma etičnih standardov. Na 

tem mestu gre predvsem za različne dobrodelne in humanitarne aktivnosti. Družba namreč 

želi, da podjetje namenja finančna oziroma druga sredstva za humanitarne namene, vendar pa 

po drugi strani ne sodi podjetja kot neetičnega, če pri takšnih aktivnostih ne želi sodelovati 

(Jaklič 2002, 278). Filantropske odgovornosti torej obsegajo lastnosti dobrega državljana 

(angl. Corporate citizen) in pripomorejo h kakovosti življenja v skupnosti, kjer posluje 

podjetje. Odgovornost biti »dober državljan« namreč sili podjetja v prostovoljna dejanja v 

obliki prispevanja finančnih ali drugih sredstev za šport, kulturo, umetnost, izobraževalne 

sisteme in drugo (Grubačević Fink in Balažinec 2012). Pri tem modelu je potrebno omeniti še 

to, da največji konflikt obstaja med ekonomsko in ostalimi dimenzijami odgovornosti podjetja 

in je najpogosteje predstavljen kot konflikt med dobičkom in odgovornostjo do družbe (Jaklič 

2002, 278). 

 

Slika 2: Carrollova piramida družbene odgovornosti 

Vir: Geva 2008, 7, povz. po Tabaković 2013. 

Tridelni model družbene odgovornosti podjetja, ki je prikazan na sliki 3, predstavlja 

alternativo Carrollovi piramidi, v katerem Schwartz in Carroll (2003, 513, povz. po Bertoncelj 

idr. 2011, 114) dimenzijo filantropske odgovornosti uvrščata med ekonomske in/ ali etične 

odgovornosti, saj je Carroll mnenja, da prostovoljne aktivnosti ne moremo šteti k 

odgovornosti, dolžnosti oziroma družbeni odgovornosti podjetij. 

Kot že samo ime pove, model obsega tri področja odgovornosti, in sicer ekonomsko, 

zakonsko in etično odgovornost (Bertoncelj idr. 2011, 114). Ključna značilnost modela je 
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preplet ekonomskih, zakonskih in etičnih odgovornosti, ki se uvrščajo v sedem kategorij, v 

katerih lahko družbeno odgovornost podjetja zasnujemo, analiziramo in ilustriramo. Ideal 

predstavlja prekrivanje v središču modela, kjer se vse tri odgovornosti izpolnjujejo istočasno 

(Schwartz in Carroll 2003, 513, povz. po Bertoncelj idr. 2011, 115). 

Prvo področje je zgolj ekonomsko in obsega gospodarska dejanja, ki so nezakonita in neetična 

in pripomorejo k družbeni blaginji. Drugo področje je zgolj zakonsko in obsega vsa tista 

dejanja, ki so skladna z zakoni in ne prinašajo ekonomskih koristi. Podjetja naj bi torej 

ravnala skladno z zakoni, in ne zaradi ekonomskih koristi. Tretje območje pa je zgolj etično in 

obsega dejanja, ki jih obravnavamo kot etična in niso skladna z zakoni, prav tako pa ne 

prinašajo ekonomskih koristi (Schwartz in Carroll 2003, 513–518, povz. po Bertoncelj idr. 

2011, 115). Ta območja se prekrivajo (prav tam): 

- ekonomsko/ etično območje obsega gospodarska in etična dejanja, ki niso skladna z 

zakoni in kjer velja prepričanje, da je dobra etika dober posel; 

- ekonomsko/ zakonsko območje obsega vsa gospodarska dejanja, ki so skladna z zakoni, 

vendar niso etična; 

- zakonsko/ etično območje obsega dejanja, ki so skladna z zakoni in so etična, vendar ne 

prinašajo nobenih ekonomskih koristi; 

- ekonomsko/ zakonsko/ etično območje vključuje vsa tri področja odgovornosti in 

predstavlja njihovo presečno množico. Na tem mestu si podjetja prizadevajo, da bi se 

njihovo poslovanje uvrščalo v to območje, kamor so torej vključena dejanja, ki prinašajo 

ekonomske koristi, so skladna z zakoni in veljajo za etična. 

 

Slika 3: Tridelni model družbene odgovornosti 

Vir: Bertoncelj idr. 2011, 116. 
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Štirifazni model družbene odgovornosti, ki ga prikazuje slika 4, sta razvila Robbins in Coulter 

(2005, 101, povz. po Bertoncelj idr. 2011, 116). 

Pri štirifaznem modelu družbene odgovornosti ima manager v prvi fazi odgovornost, da 

zadovoljuje interese lastnikov ob upoštevanju zakonov in predpisov. V drugi fazi se njegova 

odgovornost razširi na zaposlene, ki predstavljajo naslednjo pomembno kategorijo 

deležnikov. Managerji namreč želijo pridobiti nove, obdržati obstoječe in motivirati dobre 

zaposlene, zato bodo stremeli k izboljšanju delovnih razmer, povečanju pravic zaposlenih in 

varnosti zaposlitve, v središče pa postavili temeljne vidike uspešnega ravnanja s človeškimi 

viri (angl. Human resources management). V tretji fazi managerji razširijo svojo odgovornost 

tudi na druge udeležence v okolju, tj. njihove partnerje. Na tej stopnji se cilji družbene 

odgovornosti kažejo v obliki poštenih cen, visoko kakovostnih izdelkov in storitev, varnih 

produktov, dobrih odnosov z dobavitelji in drugo. Takšno delovanje izhaja iz prepričanja, da 

se lahko odgovornost do lastnikov zadovolji izključno preko zadovoljevanja potreb drugih 

udeležencev podjetja. V zadnji fazi managerji vidijo svoje podjetje kot javno in na tem mestu 

je njihova odgovornost, da varujejo javno dobro. Ob sprejetju takšne odgovornosti lahko 

managerji aktivno promovirajo socialno pravičnost, varujejo okolje in podpirajo družbene, 

kulturne in druge dejavnosti, vse to pa počnejo kljub morebitnim negativnim učinkom na 

dobiček (prav tam, 117). 

 

Slika 4: Štirifazni model družbene odgovornosti 

Vir: Bertoncelj idr. 2011, 116. 

Model 3C-RS so razvili Meehan, Meehan in Richards (2006, 392–395, povz. po Bertoncelj 

idr. 2011, 117) in pomeni konkurenčno prednost prek družbenih virov (angl. Competitive 

advantage through social resources). 

Ta model ima tri sestavine, in sicer (prav tam): 

- etično in socialno predanost podjetja, 

- povezanost z vrednotami poslovnih partnerjev in 

- dosledno vedenje. 
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Pri prvi sestavini gre torej za predanost podjetja etičnim vrednotam in socialnim ciljem, 

nanaša pa se tudi na etične standarde podjetja (Meehan, Meehan in Richards 2006, 393, povz. 

po Bertoncelj idr. 2011, 117). 

Pri drugi sestavini gre za razvijanje takšnih vrednot, katerih cilj je ustvarjanje trajnostne 

konkurenčne prednosti. Podjetje mora skupaj z odjemalci in poslovnimi partnerji ustvariti 

sistem vrednot, ki jih morajo za dobro in učinkovito sodelovanje vsi upoštevati (Bertoncelj 

idr. 2011, 117). 

Tretja sestavina, tj. dosledno vedenje, pa obsega vse vidike delovanja podjetja. Danes namreč 

želijo potrošniki in vsi ostali sodelovati le s takšnimi podjetji, ki so vredni zaupanja oziroma 

se vedejo dosledno in družbeno odgovorno (Meehan, Meehan in Richards 2006, 393, povz. po 

Bertoncelj idr. 2011, 117). 

2.4 Položaj družbene odgovornosti v Sloveniji 

Ni minilo veliko let od takrat, ko se v Sloveniji sploh še ni toliko omenjala družbena 

odgovornost in je marsikdo za ta pojem prvič slišal. Zelo malo podjetij je bilo takšnih, ki so 

družbeno odgovornost vključila v svoje poslovanje (Štebih 2009). Vendar Štebih (prav tam) 

pojasnjuje, da Slovenija pozna veliko dobrih primerov s področja družbene odgovornosti že iz 

obdobja pred tranzicijo, kar predstavlja dobro izhodišče za vključitev teh izkušenj v sedanje 

dinamično tržno gospodarstvo in njihovo nadgradnjo. Sukič (2011) trdi, da je lahko 

pomemben akter vsakdo, ki se odloči, da bo pomagal spremeniti dosedanje sisteme na bolje in 

pomagal pri razvoju družbene odgovornosti, naj si bo to nevladna organizacija, skupina 

posameznikov, ki se s tem namenom združi, vlada, gospodarstvo in tudi mediji. 

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

razvijati in pridobivati na pomenu po letu 2000, ko je Evropska unija izdala nekaj strateško 

pomembnih dokumentov za razvoj in promocijo družbeno odgovornega ravnanja. Spoznali so 

namreč, da lahko družbeno odgovorno ravnanje podjetij veliko pripomore k uresničitvi ciljev, 

kot so izboljšanje konkurenčnosti, doseganje odličnosti in ustvarjanje trajnostne družbe, ki jih 

je Evropska unija zapisala v lizbonski strategiji. Evropska unija je leta 2001 izdala Zeleno 

knjigo, s tem dokumentom je spodbudila države k razvoju družbene odgovornosti in 

sporočila, da je za usklajen razvoj podjetja in okolja, v katerem deluje, potrebno investirati v 

intelektualni kapital, skrbeti za varnost in zdravje zaposlenih, za lažje usklajevanje družine in 

dela, za enake možnosti žensk na delovnem mestu, potrebno pa je tudi sodelovati z lokalno 

skupnostjo pri prestrukturiranju podjetij ter vseh drugih področij poslovanja, ki imajo vpliv na 

kakovost življenja v okolju podjetja (Štebih 2009). 

Štebih (prav tam) pojasni, da se je tudi v Sloveniji zadnja leta zgodilo kar nekaj dogodkov na 

področju uvajanja in širjenja družbeno odgovornega ravnanja, pri čemer ima veliko vlogo 
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vlada RS, ki je leta 2005 ustanovila medresorsko delovno skupino za področje družbene 

odgovornosti, konec istega leta pa pripravila Nacionalno poročilo o javni politiki na področju 

družbeno odgovornega ravnanja podjetij v Sloveniji. Danes je v Sloveniji vedno več takšnih 

podjetij, ki v svoje poslovanje vključujejo družbeno odgovornost, na spletu pa smo priča 

vedno večjemu številu informacij v zvezi s tem področjem (prav tam). 

Pri pospeševanju razvoja družbene odgovornosti v Sloveniji je ogromno prispeval tudi Inštitut 

za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), ki je bil ustanovljen leta 2004. Inštitut povezuje vse 

glavne akterje na tem področju, tj. vlada, organizacije, skupnosti, in izvaja kampanje ter 

aktivnosti za ozaveščanje širše družbe o pomenu in nujnosti družbeno odgovornega ravnanja 

v Sloveniji (IRDO b. l.). Direktorica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti Anita Hrast je 

v enem od intervjujev pojasnila, da smo v Sloveniji v zadnjih letih priča že precej velikemu 

številu organizacij, ki so na področju družbene odgovornosti veliko naredile, vendar je bil 

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti ob ustanovitvi edini, ki se je temu področju posvetil 

v celoti. Kljub temu številne organizacije aktivno spodbujajo razvoj družbene odgovornosti, 

med katerimi je na primer Slovensko društvo za odnose z javnostmi, ki ima posebej področje 

za družbeno odgovornost, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager, Zavod 

Ekvilib, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj in drugi. Nekatere od teh so tudi 

partnerske organizacije Inštituta za razvoj družbene odgovornosti, s katerimi vsako leto 

organizira mednarodno konferenco z naslovom »Družbena odgovornost in izzivi časa«. 

Skupaj z njimi od leta 2009 sodeluje tudi pri podeljevanju Slovenske nagrade Horus, tj. 

nagrada za družbeno odgovornost. Veliko podatkov in aktualne dogodke o družbeni 

odgovornosti je moč zaslediti tudi na brezplačnem portalu www.nfrcsr.org, ki ga je vzpostavil 

prostovoljec Jernej Zavrl in zanj leta 2010 prejel nagrado Horus (Sukič 2011). Anita Hrast 

(prav tam) razloži, da na tem področju manjka nekoliko bolj aktivna vloga slovenskih 

ministrstev, po drugi strani pa je vesela, da je družbena odgovornost aktualna tema pri vedno 

večjemu številu slovenskih medijev, še posebej pri Financah, Delu, Dnevniku in tudi 

nekaterih elektronskih medijih. 

Vendar ne glede na to, da se od nastanka inštituta IRDO naprej vedno bolj razpravlja o 

družbeni odgovornosti, pa v inštitutu ocenjujejo, da so dosedanji sistemi v politiki, 

gospodarstvu in na splošno v ljudeh tako močno zakoreninjeni, da bo verjetno moralo preteči 

precej časa oziroma bo za to potrebna dovolj velika kriza preden bo prišlo do večjih 

sprememb. Namreč če krize ni, potem tudi ni potreb po spreminjanju sistema, v katerem 

delujemo (prav tam). 
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3 DRUŽBENA ODGOVORNOST V MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETJIH 

Ideja, da imajo podjetja poleg ustvarjanja dobička za delničarje tudi nekatere odgovornosti do 

družbe, je tu že več stoletij (Carroll in Shabana 2010, 85). 

Družbeno odgovorno ravnanje predstavlja trend, ki se zadnje čase vse bolj pojavlja in razvija 

tudi pri nas. Družba pričakuje in zahteva, da podjetja s svojim poslovanjem ne izpolnjujejo 

samo svojih interesov, temveč upoštevajo tudi interese drugih, tj. zaposlenih, kupcev, lokalne 

skupnosti in okolja ter s svojim delovanjem pomagajo reševati družbene probleme. Družbeno 

odgovorno ravnanje in aktivnosti ne veljajo le za velika podjetja, ampak je potrebno takšno 

ravnanje spodbujati tudi v malih in srednje velikih podjetjih, saj slednja ustvarjajo največ 

novih delovnih mest (Štebih 2009). 

Večina dosedanjih raziskav s področja družbene odgovornosti je osredotočenih na velike 

organizacije, medtem ko so mala in srednje velika podjetja zelo malo obravnavana. To izhaja 

iz napačne trditve, da so velike organizacije srce gospodarstva (Jenkins 2004, povz. po Vo 

2011, 89) in da so mala in srednje velika podjetja pomanjšana verzija velikih organizacij 

(Tilley 2000, povz. po Vo 2011, 89), kjer lahko teorijo o družbeni odgovornosti podjetij 

preprosto priredimo, tako da bo ustrezala malim in srednje velikim podjetjem (Jenkins 2006, 

povz. po Vo 2011, 89; Morsing in Perrini 2009, povz. po Vo 2011, 89). Vendar pa imajo mala 

in srednje velika podjetja edinstvene značilnosti, zaradi katerih ne morejo sprejeti družbeno 

odgovorne teorije in prakse velikih podjetij (Davies in Crane 2010, povz. po Vo 2011, 89). 

Mala in srednje velika podjetja z manj kot 250 zaposlenimi predstavljajo približno 90 % 

podjetij po vsem svetu in so odgovorna za 50–60 % vseh zaposlitev. Kot taka, igrajo ključno 

vlogo v družbi in imajo velik vpliv na družbeno blaginjo (The CEO at Large 2010). 

3.1 Opredelitev malih in srednje velikih podjetij 

Tako kot za pojem družbena odgovornost tudi za koncept malih in srednje velikih podjetij ni 

mogoče sprejeti splošne definicije. Opredelitev malih in srednje velikih podjetij se namreč 

spreminja znotraj držav, industrije, organizacij, agencij in akademskih skupnosti (Inyang 

2013, 125). 

Mikro ter mala in srednje velika podjetja (angl. Small and medium-sized entreprises) imajo 

ključno vlogo v evropskem gospodarstvu in so glavni vir zaposlovanja, znanja in 

inovativnosti. V Evropski uniji je okoli 23 milijonov malih in srednje velikih podjetij, ki 

zagotavljajo približno 75 milijonov delovnih mest in predstavljajo kar 99 % vseh podjetij 

(Evropska komisija 2006, 5). 

Glede na opredelitev Evropske komisije, so v skupino mikro, malih in srednje velikih podjetij 

vključena tista podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter imajo letni promet, ki je manjši 
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od 50 milijonov EUR oziroma letno bilančno vsoto, ki je nižja od 43 milijonov EUR 

(European Commission 2003a, povz. po Evropska komisija 2006, 5). Pri odločanju o 

pridobitvi statusa mikro, malega in srednje velikega podjetja veljata torej dve ključni merili, 

in sicer število zaposlenih in letni promet oziroma bilančna vsota, kar je prikazano v spodnji 

tabeli (Evropska komisija 2014). 

Preglednica 1: Merila za določitev statusa malih in srednje velikih podjetij 

Kategorija podjetja Št. zaposlenih Letni promet ali Bilančna vsota 

Srednje veliko < 250 = 50 milijonov EUR = 43 milijonov EUR 

Malo < 50 = 10 milijonov EUR = 10 milijonov EUR 

Mikro < 10 = 2 milijona EUR = 2 milijona EUR 

Vir: Evropska komisija 2014. 

Pomen evropske opredelitve malih in srednje velikih podjetij se kaže v povezavi z logiko 

enotnega trga brez notranjih meja, kjer je pomembno, da se ukrepi v korist malih in srednje 

velikih podjetij izvajajo na podlagi skupne opredelitve, katere namen je izboljšanje njihove 

učinkovitosti in usklajenosti ter ohranjanje zdrave konkurence. Prva opredelitev malih in 

srednje velikih podjetij s strani Evropske unije sega v leto 1996. Opredelitev, ki jo je tistega 

leta Evropska komisija podala v priporočilu, se je uveljavila po vsej Evropski uniji. Leta 2003 

je v mesecu maju Evropska komisija sprejela novo priporočilo, v katerem je upoštevala 

splošni gospodarski razvoj od leta 1996. To priporočilo je stopilo v veljavo 1. januarja 2005 in 

se nanaša na vse programe, politike in ukrepe, ki jih Evropska komisija izvaja za mala in 

srednje velika podjetja. Ob tem je potrebno poudariti, da je odločitev držav članic o uporabi 

nove opredelitve prostovoljna, seveda pa je želja Evropske komisije, da jo skupaj z Evropsko 

investicijsko banko in Evropskim investicijskim skladom čim pogosteje uporabljajo. 

(Evropska komisija 2006, 6). 

Nova opredelitev malih in srednje velikih podjetij se kaže kot rezultat številnih razprav med 

Evropsko komisijo, državami članicami, strokovnjaki in poslovnimi združenji ter dveh 

odprtih posvetovanj na svetovnem spletu. Spremembe v opredelitvi so odraz gospodarskega 

razvoja od leta 1996 in naraščajočega zavedanja o posebnih ovirah, katere morajo 

premagovati mala in srednje velika podjetja. Nova opredelitev tako bolje ustreza različnim 

skupinam malih in srednje velikih podjetij, bolje upošteva različne vrste razmerij med podjetji 

in pomaga pri spodbujanju inovativnosti in sklepanju partnerstev (prav tam, 8). 
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3.1.1 Pomen družbeno odgovornega ravnanja v malih in srednje velikih podjetjih 

Živeli smo v času, ko so bila podjetja ekonomsko stabilna, danes pa se soočamo s podivjano 

privatizacijo, razgradnjo javnih dobrin, s povečevanjem brezposelnosti in nenehnimi 

spremembami na svetovnem trgu. Na tem mestu je pomembna ugotovitev, da je družbena 

odgovornost podjetij zelo koristna. Za mnoga podjetja, tako mala, srednje velika kot velika 

podjetja, ki ravnajo družbeno neodgovorno, slednje pomeni izgubo konkurenčne prednosti

(European Commission 2001, 8–11, povz. po Ramič 2012, 437). 

Podjetje z družbeno odgovornim ravnanjem sporoča, da mu ni vseeno za družbo in okolje, v 

katerem deluje. Zato okolje takšno podjetje sprejema kot zanesljivo, odgovorno, zrelo in 

srčno. Dejstvo je, da si družba želi raje sodelovati z odgovornim podjetjem. Z družbeno 

odgovornim delovanjem se namreč krepijo tako vrednote podjetja kot tudi vrednote okolja. S 

takšnim ravnanjem se v podjetju izboljšajo in poglobijo medosebni odnosi, poveča se 

medsebojna pomoč in zmanjša zahrbtnost, izboljšata pa se tudi motivacija in učinkovitost 

zaposlenih pri delu (Ramič 2012, 438). 

Družbeno odgovorno ravnanje podjetja pomeni večjo poslovno uspešnost in vzpostavitev 

odgovorne konkurenčnosti. Pri takšnem ravnanju gre za usklajeno sodelovanje vseh 

deležnikov, ki imajo skupen cilj, tj. zagotavljanje dolgoročnega finančnega preživetja 

podjetja, od katerega bi imeli korist vsi deležniki. Družbena odgovornost podjetja predstavlja 

tako rešitev za družbene probleme kot tudi za probleme znotraj samega podjetja. Sodelovanje 

z družbo namreč podjetju zagotavlja pogoje, na podlagi katerih se lahko odpira oziroma samo 

ustvarja številne priložnosti (prav tam). 

Mala in srednje velika podjetja niso tako privlačna za medije kot velika podjetja in posledično 

s svojim poslovanjem nimajo velikega vpliva na družbo. Ker pa predstavljajo ključno vlogo v 

evropskem gospodarstvu in tudi drugod po svetu, raziskovalci v zadnjem času vse večji 

pomen pripisujejo družbeno odgovornemu ravnanju malih in srednje velikih podjetij (Jenkins 

2006, 242, povz. po Rustja 2009, 20). Potrebno je omeniti, da se mala in srednje velika 

podjetja od velikih podjetij v nekaterih pogledih precej razlikujejo, kar se kaže tudi v sami 

vsebini, značilnostih in obsegu družbeno odgovornega ravnanja (Knez-Riedl 2002b, 49, povz. 

po Rustja 2009, 20). 

Veliko malih in srednje velikih podjetij na nek način ali v neki obliki izvaja družbeno 

odgovorne aktivnosti, vendar slednje ne imenuje kot take. Manjša podjetja lahko na primer 

zagotavljajo odlične izdelke in storitve, lahko so dobri delodajalci, ki sodelujejo z zaposlenimi 

in drugimi interesnimi skupinami podjetja, lahko pripisujejo velik pomen varnosti in zdravju 

zaposlenih in strank ali pa poskušajo poslovati trajnostno in zmanjševati porabo naravnih 

virov. Vse to so primeri družbeno odgovornega ravnanja, vendar v številnih malih in srednje 

velikih podjetjih takšne aktivnosti niso obravnavane kot družbeno odgovorne (The CEO at 

Large 2010). Zaposleni pogosto predstavljajo ključni vir za poslovni uspeh malih podjetij. 
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Zato številna mala in srednje velika podjetja dajejo poudarek na razvoj zaposlenih v smislu 

izboljšanja njihovega znanja in spretnosti, gradijo na motivaciji in vzdušju zaposlenih na 

delovnem mestu, osredotočeni pa so tudi na njihovo sodelovanje pri pomembnih poslovnih 

odločitvah (prav tam). Tudi Lepoutre in Heene (2006, 260, povz. po Dolinar 2013, 22) 

poudarjata, da mala in srednje velika podjetja največjo bližino občutijo v odnosu do 

zaposlenih in zaradi tega dajejo večji poudarek na odgovorno ravnanje z internimi deležniki 

podjetja.  

Jenkins (2006, povz. po Delchet-Cochet in Vo 2012, 51–52) je pojasnil, da vključevanje in 

izvajanje družbeno odgovornih aktivnosti v malih in srednje velikih podjetjih vpliva na 

izboljšano podobo in ugled, izboljšano zaupanje in razumevanje udeležencev, večji dobiček, 

boljši položaj na trgu, večjo motiviranost zaposlenih, večjo privlačnost za potencialne 

zaposlene, večjo učinkovitost in tudi na upravljanje tveganja ter koristi organizacijske kulture. 

Jenkins (2009, povz. po Kechiche in Soparnot 2012, 100) je razložil tudi, da lahko mala in 

srednje velika podjetja s sprejetjem strategije družbene odgovornosti razvijajo inovativne 

izdelke in storitve ter tako izkoristijo prednosti novih in razvijajočih se trgov. Mathieu in 

Reynaud (2005, povz. po Kechiche in Soparnot 2012, 100–101) pa sta mnenja, da lahko mala 

in srednje velika podjetja z izvajanjem bolj previdne prakse upravljanja in ukrepov ali z 

uporabo nadomestnih izdelkov, ki so manj škodljivi za planet, zmanjšajo izgubo in zagotovijo 

zmanjšanje stroškov oziroma izdatkov. 

Številna mala in srednje velika podjetja so mnenja, da družbena odgovornost pomeni pravo 

stvar, ponos, dober občutek, celovitost in zadovoljstvo, pomeni pa tudi odgovornost 

posameznika, da stori vse, kar je v njegovi moči (Vo 2011, 92). Večina lastnikov malih 

podjetij meni, da je delati za skupnost in soustvarjati boljšo družbo njihova obveznost, vendar 

pa je ta sorazmerna z njihovo velikostjo v primerjavi z drugimi podjetji na isti lokaciji (Besser 

in Jarnagin 2010, 3). 

Družbena odgovornost potencialno vodi k boljšemu ugledu, k sposobnosti podjetja, da 

pritegne in obdrži dobre zaposlene, do pravičnejše obravnave s strani dobaviteljev ter boljšega 

dostopa do posojil od investitorjev in bank, ki cenijo družbeno odgovorne naložbe (Jenkins 

2004, povz. po Vo 2011, 91; Miller in Besser 2000, povz. po Vo 2011, 91). 

Lastniki malih podjetij, ki so družbeno odgovorni, so motivirani, da še naprej delajo dobro za 

skupnost in okolje, saj menijo, da bo njihova radodarnost dolgoročno koristila njihovemu 

poslovanju v smislu izboljšanja podobe podjetja med ključnimi deležniki, kot so kupci, 

financerji, potencialni sodelavci, zaposleni in drugi. Slednje izhaja iz njihovega prepričanja, 

da je uspeh podjetja povezan z blaginjo lokalne skupnosti oziroma mnenja, da je družbeno 

odgovorno ravnanje prava stvar (Besser in Jarnagin 2010, 19). 
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3.1.2 Vzvodi za družbeno odgovorno ravnanje malih in srednje velikih podjetij 

Družbeno odgovorno ravnanje podjetij ni modna muha današnjih dni, ampak predstavlja 

drugačno razumevanje vloge podjetja v okolju oziroma družbi (DESUR b. l.a, 6). 

Po mnenju Barbare Jernejčič Dolinar sta moralni in ekonomski razlog dva temeljna razloga 

pri uvajanju družbene odgovornosti v vsakdanje poslovanje podjetja. Moralni razlog pomeni 

zavedanje podjetja, da deluje v soodvisni družbi in da ima poleg lastnega interesa po 

ustvarjanju dobička tudi odgovornost do družbe v smislu ustvarjanja dodane vrednosti in 

izboljšanja kakovosti življenja družbe. Ekonomski razlog pa pomeni, da imajo podjetja, ki 

ravnajo družbeno odgovorno tudi večji ugled in zvestobo potrošnikov, bolj so privlačni za 

vlagatelje kapitala in za iskalce zaposlitve. Z zmanjšanjem emisij in odgovornim ravnanjem z 

odpadki prispevajo k bolj čistemu okolju in s tem znižujejo svoje lastne stroške (Jernejčič 

Dolinar 2009, 310–311). 

Najpogostejši razlogi za družbeno odgovorno ravnanje podjetij so predvsem naslednji: vladna 

regulativa, odnosi z javnostmi in drugimi deležniki, oblikovanje konkurenčne prednosti, nižji 

stroški in višji prihodki, družbene in moralne zaveze podjetja. Vladna regulativa, panožni 

predpisi in pravila obnašanja se vedno bolj osredotočajo tudi na družbeno odgovorno ravnanje 

podjetij. Z upoštevanjem predpisov se podjetje izogne kaznim, odškodninam, stroškom v 

povezavi s tožbami, zmanjšanju proizvodnje in prodaje zaradi inšpekcijskih pregledov, 

potencialnemu zaprtju obratov, zmanjšanju ugleda podjetja in podobno. Pri odnosih podjetja z 

različnimi interesnimi skupinami je pomembno, da podjetje ugotovi, katere socialne in 

okoljske vsebine so zanj pomembne, saj s tem pridobi njihovo zaupanje in zvestobo, izboljša 

pa se tudi ugled podjetja. Veliko podjetij si je z družbeno odgovornim ravnanjem ustvarilo 

trajno prepoznavnost na trgu in s tem konkurenčno prednost pred drugimi podjetji. Eden od 

razlogov za družbeno odgovorno ravnanje podjetij so tudi nižji stroški in višji prihodki. 

Družbeno odgovorne aktivnosti podjetij lahko namreč precej znižajo stroške pri poslovanju, 

na primer zaradi izboljšanih procesov oziroma manj izplačanih kazni ali odškodnin in 

povečajo prihodke, na primer z večjo prodajo, ki je posledica dobrega imena podjetja v 

družbi. Razlog za družbeno odgovorne aktivnosti v podjetju pa so tudi družbene in moralne 

zaveze podjetja, saj podjetje s svojim delovanjem vpliva na družbo in okolje, zato je njihova 

odgovornost, da te učinke kar najbolje obvladujejo (Rejc Buhovac b. l.). 

Spence, Jeurissen in Rutherfoord (2000, povz. po Vo 2011, 91) so ugotovili, da je na okoljsko 

ravnanje nizozemskih in britanskih malih in srednje velikih podjetij najbolj vplivalo 

institucionalno okolje. Lepoutre in Heene (2006, povz. po Kechiche in Soparnot 2012, 98) sta 

opredelila naslednje značilnosti, ki naj bi predstavljale razloge za uvedbo in pojasnile razlike 

pri izvajanju družbene odgovornosti malih podjetij, in sicer so to individualne osebnosti 

poslovnih direktorjev, organizacijski dejavniki in druge lastnosti, ki so odvisne od okoliščin. 

Drugi avtorji so mnenja, da na izvajanje pobud družbene odgovornosti podjetij vpliva 

teritorialna kohezija in podpora podjetja s strani lokalne skupnosti in okolja. Večina malih in 
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srednje velikih podjetij ima namreč močne vezi z lokalno skupnostjo in okoljem, v katerem 

poslujejo. Poleg tega jim lokalno okolje nudi številne ugodnosti v smislu izkoriščanja virov, 

kot so infrastruktura, delovna sila, surovine, in v zameno pričakuje, da tudi podjetje stori 

nekaj za skupnost in okolje. Direktor mora zato poskrbeti, da se njegove prakse ujemajo z 

vrednotami in pričakovanji lokalne skupnosti (Kechiche in Soparnot 2012, 99). Mala in 

srednje velika podjetja so namreč bolj odvisna od lokalne skupnosti kot velika podjetja, zato 

lahko vsako poslabšanje medosebnih odnosov za podjetje pomeni negativne ekonomske 

posledice, dolgoročno pa je lahko ogroženo celo preživetje podjetja (Russo in Perrini 2010, 

211, povz. po Dolinar 2013, 24). Nekateri avtorji menijo, da na zavezanost malih in srednje 

velikih podjetij k družbeno odgovornemu ravnanju vpliva pritisk s strani interesnih skupin 

(Worthington idr. 2008, povz po. Kechiche in Soparnot 2012, 99). 

Avtorji drugih empiričnih študij na tem področju so ugotovili, da obstajajo še nekateri drugi 

dejavniki oziroma razlogi, zaradi katerih se mala in srednje velika podjetja odločajo za 

družbeno odgovorno ravnanje. Na primer Longo, Mura in Bonoli (2005, povz. po Vo 2011, 

91–92) so ugotovili, da so ključni etični razlogi. To je ugotovil tudi Jenkins (2006, povz. po 

Vo 2011, 92), ki je prav tako opredelil moralne in etične razloge kot ključne pri izvajanju 

družbene odgovornosti v malih in srednje velikih podjetjih. Longo, Mura in Bonoli (2005, 

povz. po Vo 2011, 92) so našteli še druge motive, zaradi katerih se mala in srednje velika 

podjetja odločajo ravnati družbeno odgovorno, in sicer povečanje tržnega deleža, izboljšanje 

podobe podjetja, izboljšanje odnosov z zaposlenimi in izboljšanje odnosov s skupnostjo. V 

študiji avtorjev Williamson, Lynch-Wood in Ramsay (2006, povz. po Vo 2011, 92) sta 

ključna razloga, zaradi katerih se mala in srednje velika podjetja odločajo za družbeno 

odgovorno ravnanje, poslovna uspešnost in regulacija. 

V raziskavo evropskega projekta DESUR, katerega cilj je spodbujanje družbene odgovornosti 

podjetij, je bilo vključenih 61 evropskih malih in srednje velikih podjetij. Analiza odgovorov 

je pokazala, da se mala in srednje velika podjetja odločajo za družbeno odgovorno ravnanje 

predvsem zaradi treh razlogov, in sicer zaradi (DESUR b. l.b): 

- vrednot podjetnika in usklajenosti s poslanstvom podjetja, 

- zahtev ključnih udeležencev podjetja in 

- pozitivnega vtisa. 

Ti odgovori so usklajeni z mnenji ključnih odločevalcev vključenih v to raziskavo. Ključni 

odločevalci so namreč poudarili naslednje razloge, zaradi katerih naj bi se mala in srednje 

velika podjetja odločala za družbeno odgovorno ravnanje (prav tam): 

- organizacijske vrednote, 

- boljši odnosi z organi in institucijami, 

- trženje podobe podjetja, 

- usklajenost s poslanstvom podjetja, 
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- pritisk oziroma povpraševanje s strani ključnih udeležencev (kupcev, dobaviteljev, 

sindikatov, idr.) in 

- koristi ter davčne olajšave. 

Tudi anketa iz leta 2005, v kateri je bilo vključenih več kot tisoč malih in srednje velikih 

podjetij z Danske, je pokazala, da so etični in moralni razlogi ključni za izvajanje družbene 

odgovornosti, čeprav so mnoga mala in srednje velika podjetja spodbudili tudi vidiki iz 

poslovnih primerov, kot so izboljšan ugled podjetja, sposobnost pritegniti in obdržati 

zaposlene, izboljšanje finančne uspešnosti, in podobno (Kramer, Pfitzer in Lee 2005, povz. po 

Bhandarkar in Alvarez-Rivero 2007, 389). 

3.2 Ključna področja družbeno odgovornega ravnanja v malih in srednje velikih 

podjetjih 

Podjetja so lahko bolj uspešna in učinkovita, če poznajo dejavnike, ki vplivajo na njihovo 

poslovanje. Ker je teh dejavnikov zelo veliko, jih je potrebno razvrstiti po področjih 

(Bertoncelj idr. 2011, 118). Najpomembnejša področja družbeno odgovornega ravnanja 

podjetij, ki jih najdemo v literaturi, so (Frederick, Davis in Post 1988, 33, povz. po Bertoncelj 

2013, 118): 

- 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. 

Mala in srednje velika podjetja so sprejela več strategij, s pomočjo katerih se z družbeno 

odgovornimi aktivnostmi vključujejo v lokalno skupnost. Te strategije odražajo različne 

dimenzije ali področja pobud družbene odgovornosti podjetij (Inyang 2013, 127–128): 

- Vključevanje in razvoj skupnosti: relativno lokalni značaj malih in srednje velikih 

podjetij omogoča lastnikom in zaposlenim, da jih skupnost dobro pozna. Tako imajo 

slednja podjetja močno identifikacijo s skupnostjo, kar je tudi glavni zunanji dejavnik. 

Mala in srednje velika podjetja so zato na tem področju vključena v aktivnosti, kot so 

šport, zdravje in izobraževanje, ter druge dobrodelne dejavnosti. Izpolnjevanje takšnih 

obveznosti ohranja poslovanje s skupnostjo. 

- Pobude, povezane z zaposlenimi: zaposleni so zelo pomembni deležniki pri vključevanju 

družbene odgovornosti v malih in srednje velikih podjetjih. Ta podjetja namreč razvijejo 
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veliko bolj plodne in prijateljske odnose s svojimi zaposlenimi. Ključna družbeno 

odgovorna vprašanja, ki se nanašajo na zaposlene, vključujejo zdravje in varnost 

delavcev na delovnem mestu, izobraževanje in razvoj zaposlenih, ustrezno plačilo in 

nagrajevanje ter sodelovanje zaposlenih pri odločanju. Vse to povečuje zadovoljstvo 

zaposlenih in njihovo zavezanost k podjetju. Vredno je omeniti še to, da mala in srednje 

velika podjetja ponujajo veliko možnosti za zaposlitev v skupnosti in tudi to se šteje kot 

družbeno odgovorno ravnanje. 

- Odnosi s potrošniki: kupci prav tako igrajo vlogo zunanjega dejavnika pri vključevanju 

družbene odgovornosti v malih in srednje velikih podjetjih. Ta podjetja imajo 

odgovornost do svojih kupcev v smislu zagotavljanja kakovosti izdelkov in storitev za 

povečanje blaginje, kar pa lahko pozitivno vpliva na njihove prihodke. Ključna družbeno 

odgovorna vprašanja v zvezi s potrošniki vključujejo oglaševanje, varnost, zanesljivost in 

trajnost izdelkov, poštene cene ter odzivnost na potrebe strank. Dejstvo je, da so mala in 

srednje velika podjetja že v naravi zelo blizu svojim strankam oziroma imajo z njimi bolj 

osebne odnose kot velika podjetja, zato so sposobna razumeti in zadovoljiti njihove 

potrebe in zahteve. 

- Okoljske pobude: mala in srednje velika podjetja že kažejo skrb za okolje z oblikovanjem 

okolju prijaznih izdelkov in proizvodnih postopkov, z ohranjanjem energije, učinkovito 

rabo virov, da se zmanjša onesnaževanje, in podobno. To zaznamuje skromen začetek, ki 

mu bodo verjetno sledile obsežne okoljsko odgovorne prakse malih in srednje velikih 

podjetij. 

- Dobavna veriga: velike organizacije zelo pritiskajo na mala in srednje velika podjetja, da 

se obnašajo odgovorno. Te organizacije vse bolj vključujejo okoljska in socialna merila v 

svojih postopkih javnega naročanja, kar ima pozitiven vpliv na družbeno odgovorno 

obnašanje dobaviteljev. Velike organizacije spodbujajo svoje dobavitelje, da spoštujejo 

osnovne zahteve v njihovih poslovnih odnosih in igrajo dodatno vlogo pri izobraževanju 

dobavne verige partnerjev v družbeno odgovornih aktivnostih. Tako se mala in srednje 

velika podjetja pri opravljanju svoje vloge kot ponudnikov blaga in storitve velikim 

podjetjem avtomatsko zavezujejo k odgovornim pobudam, ki vplivajo na okolje in 

vprašanja o družbi in človeških virih. 

Mala in srednje velika podjetja so torej posebej aktivna na enem ali več področjih družbene 

odgovornosti. Kot je razvidno iz slike 5 so družbeno odgovorne aktivnosti lahko usmerjene na 

zaposlene, trg, družbo in okolje (European Commission 2005). 
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Slika 5: Prikaz ciljnih skupin, kjer mala in srednje velika podjetja izvajajo družbeno 
odgovorne aktivnosti 

Vir: European Commission 2005. 

Družbeno odgovorne aktivnosti usmerjene na zaposlene vključujejo (prav tam): 

- izboljšanje delovnih pogojev ob upoštevanju varnosti in zdravja pri delu ter zadovoljstva 

pri delu, 

- ravnovesje med delom in življenjem oziroma prostemu času zaposlenih, 

- enake možnosti za zaposlovanje in raznolikost zaposlenih, 

- usposabljanje in razvoj zaposlenih, vključujoč karierno načrtovanje, 

- komuniciranje oziroma informiranje zaposlenih in sodelovanje zaposlenih pri odločanju v 

podjetju, 

- odgovorno in pravično nagrajevanje ali finančno podporo za zaposlene, na primer 

pokojninski sistem, brezobrestna posojila in drugo. 

Tržno usmerjene družbeno odgovorne aktivnosti na eni strani ciljajo na stranke in na drugi 

strani na poslovne partnerje in dobavitelje. Ustrezne pobude vključujejo (prav tam): 

- aktivnosti za izboljšanje kakovosti in varnosti izdelkov, 

- zagotavljanje prostovoljnih storitev za stranke, 

- poštene cene, 

- etično oglaševanje, 

- redno plačevanje dobaviteljem ali poslovnim partnerjem v rokih plačila, 

- pogodbe z lokalnimi partnerji, 

- upoštevanje standardov in njihovo uveljavljanje po dobavni verigi, 

- podpiranje lokalnih oziroma regionalnih poslovnih povezav. 
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Družbeno odgovorne aktivnosti, usmerjene na družbo oziroma skupnost, vključujejo (prav 

tam): 

- integracijo socialnega trga in trga dela na ravni skupnosti, 

- izboljšanje lokalne infrastrukture, 

- denarna ali materialna sredstva, namenjena institucijam in društvom v lokalni skupnosti, 

na primer šolam, bolnišnicam, okoljskim organizacijam, kulturnim organizacijam, 

športnim klubom, raznim društvom in drugim, 

- podporo družbe v širšem smislu. 

Družbeno odgovorne aktivnosti na področju varovanja okolja pa vključujejo (prav tam): 

- oblikovanje okolju prijaznih izdelkov, 

- okolju prijazne proizvodne procese, 

- učinkovito izrabo virov, 

- zmanjševanje odpadkov in onesnaževanja, 

- »ekološko ocena« dobaviteljev glede njihovih okoljskih standardov, 

- ozaveščanje poslovnih partnerjev, strank in družbe o okoljskih vprašanjih. 

Številna mala in srednje velika podjetja se ne osredotočajo samo na eno področje družbene 

odgovornosti podjetij, ampak sledijo celovitemu pristopu, ki združuje različna področja (prav 

tam). 

3.3 Smernice pri uvajanju družbene odgovornosti v malih in srednje velikih podjetjih 

Za uvajanje družbene odgovornosti v poslovanje podjetja ni edinstvenega vzorca ali metode, 

po kateri bi se lahko zgledovala vsa podjetja. Vsako izmed njih ima namreč specifične 

lastnosti, zaradi katerih se razlikujejo od drugih podjetij, poleg tega pa so tudi okoliščine, v 

katerih podjetja delujejo, različne. Zato podjetja različno zaznavajo družbeno odgovornost, 

poleg tega pa razlike nastajajo tudi pri uvajanju in izvajanju družbeno odgovornih aktivnosti 

(Roj 2012, 30). 

Štebih (2009) meni, da je pri uvajanju družbene odgovornosti v vsakdanje poslovanje podjetja 

potrebno upoštevati naslednje smernice, in sicer: 

1. najprej je potrebno oblikovati organizacijske vrednote tako, da vključujejo načela 

družbene odgovornosti, 

2. nato je potrebno preveriti vizijo, poslanstvo, organizacijske cilje in poslovno strategijo 

podjetja ter vanje vključiti družbeno odgovornost, 

3. potem družbeno odgovornost uvedemo v podjetje kot samostojno strategijo ali pa jo 

uvedemo v posamezne organizacijske funkcije. Strategija mora vključevati odnose z 

vsemi interesnimi skupinami podjetja, torej od lastnikov, zaposlenih, kupcev, 

dobaviteljev, lokalne skupnosti, medijev in drugih, ki so ključni pri uvedbi in izvajanju 

družbene odgovornosti v podjetju, 
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4. pred pričetkom aktivnega izvajanja družbeno odgovornih aktivnosti moramo o tem 

seznaniti vse zaposlene, 

5. nato je potrebno redno spremljati uvajanje družbeno odgovornih aktivnosti in polagati 

pozornost na prednosti in slabosti izvajanja, 

6. strategijo družbene odgovornosti moramo sprotno izboljševati in jo po potrebi tudi 

usmerjati, 

7. rezultate našega dela na področju družbene odgovornosti moramo nato poročati strokovni 

in širši javnosti, saj se s tem veča prepoznavnost in ugled podjetja, hkrati pa s tem 

spodbujamo odgovorno podjetništvo v našem okolju. 

O družbeno odgovornem ravnanju se moramo pogovarjati s svojimi sodelavci in črpati iz 

izkušenj drugih podjetij. S primeri dobrih praks in argumenti moramo poskusiti prepričati 

vodstvo podjetja, da bo pripravljeno uvesti in aktivno izvajati družbeno odgovorne aktivnosti 

v podjetju. Vodstvo mora ves čas komunicirati z zaposlenimi in jih vključevati v družbeno 

odgovorne aktivnosti podjetja (prav tam). 

3.3.1 Spodbude pri vključevanju družbene odgovornosti v vsakdanje poslovanje malih in 

srednje velikih podjetij 

Spodbude za družbeno odgovorno ravnanje malih in srednje velikih podjetij lahko 

predstavljajo določene prednosti, ki jih imajo družbeno odgovorna podjetja, in sicer dobro 

ime in ugled, jasno izbrane etične vrednote in finančne prednosti. Podjetja, ki skrbijo za 

izobraževanje, varnost in zdravje svojih zaposlenih, namreč spodbujajo njihovo zavezanost 

podjetju in tudi večjo učinkovitost zaposlenih na delovnem mestu (Dolinšek 2010). 

Družbeno odgovorno ravnanje pomaga podjetju na poti do uspeha na naslednje načine (Štebih 

2009): 

- Pospeši prodajo oziroma izboljša poslovanje: potrošniki želijo, da podjetja proizvajajo 

oziroma prodajajo takšne izdelke in izvajajo takšne storitve, ki so kakovostne, cenovno 

ustrezne in ustrezajo svojemu namenu. Hkrati pa od podjetij pričakujejo, da se obnašajo 

odgovorno. Leta 1999 je bila namreč opravljena raziskava v zvezi s stališči o družbeni 

odgovornosti podjetij, v kateri je sodelovalo več kot 25.000 državljanov triindvajsetih 

držav na šestih celinah (UNDP 2005, povz. po Štebih 2009). Rezultati raziskave so 

pokazali, da je polovica anketirancev družbeno odgovorno ravnanje podjetij opredelila 

kot pomembno in da ima na vtis o posameznem podjetju večji vpliv njegovo družbeno 

odgovorno ravnanje (56 %) kot sama kakovost in ugled blagovne znamke izdelka (40 %) 

oziroma ključni kazalci pri poslovanju (34 %) (Štebih 2009). 

- Razvija človeške potenciale: z družbeno odgovornim ravnanjem podjetje pridobi večji 

ugled oziroma status zaželenega delodajalca. Demografske spremembe, ki so v naslednjih 

desetletjih pričakovane na slovenskih in evropskih tleh, so eden ključnih razlogov, da je 

status zaželenega delodajalca za podjetje zelo pomemben. Pričakovano je namreč 



26 

pomanjkanje delovne sile, še posebej mladih, zato bo podjetje s statusom zaželenega 

delodajalca lažje pridobilo nove sodelavce in bo lahko izbiralo med najboljšimi. 

Zaposleni lažje sprejmejo organizacijske vrednote takšnega podjetja in so tudi bolj lojalni 

ter zadovoljni. Ugledno podjetje, ki skrbi za razvoj svojih zaposlenih, nima problemov s 

pridobivanjem talentov, z odsotnostjo oziroma izostani zaposlenih, menjavo kadrov, 

nezadovoljstvom zaposlenih in drugo (prav tam). 

- Ustvari zaupanje v podjetje: vlaganje v družbeno odgovornost ima za podjetja dolgoročne 

koristi. V Veliki Britaniji uporabljajo frazo »dovoljenje za delo« (angl. Licence to 

operate), s katero v prenesenem pomenu imenujejo podporo, ki jo podjetje potrebuje za 

uspešno izvajanje poslovnih aktivnosti. Lahko jo imenujemo kot neke vrste nenapisano 

psihološko pogodbo med podjetjem in njegovimi zaposlenimi, potrošniki ter širšo družbo, 

pri čemer je pomembno, da se pogodba izpolnjuje in da vsi udeleženci sprejemajo in 

podpirajo poslovanje podjetja. Pri tem igra osrednjo vlogo izgradnja zaupanja med 

podjetjem in vsemi njegovimi udeleženci (prav tam). 

Tudi po mnenju Barbare Jernejčič Dolinar z družbeno odgovornim ravnanjem podjetje pridobi 

nekatere koristi, ki posledično prispevajo k izboljšanju konkurenčnega položaja, in sicer so to 

(Jernejčič Dolinar 2009, 310): 

- večja učinkovitost in kakovost poslovanja, ki sta odraz skrbnosti za zaposlene in s tem 

zadovoljstva zaposlenih, 

- utrjene poslovne povezave, zagotovljena zvestoba kupcev, kakovostna dobavna veriga in 

nove poslovne priložnosti, ki so odraz ugleda oziroma dobrega imena podjetja, 

- boljši poslovni izid oziroma dobiček podjetja, ki je odraz zniževanja stroškov (na primer 

stroškov v povezavi z zaposlenimi, surovinami in materiali) in povečanja prihodkov na 

primer zaradi zvestobe kupcev, visoko kakovostnih izdelkov ali storitev, okolju prijazne 

tehnologije in podobno. 

Obstaja več dejavnikov motiviranja, ki spodbujajo mala in srednje velika podjetja, da 

vključijo družbeno odgovornost v vsakdanje poslovanje (Inyang 2013, 127). Najpomembnejši 

dejavnik motiviranja je sposobnost podjetja, da pritegne in obdrži dobre zaposlene, saj je 

uspeh malih podjetij v veliki meri odvisen od svojih zaposlenih. Pomembni dejavniki 

motiviranja so tudi sposobnost podjetja, da razvije edinstvene prodajne predloge in 

konkurenčno prednost prek svojih izdelkov in storitev ter zniževanje stroškov in izboljšan 

ugled podjetja (The CEO at Large 2010). 

Pobude za spodbujanje izvajanja družbeno odgovornih aktivnosti v malih in srednje velikih 

podjetjih morajo biti lahko dostopne in primerne zanje. Nasveti morajo biti torej prilagojeni 

malim in srednje velikim podjetjem, predstaviti morajo enostavno uporabo orodij za uvajanje 

družbene odgovornosti v podjetje in vsebovati študije primerov, s katerimi bi zagotovili 

spodbudo pri malih in srednje velikih podjetjih. Če bi mala podjetja spoznala primere, kjer so 
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podjetja z družbeno odgovornostjo povečala donosnost in izboljšala poslovanje, bi bilo več 

verjetnosti, da bi tudi sama sprejela strategije družbene odgovornosti (prav tam). 

Dejavnike, ki spodbujajo mala in srednje velika podjetja pri vključevanju družbene 

odgovornosti v vsakdanje poslovanje, Kusyk in Lozano (2007, povz. po Inyang 2013, 127) 

delita na notranje in zunanje dejavnike oziroma pritiske, ki so v pomoč in spodbudo malim in 

srednje velikim podjetjem pri izvajanju družbeno odgovornih aktivnosti in programov. 

Notranji dejavniki, ki spodbujajo mala in srednje velika podjetja, da vključijo in izvajajo 

družbeno odgovorne aktivnosti, so (Inyang 2013, 127): 

- osebne vrednote podjetnika ali etična naravnanost in raven moralnosti, 

- želja in potreba podjetja po tem, da naredi nekaj za skupnost in da je »dober državljan«, 

- predvidevanje podjetij o pridobivanju koristi iz skupnosti oziroma dobrodelnosti v smislu 

izboljšanja podobe skupnosti, poslovnih donosov in zvestobe potrošnikov ter  

- močna identifikacija podjetja s skupnostjo. 

Zunanji dejavniki, ki spodbujajo mala in srednje velika podjetja, da vključijo družbeno 

odgovorne aktivnosti v vsakdanje poslovanje pa so (prav tam): 

- pritiski iz nabavne verige s strani velikih podjetij oziroma dobaviteljev, ki pomagajo 

malim in srednje velikim podjetjem, da sprejmejo etično odgovorne prakse za ohranitev 

njihovega poslovnega odnosa z njimi, 

- pritisk s strani skupnosti, kjer lokalni mediji in nevladne organizacije ter organizacije, ki 

temeljijo na skupnosti pogosto pritiskajo na mala in srednje velika podjetja glede 

vprašanja socialne uspešnosti, 

- potreba po spoštovanju zakonov in predpisov ter izogibanje kaznim in negativni 

publiciteti ter 

- vprašanje zvestobe potrošnikov: mala in srednje velika podjetja ponujajo izboljšane 

storitve in se zavezujejo k odgovornim praksam, da se ohrani njihov ugled in integriteta 

ter stalno privabljanje kupcev. 

3.3.2 Ovire pri vključevanju družbene odgovornosti v vsakdanje poslovanje malih in 

srednje velikih podjetij 

Obstaja veliko ovir, s katerimi se soočajo mala in srednje velika podjetja pri vključevanju in 

izvajanju družbene odgovornosti v vsakdanjem poslovanju. Podjetniki v malih in srednje 

velikih podjetij morajo po navadi skrbeti za več področij znotraj podjetja in reševati 

vsakodnevne naloge ter probleme. Velikokrat se soočajo s pomanjkanjem finančnih sredstev, 

časa in delovne sile. V ekonomskem pogledu so mala in srednje velika podjetja veliko bolj 

ranljiva kot velika podjetja, zato dejavnostim, ki niso v povezavi z njihovo temeljno 

dejavnostjo, ne pripisujejo velikega pomena. Zaradi pomanjkanja časa in pritiska, ki jim 
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narekujejo vsakodnevne naloge, družbeno odgovorno ravnanje ni ena od temeljnih strategij 

malih in srednje velikih podjetij (Knez-Riedl 2002b, 49, povz. po Rustja 2009, 21). 

Mandl in Dorr (2007, 31, povz. po Rustja 2009, 24) sta kot ključno oviro pri vključevanju 

družbene odgovornosti v vsakdanje poslovanje malih in srednje velikih podjetij opredelila 

negativno nastrojenost podjetnika do družbeno odgovornih dejavnosti znotraj podjetja. 

V literaturi so zelo pogosto zapisane tudi naslednje ovire oziroma omejitve, povezane z 

vključevanjem družbene odgovornosti v vsakdanje poslovanje malih in srednje velikih 

podjetij (Inyang 2013, 129): 

- previsoki stroški vključevanja družbene odgovornosti v vsakdanje poslovanje malih in 

srednje velikih podjetij, še posebej kadar jim primanjkuje finančnih sredstev in je 

preživetje največja ekonomska nuja; 

- časovna omejitev, ki vpliva na zavezanost k pobudam za družbeno odgovornost pri 

poslovanju, saj so poslovneži v malih podjetjih soočeni s številnimi dnevnimi nalogami in  

drugimi pomembnimi vprašanji; 

- omejeno znanje malih in srednje velikih podjetij glede vprašanj socialne uspešnosti; 

- pomanjkanje zavedanja malih in srednje velikih podjetij o prednostih družbene 

odgovornosti; 

- pomanjkanje zmogljivosti malih in srednje velikih podjetij za zbiranje in analizo 

uporabnih podatkov in informacij o trajnostnem razvoju; 

- pomanjkanje sistematičnih spodbud ali okvirov za sodelovanje malih in srednje velikih 

podjetij pri vprašanjih družbene odgovornosti; 

- pomanjkanje informacij o dejavnostih družbene odgovornosti podjetij s strani malih in 

srednje velikih podjetij, kar vpliva na njihovo zavezo k družbeni odgovornosti; 

- obstoječa orodja in smernice za družbeno odgovornost so v glavnem zasnovana za velika 

podjetja in korporacije in so skoraj brez pomena za mala in srednje velika podjetja; 

- neustrezne podporne storitve za usmerjanje in podporo pri vključevanju in izvajanju 

programov družbene odgovornosti podjetij; 

- strah pred dodatnimi regulativami in birokratskimi bremeni, ki bi še dodatno omejevale 

mala in srednje velika podjetja zaradi vključevanja v pobude za družbeno odgovornost. 

Lepoutre in Heene (2006, povz. po Kechiche in Soparnot 2012, 98) kot oviro pri vključevanju 

in izvajanju družbene odgovornosti v malih in srednje velikih podjetjih poleg osebnih 

značilnosti lastnikov oziroma poslovnih direktorjev navaja tudi organizacijske značilnosti. 

Mala in srednje velika podjetja lahko opišemo kot neurejena, neformalna, zaupljiva, 

intuitivna, taktična in strateška, dvoumna, celovita, vodena s strani lastnikov in izpostavljena 

kupcem (Jenkins 2004, povz. po Vo 2011, 92). Ti kazalniki kažejo, da so mala in srednje 

velika podjetja bolj neformalna in osredotočena na lastnike (Vo 2011, 92). Poleg tega so mala 

in srednje velika podjetja pogosto v zasebni lasti ali družinska (Jenkins 2004, povz. po Vo 
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2011, 92). Zaradi teh lastnosti družbena odgovornost nima prednosti pred drugimi vprašanji 

(Vo 2011, 92). 

V raziskavi evropskega projekta DESUR, v katerega so bila vključena mala in srednje velika 

podjetja, so slednja kot najpogostejše ovire v zvezi z vključevanjem družbene odgovornosti v 

vsakdanje poslovanje opredelila previsoke stroške, časovne zahteve in pomanjkanje javne 

podpore (DESUR b. l.b). 

Ovire predstavljajo tudi dejstva, ki so bila v raziskavi projekta DESUR opredeljena kot 

razlogi zaradi katerih strategija družbene odgovornosti podjetij še vedno ni v celoti vključena 

v aktivnosti oziroma poslovanje malih in srednje velikih podjetij (prav tam): 

- viri malih in srednje velikih podjetij, na primer »know-how«, ter razpolaganje z njimi za 

vključevanje družbene odgovornosti je veliko bolj omejeno kot pri velikih podjetjih; 

- mala in srednje velika podjetja večkrat dajejo prednost kratkoročnim finančnim in 

gospodarskim prihodkom kot pa dolgoročnim družbenim koristim; 

- marketing je pri velikih podjetjih dosti bolj razvit kot pri malih in srednje velikih 

podjetjih; 

- veliko malih in srednje velikih podjetij je zbeganih glede samega pomena družbene 

odgovornosti podjetij; 

- mala in srednje velika podjetja so v primerjavi z velikimi podjetji dosti manj učinkovita 

pri izkazovanju svojih družbeno odgovornih aktivnosti, pri čemer je dosti zanimivih 

pobud malih in srednje velikih podjetij zelo težko identificirati. Mala in srednje velika 

podjetja se velikokrat ne zavedajo, da lahko njihov poslovni pristop in njihove aktivnosti 

označimo kot družbeno odgovorne; 

- mala in srednje velika podjetja imajo po navadi nepisana pravila glede delovnih pogojev, 

socialne varnosti, varnosti na delovnem mestu ter varovanja okolja, pri čemer takšne 

aktivnosti ne obravnavajo kot družbeno odgovorne; 

- uveljavljeno je stališče, da lahko samo velike in finančno močne organizacije izvajajo 

strategije in politiko družbene odgovornosti, medtem ko imajo mala in srednje velika 

podjetja manjše zmožnosti in posledično tudi manj priložnosti; 

- družbena odgovornost in dobiček sta pri poslovanju podjetja zelo pogosto obravnavana 

kot nasprotni si dejavnosti; 

- veliko srednje velikih podjetij in še posebej malih ter mikro podjetij nima strateških 

načrtov razvoja, pri čemer sprejemajo odločitve o družbeni odgovornosti občasno; 

- spremembe v ozaveščenosti potrošnikov ter spremljanje njihovih nakupnih navad lahko 

odločilno vplivajo na spodbujanje družbeno odgovornega ravnanja med malimi in srednje 

velikimi podjetji. 

Kljub vsemu naštetemu so empirične raziskave že razkrile primere, kjer so mala podjetja 

vključila družbeno odgovornost v svoje poslovanje in strategijo podjetja, pri čemer jim 
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slednje ni povzročalo stroškov, ampak je imelo pozitivne učinke na njihovo poslovanje 

(Lepoutre in Heene 2006, 264, povz. po Dolinar 2013, 23–24). 

3.4 Družbena odgovornost kot konkurenčna prednost malih in srednje velikih podjetij 

Podjetje je uspešno in konkurenčno, če se zna prilagajati spremembam v okolju in ugoditi 

zahtevam in željam trga in družbe, hkrati pa ohranjati oziroma izboljševati svoj položaj v 

okolju, v katerem deluje (Bertoncelj idr. 2011, 130). 

Podjetja se z izvajanjem družbeno odgovornih aktivnosti prilagajajo zahtevam in željam 

kupcev in drugih interesnih skupin, poleg tega pa lahko družbena odgovornost predstavlja 

sredstvo diferenciacije od konkurence (Golob in Podnar 2003). 

Čeprav se o družbeni odgovornosti v glavnem razpravlja v okviru večjih podjetij, so v 

dosedanjih raziskavah o družbeni odgovornosti malih in srednje velikih podjetij ugotovili, da 

družbeno odgovorno ravnanje predstavlja strateško orodje za krepitev konkurenčnosti tudi za 

manjša podjetja. Ta posebni učinek velikokrat ne more biti izražen v trdih dejstvih in 

številkah, saj po navadi traja nekaj časa, dokler pride do izraza (European Commission 2005). 

Na splošno lahko družbeno odgovorno ravnanje pozitivno vpliva na konkurenčnost malih in 

srednje velikih podjetij na naslednje načine (prav tam): 

- izboljšani izdelki in/ ali proizvodni procesi, katerih rezultat sta večje zadovoljstvo kupcev 

in njihova lojalnost, 

- večja motivacija in lojalnost zaposlenih, ki se kaže v večji ustvarjalnosti in inovativnosti, 

- boljše obveščanje javnosti zaradi podelitev nagrad in/ ali okrepljenega virusnega 

komuniciranja,  

- boljši položaj na trgu in boljše mreženje s poslovnimi partnerji in organi vključno z 

boljšim dostopom do javnih sredstev kot posledica boljše podobe podjetja, 

- nižji stroški in večja donosnost zaradi bolj učinkovite uporabe človeških in proizvodnih 

sredstev, 

- večji promet oziroma prodaja zaradi konkurenčne prednosti, ki izvira iz zgoraj omenjenih 

dejstev. 

Družbeno odgovornost ne bi smeli obravnavati kot poslovne grožnje ali breme za mala 

podjetja, saj je lahko koristno orodje za konkurenčno prednost podjetja. Ameriški teoretik 

Michael Porter pojasnjuje, da konkurenčna prednost izvira iz številnih ločenih dejavnosti, ki 

jih podjetje opravlja pri oblikovanju, proizvodnji, trženju, podpori in tako dalje. Zato lahko te 

komponente prispevajo k izboljšanemu stroškovnemu položaju podjetja in ustvarijo podlago 

za diferenciacijo proizvoda. Povezovanje družbene odgovornosti podjetij s stroškovnim 

položajem, kot to razlaga Porter, je mogoče razumeti kot dodano vrednost za podjetje prek 
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inovacij, kar bi lahko bilo zelo koristno za mala in srednje velika podjetja, saj bi se s tem 

ločili od svojih tekmovalnih konkurentov (Dhanoo 2012). 

Upravitelji malih in srednje velikih podjetij, zlasti tisti, ki so hkrati lastniki podjetij, 

konkurenčne prednosti ne bi smeli neposredno povezovati s povečanjem dobička, ampak bi se 

morali osredotočati predvsem na zagotavljanje dodane vrednosti za svoje stranke s 

povečanjem socialne priložnosti podjetij (prav tam). 

Podjetja ne smejo ravnati kratkotrajno in s tem ogrožati družbo ali okolje, ampak morajo 

delovati tako, da si zagotovijo dolgoročno uspešnost. Zavedati se morajo, da lahko z družbeno 

odgovornimi aktivnostmi, ki prinašajo konkurenčno prednost, nekatera pomembna področja 

zanemarijo (Kozoderc 2009, povz. po Bertoncelj idr. 2011, 132). 

  



32 

4 PREDSTAVITEV PODJETJA OSMICA, D. O. O. 

Poslovanje družinskega podjetja Osmica, d. o. o., s sedežem na Koroški cesti 44, 3320 

Velenje, sega v leto 1992, ko je direktor Franc Jazbec ustanovil lastno podjetje. Glavna 

dejavnost podjetja je opravljanje gostinsko-trgovske dejavnosti in grosistična prodaja vseh 

vrst pijač ter ostalih živil. Podjetje opravlja dejavnost samo na slovenskem trgu, natančneje v 

širši okolici Velenja. Prvotni sedež podjetja je bil v Šoštanju, kjer sta z ženo Anko Jazbec 

odprla prvo trgovino. V trgovini sta sprva prodajala le pijačo, glavni artikel je bilo pivo, ki je 

po cenah konkuriralo trgovinam daleč naokrog. Ker je prodaja dobro tekla, se je leta 1996 

direktor odločil razširiti dejavnost na veleprodajo z dostavo franco kupec (Osmica 2008, 

povz. po Jazbec 2012, 29).  

V letih 1999 in 2000 so v podjetju zaposlovali dodatno delovno silo, in sicer šoferje, trgovke 

in računovodske delavke. Kmalu zatem so del skladišča preuredili v maloprodajno trgovino z 

živili, tako da so lahko kupce zadovoljili tudi z drugimi prehrambenimi izdelki. Podjetje se je 

tekom let razširilo in konec leta 2008 v Velenju odprlo še eno poslovalnico, kamor se je selil 

tudi sedež podjetja. Podjetje ima 18 zaposlenih, zato po klasifikaciji spada med mala podjetja. 

Kot dodatno pomoč v času počitnic in viškov sezone koristijo pogodbene sodelavce oziroma 

študente. Družinsko podjetje Osmica, d. o. o., je bilo ustanovljeno iz lastnega kapitala (prav 

tam). 

Podjetje Osmica, d. o. o., sodeluje z zanesljivimi dobavitelji, s katerimi ima direktno 

sklenjene pogodbe (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 43). To so na primer Pivovarna 

Laško, d. d., Fructal, d. o. o., Mercator, d. d., Kras, d. o. o., P&F Jeruzalem Ormož, d. o. o., 

Coca Cola HBC Slovenija, d. o. o., Vinakoper, d. o. o., Kmečka zadruga Krško, z. o. o. in 

drugi. Ključno konkurenco podjetju predstavljajo Era Good, d. o. o., Davidov Hram, d. o. o., 

G3 Spirits, d. o. o., Tuš, d. d. in Mercator, d. d. (Osmica 2008). 

Družinsko podjetje Osmica, d. o. o., je profesionalno in družbeno odgovorno (Osmica 2008, 

povz. po Jazbec 2012, 36). Leta 2002 je pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001, dve leti 

kasneje tudi certifikat kakovosti ISO 9001:2000. V zadnjih letih se je poslovanje podjetja 

precej poslabšalo. K temu je botrovala vsesplošna kriza, zaradi katere je močno padla kupna 

moč in se povečala nezmožnost plačevanja (Osmica 2008). 

Tehnološki postopek v podjetju Osmica obsega naslednje naloge (Osmica 2008, povz. po 

Jazbec 2012, 29): 

- organiziranje in vodenje dela zaposlenih, 

- nadzor pri nabavi, skladiščenju in porabi zalog, 

- prodaja pijač in živil, 

- skrb za čistost in urejenost prostorov ter 

- vodenje dokumentacije, ki omogoča vodstvu kontrolo poslovanja. 
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Organizacijska struktura podjetja 

Družinsko podjetje Osmica, d. o. o., ima funkcijsko organizacijsko strukturo, kjer ima 

direktor ključno vlogo pri usklajevanju poslovnih funkcij in je odgovoren za poslovanje ter 

uspeh podjetja (Osmica 2006). Iz spodnjih organigramov je razvidna organiziranost podjetja 

Osmica, d. o. o. (Osmica 2006, povz. po Jazbec 2012, 32). 

 

 

Slika 6: Makro organigram podjetja Osmica, d. o. o. 

Vir: Osmica 2006, povz. po Jazbec 2012, 32. 

 

 

Slika 7: Mikro organigram podjetja Osmica, d. o. o. 

Vir: Osmica 2006, povz. po Jazbec 2012, 33. 
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Vizija, poslanstvo in vrednote družinskega podjetja Osmica, d. o. o. 

Vizija družinskega podjetja Osmica, d. o. o., je imeti čim bolj bogato izbiro kakovostnega 

blaga, s katero bi obvladovalo celoten slovenski trg in postati prepoznaven ponudnik in 

dobavitelj blaga trgovcem, gostincem in ostalim, ki iščejo najboljše razmerje med kvaliteto in 

ceno (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 33). 

Osnovna dejavnost podjetja Osmica, d. o. o., je trgovina na debelo in drobno z živili in 

neživili dnevne potrošnje. Poslanstvo podjetja je biti dober lokalni distributer in vedno 

dosegljiv za kupce. Glavno vodilo, ki podjetje vodi pri poslovanju že od samega začetka, je 

zadovoljen kupec. Svojim kupcem nudijo prijazen prostor za nakupe po principu »vse na 

enem mestu«. Kupec lahko izbira iz bogate ponudbe kakovostnih izdelkov po konkurenčnih 

cenah (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 34). 

Vrednote v podjetju so predanost, kakovost, zanesljivost, poštenost, odgovornost, doslednost, 

znanje, prijaznost, profesionalizem, spretnost in dobri medsebojni odnosi. Vrednote, ki so 

vezane na poslovanje, pa so ohranjanje ugleda podjetja, etično poslovanje, timsko delo, 

kakovostni izdelki po konkurenčnih cenah, inovativnost, donosnost, ustvarjanje pozitivnega in 

stimulativnega okolja, osredotočenost na zadovoljstvo odjemalcev, zadovoljstvo dobaviteljev, 

skrb za varnost in zdravje zaposlenih pri delu, redna izobraževanja in seminarji za zaposlene, 

skrb za čisto okolje, enakopravnost do vseh zaposlenih in ostalih udeležencev podjetja 

(Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 35). 

Smotri podjetja 

Temeljni cilj podjetja je pridobitev in prodaja kakovostnih izdelkov, ki bodo presegli 

pričakovanja njihovih kupcev in poslovnih partnerjev. Želijo si poslovati tako, da bi bili 

zadovoljni tako kupci kot tudi zaposleni (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 36). 

Vodstvo se trudi za dolgoročna partnerstva z uspešnimi in zaupanja vrednimi dobavitelji in 

odjemalci. Podjetje želi dobro poznati želje in potrebe svojih kupcev ter jih v celoti 

zadovoljiti. Eden od pomembnejših ciljev, ki si ga je zadalo vodstvo podjetja, je tudi 

izpolnjevanje visokih standardov kakovosti. Cilj, katerega skušajo doseči je tudi ta, da bi bili 

vsi delavci v podjetju zadovoljni in predani svojemu delu. Obenem pa stremijo tudi k 

neprestanemu izpolnjevanju ponudbe, iskanju novih izzivov in priložnosti ter kreiranju novih 

idej. Poleg vsega naštetega je cilj podjetja tudi pospeševanje prodaje, ustvarjanje dobička ter 

konkurenčna prednost na njihovem področju (prav tam). 
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5 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu magistrske naloge bomo predstavili družbeno odgovorno ravnanje na 

primeru izbranega družinskega podjetja. Na tem mestu bomo tudi skušali ugotoviti, ali 

rezultati nekaterih raziskav o družbeni odgovornosti malih in srednje velikih podjetij veljajo 

za izbrano družinsko podjetje. V raziskavo smo vključili posameznike, ki lahko o družbeno 

odgovornem ravnanju podjetja povedo največ oziroma tudi sami sodelujejo pri tovrstnih 

aktivnostih. Na podlagi njihovih odgovorov, analize letnih poročil in ugotovitev v teoretičnem 

delu smo podali odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja, predstavili pa tudi nekaj 

predlogov za morebitne izboljšave na tem področju. 

Na tem mestu bodo najprej predstavljene raziskovalne metode, ki smo jih uporabili pri naši 

raziskavi in s pomočjo katerih smo zbirali in analizirali podatke, nato pa bo sledila analiza 

podatkov o družbeno odgovornem ravnanju podjetja Osmica, d. o. o., ki smo jih pridobili s 

pomočjo analize internih gradiv in s pomočjo polstrukturiranih intervjujev. 

5.1 Opis uporabljenih raziskovalnih metod 

Empirični del magistrske naloge smo izdelali z uporabo kvalitativnih metod raziskovanja. 

Van Maanen (1983, 9, povz. po Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 111) opredeljuje 

kvalitativne metode kot »zbirke interpretativnih tehnik, ki skušajo opisati, dekodirati, prevesti 

in drugače odkriti pomen, ne frekvence, določenih bolj ali manj naravno nastalih pojavov v 

družbenem svetu.« Ragin (1994, 81) je poudaril, da raziskovalci, ki uporabljajo kvalitativne 

metode raziskovanja, ne marajo posplošenih pogledov na družbene pojave, saj so prepričani, 

da je mogoče pravilno razumevanje določenega specifičnega pojava oziroma primera doseči 

le s poglobljenim proučevanjem.  

Znotraj kvalitativne raziskave smo uporabili študijo primera, katero je Zelenika (2000, 366) 

opredelil kot proces proučevanja določenega problema s posameznega raziskovalnega 

področja, na primer ekonomije, prava, geografije, tehnologije prometa in tako dalje. Ta 

metoda ni v pravem pomenu besede znanstvena metoda, ampak predstavlja le prvo fazo v 

znanstveni metodi, saj lahko le na podlagi rezultatov opazovanja večjega števila primerov 

predstavimo določene zakonitosti (prav tam). 

Primarne podatke smo zbirali s pomočjo polstrukturiranega intervjuja. Bregar, Ograjenšek in 

Bavdaž (2005, 82) so mnenja, da je uporaba takšne vrste intervjuja še posebej primerna takrat, 

ko je cilj raziskovalca, da razume razloge za vedenje opazovanih oseb, razloge za njihova 

stališča, in podobno. V vzorec smo vključili posameznike znotraj obravnavanega podjetja, ki 

najbolj prispevajo k družbeno odgovornemu ravnanju v podjetju, to so vodstvo in zaposleni. 

Udeleženci v raziskavi pokrivajo različna področja v podjetju. Z metodo analize vsebine smo 

analizirali podatke, pridobljene s pomočjo polstrukturiranih intervjujev. Uporabili smo tudi 
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metodo analize dokumentov, tj. pregled sekundarnih virov podatkov, pri čemer smo 

pregledali interna gradiva s podatki o družbeno odgovornem ravnanju izbranega podjetja. 

5.2 Namen in cilji empiričnega dela 

Namen empiričnega dela magistrske naloge je s pomočjo kvalitativne raziskave ugotoviti 

pomen in vlogo družbeno odgovornega ravnanja na primeru družinskega podjetja ter 

ugotoviti, ali rezultati nekaterih analiz in raziskav o družbeni odgovornosti malih in srednje 

velikih podjetij veljajo za izbrano družinsko podjetje. Poleg tega je namen s strani 

udeležencev v intervjuju pridobiti kredibilne in izčrpne odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. 

Raziskovalni cilji morajo biti nedvoumni, jasni, natančni in specifični, saj predstavljajo cilj 

celotne raziskave (Lamut in Macur 2012, 67). Cilji empiričnega dela magistrske naloge so 

predstaviti družbeno odgovorno ravnanje na primeru izbranega družinskega podjetja, 

ugotoviti, katera so ključna področja družbeno odgovornega ravnanja v izbranem podjetju in 

na podlagi pridobljenih teoretičnih spoznanj in analize ter raziskave v izbranem družinskem 

podjetju podati nekaj predlogov za morebitne izboljšave na področju družbene odgovornosti. 

5.3 Vzorčenje 

Vogrinc (2008a, 54, povz. po Lamut in Macur 2012, 122) trdi, da smisel kvalitativne 

raziskave ni v posplošitvi na populacijo in je posledično pri kvalitativnih raziskavah realiziran 

vzorec precej manjši od vzorcev pri kvantitativnih raziskavah. Lamut in Macur (2012, 122) 

poudarjata, da je pri izbiri vzorca najpomembnejša primernost in relevantnost vzorca za 

raziskavo v smislu, da raziskovalec z njim pridobi podatke, s katerimi bo lahko odgovoril na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. Zato se pri kvalitativnih raziskavah uporabljajo 

nenaključni načini vzorčenja, kot so namensko vzorčenje, kvotno vzorčenje, tehnika snežne 

kepe, praktični vzorec in samoizbirni vzorec (prav tam). 

Namensko vzorčenje se pri kvalitativnih raziskavah zelo pogosto uporablja. Že samo ime 

sporoča, da je vsaka enota izbrana v vzorec z natančno določenim namenom. 

Najpomembnejši kriterij pri izbiranju enot v namenski vzorec je njihova odlična informiranost 

o raziskovani problematiki (Vogrinc 2008a, 56, povz. po Lamut in Macur 2012, 124). 

Ugotovitve, do katerih raziskovalec pride s pomočjo namenskega vzorca, se ne dajo posplošiti 

na širšo populacijo, ampak so omejene na proučevani vzorec (prav tam, 125). 

Za potrebe raziskave je bil najbolj primeren namenski vzorec, saj smo v raziskavo želeli 

vključiti tiste udeležence, ki lahko o proučevani problematiki največ povedo. Udeleženci v 

raziskavi delajo na različnih področjih znotraj podjetja, kar pomeni, da na problem gledajo z 

različnih zornih kotov. V vzorec smo vključili pet oseb, tri osebe iz vodstva in dva zaposlena. 
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S strani udeležencev v raziskavi smo pridobili soglasja za objavo njihovih imen, zato jih v 

magistrski nalogi tudi razkrivamo (podpisana soglasja s strani udeležencev so shranjena pri 

avtorju magistrske naloge). V prvi skupini so trije predstavniki vodstva, tj. direktor Franc 

Jazbec, vodja poslovnih enot Anka Jazbec ter vodja prodaje in nabave Dejan Glavica, v drugi 

skupini pa dve predstavnici zaposlenih, in sicer administratorka Marta Tajnik in prodajalka 

Valerija Erbus. Njihova povprečna starost je 43,8 let, delovna doba pa v povprečju znaša 14,4 

let. Z vsemi petimi udeleženci v raziskavi smo opravili polstrukturirane intervjuje. 

Kredibilnost raziskave smo tako povečali s triangulacijo virov podatkov, kjer smo z eno 

tehniko, tj. polstrukturiran intervju, pridobili podatke z dveh različnih virov, kar je omogočilo 

bolj širok vpogled v proučevano problematiko. 

Za izvedbo intervjujev s posamezniki znotraj izbranega družinskega podjetja smo morali 

najprej pridobiti soglasje direktorja podjetja, pred samo izvedbo posameznih intervjujev pa 

tudi dovoljenje udeležencev v raziskavi. Ker udeležence v raziskavi poznamo že od prej, 

soglasij ni bilo težko pridobiti. Pogovore z udeleženci smo izvedli v prvi polovici meseca 

januarja 2015 na obeh poslovnih enotah, torej v Velenju in Šoštanju, odvisno od tega, na 

kateri enoti dela posamezen udeleženec v raziskavi. 

5.4 Zbiranje in obdelava podatkov 

Polstrukturiran intervju 

Primarne podatke smo zbirali s pomočjo polstrukturiranega intervjuja. Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe (2007, 113) trdijo, da je polstrukturiran intervju primerna metoda zbiranja 

podatkov, ko je potrebno razumeti konstrukte, ki jih udeleženec v raziskavi uporablja kot 

osnovo za svoja stališča in mnenja o določeni zadevi oziroma določenih okoliščinah in ko je 

eden od ciljev intervjuja razviti razumevanje »sveta« respondenta, tako da lahko raziskovalec 

nanj vpliva neodvisno oziroma s sodelovanjem, kot na primer pri akcijski raziskavi. 

Opravili smo pet individualnih polstrukturiranih intervjujev. Pri načrtovanju 

polstrukturiranega intervjuja ima raziskovalec vnaprej pripravljen seznam, ki obsega okvirne 

teme in vprašanja, katere raziskovalec želi zastaviti udeležencem v raziskavi, vendar pa se 

lahko način in število zastavljenih vprašanj razlikuje od posameznika do posameznika (Lamut 

in Macur 2012, 146). Za potrebe raziskave smo pripravili vprašalnik, ki smo ga udeležencem 

v raziskavi vnaprej posredovali preko elektronske pošte. Vprašanja so bila zastavljena na 

osnovi treh raziskovalnih vprašanj in so bila enaka za predstavnike obeh skupin, vendar je 

bilo potrebno določena vprašanja zgolj malo prirediti, da so bila smiselno zastavljena tako eni 

kot drugi skupini. Tako smo pridobili podatke o vzvodih za družbeno odgovorno ravnanje v 

izbranem družinskem podjetju, o pomenu družbeno odgovornega ravnanja za podjetje in 

kakšne družbeno odgovorne aktivnosti izbrano podjetje izvaja. Vsak pogovor je trajal 

približno 20 minut. Intervjuje smo lahko po predhodnem soglasju udeležencev posneli in jih 
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nato prepisali v programu Microsoft Office Word. Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 

119–120) so mnenja, da lahko raziskovalec s pomočjo avdiozapisa natančno prepiše vse, kar 

je udeleženec v raziskavi povedal v pogovoru, poleg tega pa omogoča tudi, da lahko 

raziskovalec intervju večkrat posluša in tako sliši stvari, ki jih je prej spregledal. Vprašalnik je 

dostopen v Prilogi 1. Pred izvajanjem intervjujev smo vsem udeležencem v raziskavi razložili, 

da bomo intervjuje z njimi uporabili le za namene raziskave magistrske naloge. 

Triangulacija 

Kredibilnost raziskave smo povečali s triangulacijo virov podatkov, kjer smo isto tehniko, tj. 

polstrukturiran intervju, uporabili za pridobivanje podatkov iz dveh različnih virov, kar je 

omogočilo bolj širok vpogled v proučevano problematiko. Na ta način smo želeli pridobiti 

mnenja s strani vodstva in s strani zaposlenih, saj tako eni kot drugi pomembno prispevajo k 

družbeno odgovornemu ravnanju v izbranem podjetju. 

Vogrinc (2008b, 120) opredeli triangulacijo kot kombinacijo različnih raziskovalnih 

pristopov, tehnik, metod, raziskovalcev, teorij, virov podatkov in znanstvenih disciplin v isti 

raziskavi, z namenom, da raziskovalec pridobi širši in bolj celovit vpogled v proučevani 

problem. »O triangulaciji virov podatkov govorimo takrat, ko raziskovalci uporabijo pri 

proučevanju nekega raziskovalnega problema čim več različnih virov podatkov.« (Vogrinc 

2008b, 115) Kombinacija odgovorov vseh udeležencev v raziskavi raziskovalcu omogoči 

celostni vpogled v raziskovano problematiko, medtem ko tega ne bi mogel doseči z 

intervjujem z le eno osebo (Denzin 1978, 295–297, povz. po Vogrinc 2008b, 115). 

Analiza vsebine 

Analizo pridobljenih, tj. primarnih kvalitativnih podatkov, smo opravili z metodo analize 

vsebine. Analiza vsebine (angl. Content analysis) je metoda, ki se uporablja za analizo 

kvalitativnih podatkov in je zelo pogosto uporabljena pri analizi besedil govorov, televizijskih 

poročil, časopisnih člankov, reklamnih sporočil, in podobno (Bregar, Ograjenšek in Bavdaž 

2005, 157). Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 151) trdijo, da mora ta metoda omogočati 

raziskovalcu, da iz pridobljenih podatkov potegne bistvene lastnosti, hkrati pa ohrani 

bogastvo materiala, ki ga lahko kasneje uporabi pri dokazovanju sklepov in ugotovitev v 

raziskavi.  

V prvem koraku analize vsebine smo uredili zapise zbranih podatkov, in sicer smo posnete 

pogovore z udeleženci pretipkali v računalniški urejevalnik besedila Microsoft Office Word. 

Nadaljevali smo s kodiranjem podatkov, nato razvrstili podatke v posamezne kategorije. Ker 

smo pri raziskavi opravili samo pet intervjujev, smo si pri analizi pomagali z metodo 

podčrtovanja ter večkratnega počasnega branja besedila. Tudi Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe (2007, 162) so mnenja, da raziskovalec manjše število podatkov, tj. manj kot dvajset 
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intervjujev, bolje razume in lažje analizira z metodo podčrtovanja z barvnimi flomastri ter 

pazljivim branjem besedila na papirju oziroma zaslonu. 

Končni rezultat analize vsebine je lahko frekvenčna tabela, v kateri se označi število 

ponovitev posamezne besede oziroma besedne zveze v besedilu, tabela pa se lahko dopolni z 

opisom pomembnih ugotovitev, kjer se uporabi analizirane kategorije (Vogrinc 2008a, povz. 

po Lamut in Macur 2012, 167). 

5.5 Analiza dokumentov 

Na tem mestu bomo predstavili družbeno odgovorno ravnanje družinskega podjetja Osmica, 

d. o. o., s pomočjo analize letnih poročil, sledila bo interpretacija rezultatov analize vsebine, 

kjer smo podatke o družbeno odgovornem ravnanju izbranega podjetja zbirali s pomočjo 

polstrukturiranih intervjujev. 

Odnos do odjemalcev ter kakovost izdelkov in storitev 

Že v izjavi o poslanstvu ima podjetje Osmica, d. o. o., zapisano, da želi biti dober lokalni 

dobavitelj in vedno na voljo svojim odjemalcem (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 34). V 

izjavi o viziji podjetja pa je zapisano, da želijo imeti čim bogatejšo izbiro kakovostnih 

proizvodov, s katerimi bi obvladovali slovensko tržišče. Vodstvo podjetja namreč stremi k 

temu, da podjetje postane prepoznavno po ponudbi in dobavi blaga za vse, ki iščejo najboljše 

razmerje med kakovostjo in ceno proizvoda oziroma storitve (Osmica 2008, povz. po Jazbec 

2012, 33). Podjetje s svojo celovito ponudbo omogoča strankam, da lahko opravijo celoten 

nakup na enem mestu, pri tem pa ustrežejo tudi željam najzahtevnejših odjemalcev. Njihova 

ponudba obsega kakovostne proizvode različnih slovenskih in tujih priznanih blagovnih 

znamk po konkurenčnih cenah (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 34). 

Zadovoljni kupci predstavljajo temelj, na katerem podjetje Osmica, d. o. o., gradi svoje 

poslovanje. Vodstvo podjetja želi, da so njihovi odjemalci zadovoljni s ponudbo in da se 

vedno znova vračajo (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 37). Proizvode in storitve zato 

prilagajajo njihovim zahtevam in željam, hkrati pa uvajajo nove proizvode glede na potrebe 

tržišča (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 39). V podjetju Osmica, d. o. o., ponujajo visoko 

kakovostne proizvode po konkurenčnih cenah, prav tako pa si prizadevajo za stalno 

izboljševanje kakovosti izdelkov. Podjetje izpolnjuje standarde kakovosti ISO 9001 (Osmica 

2008, povz. po Jazbec 2012, 43). 

Podjetje Osmica, d. o. o., izvaja storitve zelo kakovostno in fleksibilno. Dobava naročenega 

blaga odjemalcem je redna, hitra in brezplačna, ob tem pa si vodstvo vseskozi prizadeva, da 

svoje odjemalce zadovolji s kakovostnimi proizvodi in storitvami (Osmica 2008, povz. po 

Jazbec 2012, 40). 
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Odnos do zaposlenih 

Vodstvo v obravnavanem podjetju se zaveda, da imajo odnosi znotraj podjetja močan vpliv na 

ugled oziroma dobro ime podjetja, zato si prizadeva za dobro klimo oziroma vzdušje v 

podjetju in za prijateljske odnose med zaposlenimi, ki temeljijo na spoštovanju in zaupanju. 

Podjetje Osmica, d. o. o., že od samega začetka posluje etično, svoje zaposlene pa obravnava 

enakopravno in pošteno. Skrb za zaposlene je v podjetju ena od primarnih nalog vodstva. 

Vodstvo tako skrbi za urejeno delovno okolje, za zdravje in varnost zaposlenih na delovnem 

mestu, obenem pa vlaga tudi v znanje svojih zaposlenih, in sicer največkrat v obliki 

izobraževanj in seminarjev (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 39). Za zaposlene je 

poskrbljeno tehnično, socialno in zdravstveno varstvo. Vodstvo si vseskozi prizadeva za 

zdravje in zadovoljstvo zaposlenih. Delavcu je v primeru bolezni vedno omogočena odsotnost 

v službi. Vodstvo skrbi tudi za to, da je na delavcih čim manj pritiska in z njim povezanega 

stresa (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 31–32). Zaposlenim so omogočeni dobri pogoji 

na delovnem mestu in redne ter primerne plače. Ker je glavna dejavnost podjetja veleprodaja 

z dostavo franco kupec, je vodstvo zaposlenim priskrbelo ustrezno delovno opremo, nova 

vozila in stroje ter s tem povečalo varnost zaposlenih na delovnih mestih, posledično pa se 

tudi izognilo morebitnim stroškom v zvezi z okvarami, poškodbami ali nesrečami (Osmica 

2008, povz. po Jazbec 2012, 43). 

Delavce v podjetju Osmica, d. o. o., bogatijo dolgoletne izkušnje in znanje (prav tam). Poleg 

tega je zaposlenim tudi znotraj podjetja dana možnost osebnega razvoja, saj so jim 

omogočena izobraževanja in seminarji, vodstvo pa jih tudi pri samem delu spodbuja h 

kreativnosti in k iznajdljivosti. Vsem delavcem podjetje omogoča enake možnosti za 

napredovanje, pri čemer je vsak uspešen posameznik tudi ustrezno nagrajen. V podjetju 

uporabljajo različne sisteme nagrajevanja in sicer so uspešni posamezniki največkrat 

nagrajeni z materialno nagrado, lahko pa jih nagradijo tudi z denarno povišico ali z 

napredovanjem na višje delovno mesto (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 31). 

Zaradi majhnega števila zaposlenih v podjetju je pretok informacij med vodstvom in 

zaposlenimi veliko hitrejši, kar omogoča vodstvu, da lahko pogosto vzpostavi stik s svojimi 

zaposlenimi (Osmica 2006, povz. po Jazbec 2012, 39). Vodstvo se zaveda učinkovitosti 

osebnega stika s svojimi zaposlenimi, zato pogosto skliče sestanek. Vsako leto pripravi tudi 

družabna srečanja in ekskurzije, v poletnem času pa priredi piknik, kjer je poskrbljeno za 

hrano, pijačo in razne športne aktivnosti, v katerih se lahko med seboj pomerijo sodelavci. Ob 

koncu leta pa vodstvo priredi tudi zaključek (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 31–32). 

Vodstvo se zaveda, da zaposleni na delovnem mestu preživijo ogromno časa, zato je zelo 

pomembno, da vsak od njih čuti pripadnost podjetju, saj tako veliko bolj kakovostno 

opravljajo svoje delo, obenem pa se zmanjšajo tudi možnosti slabega razpoloženja, delovnega 

pritiska in stresa. Vodstvo spoštuje osebne vrednote zaposlenih in jih vseskozi vključuje v 

pomembne aktivnosti znotraj podjetja, saj se zaveda, da bodo tako tudi zaposleni veliko bolj 
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spoštovali organizacijske vrednote in bodo tudi bolj motivirani za delo (Osmica 2008, povz. 

po Jazbec 2012, 35–36). 

Vodstvo in zaposleni torej ustvarjajo prijazno, urejeno in dobro organizirano delovno okolje, 

kar vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in na zadovoljstvo odjemalcev (Osmica 2008, povz. po 

Jazbec 2012, 43). 

Odnos do okolja 

Na področju varovanja okolja je podjetje Osmica, d. o. o., precej aktivno, saj je z 

izpolnjevanjem vseh zakonskih zahtev pridobilo certifikat ISO 14001. Podjetje že od samega 

začetka odgovorno ravna z okoljem in posluje po načelu brez odpadkov. Vodstvo skupaj z 

delavci skrbi za to, da so delovni prostori in okolica vedno čisti in urejeni, odpadke pa 

ločujejo in reciklirajo (prav tam). Podjetje ohranja ekonomsko, socialno in naravovarstveno 

odgovornost do okolja, v katerem deluje (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 41). 

Odnos do lokalne skupnosti oziroma širše družbe 

Podjetje Osmica, d. o. o., velik pomen pripisuje tudi odgovornosti do družbe, zato vseskozi 

goji dobre in prijazne odnose do lokalne skupnosti in širše družbe. V podjetju spoštujejo 

temeljne človekove pravice in upoštevajo načela družbeno odgovornega ravnanja (prav tam). 

Podjetje posluje etično, saj si želi, da v očeh družbe še naprej ostane uspešno in ugledno 

podjetje. Vodstvo se zaveda, da je pošteno poslovanje edini način, ki ohranja oziroma 

povečuje zaupanje v podjetje, s tem pa se ohranja dobro ime podjetja, povečujeta pa se tudi 

konkurenčna prednost in dolgoročna uspešnost podjetja (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 

42). 

Družinsko podjetje je tesno povezano z glasbenimi, s športnimi in kulturnimi dejavnostmi v 

okolju, kjer deluje. Zaradi tega zelo pogosto sponzorira razne prireditve in dogodke v Velenju 

in širši okolici. Velikokrat se znajde tudi v vlogi donatorja raznim društvom v okolici, 

sodeluje pa tudi pri solidarnostnih in drugih akcijah s podobnim namenom (Osmica 2008). 

Odnos do dobaviteljev in poslovnih partnerjev 

Podjetje Osmica, d. o. o., nabavlja blago od zanesljivih, uspešnih in zaupanja vrednih 

dobaviteljev, s katerimi sodeluje že zelo dolgo in ima z njimi sklenjene direktne pogodbe. To 

za podjetje predstavlja veliko prednost, saj se je s tem izognilo morebitnim tveganjem glede 

dobave, količine, kakovosti in cene blaga ter drugim podobnim težavam v zvezi z dobavo 

(Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 38). Z zanesljivimi dobavitelji podjetje dosega boljšo 

kakovost poslovanja in sprejema manjša tveganja, kot bi jih v nasprotnem primeru, zato 

vodstvo skrbi za dobre, poštene in prijateljske odnose z njimi (Osmica 2008, povz. po Jazbec 
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2012, 43). Poleg dolgoletnega sodelovanja s številnimi uspešnimi dobavitelji si vodstvo 

prizadeva tudi za pridobitev novih dobaviteljev, saj se zaveda, da se želje in zahteve 

potrošnikov spreminjajo in tako ponudbe obstoječih dobaviteljev ne izpolnjujejo več vseh 

njihovih pričakovanj (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 38). 

V podjetju Osmica, d. o. o., si prizadevajo tudi za dobre odnose s poslovnimi partnerji in pri 

tem izpolnjujejo svoje obveznosti in obljube ter sproti rešujejo nesporazume (Osmica 2008, 

povz. po Jazbec 2012, 43). V zvezi z dobavo blaga odjemalcem in plačil dobaviteljem se v 

podjetju držijo rokov, saj se zavedajo, da je s tem zaupanje v podjetje veliko večje in 

poslovanje lažje in bolj tekoče (Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 40). 

Odnos do konkurentov 

Panoga, v kateri deluje podjetje Osmica, d. o. o., obsega veliko število konkurentov, ki imajo 

velike tržne deleže, prav tako pa obstaja tudi možnost vstopa potencialnih novih konkurentov, 

zato se mora podjetje neprestano truditi, da ostane konkurenčno na trgu. Pri tem se do 

konkurentov vseskozi vede spoštljivo, goji pošten odnos in jih ne ovira pri poslovanju 

(Osmica 2008, povz. po Jazbec 2012, 46). 

S pomočjo metode analize dokumentov, v tem primeru analize letnih poročil družinskega 

podjetja Osmica, d. o. o., smo ugotovili, da podjetje ravna družbeno odgovorno, kar se kaže 

na različnih področjih oziroma do različnih deležnikov. To dokazujejo s poštenim odnosom 

do odjemalcev, s kakovostnimi proizvodi, storitvami in programi, z odgovornostjo do 

zaposlenih, s skrbjo za zdravje in varnost zaposlenih na delovnem mestu, z dobrim in 

poštenim odnosom do dobaviteljev, poslovnih partnerjev in konkurentov, z odgovornim 

ravnanjem do okolja in z ugledom podjetja v očeh javnosti, katerega so si prislužili z etičnim 

poslovanjem. 

5.6 Interpretacija rezultatov analize vsebine 

Odgovore na prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi »Kaj je bil povod za to, da so se v 

družinskem podjetju Osmica, d. o. o., odločili za družbeno odgovorno ravnanje?«, smo 

kodirali v štiri glavne kategorije: povečanje ugleda podjetja, upoštevanje zakonodaje, tesna 

povezanost s skupnostjo in z okoljem ter izboljšanje odnosov z deležniki podjetja (Priloga 7). 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje smo dobili s pomočjo odgovorov udeležencev v 

intervjuju. 

Povečanje ugleda podjetja je eden od glavnih razlogov za družbeno odgovorno ravnanje v 

izbranem družinskem podjetju. Erbus, V. pravi, da so se za družbeno odgovorno ravnanje v 

podjetju odločili zato, »ker to daje podjetju pozitiven ugled.« Tajnik, M. prav tako pojasnjuje, 

da ja ugled podjetja pomemben dejavnik uspešnega poslovanja in dodaja, da so si z 



43 

ustvarjenim dobrim imenom oziroma ugledom podjetja »pridobili zvestobo in zaupanje tako 

kupcev kot dobaviteljev.« 

Tudi Jazbec, F. navaja ugled podjetja kot enega glavnih razlogov za odločitev o družbeno 

odgovornem ravnanju in pravi, da »z družbeno odgovornim delovanjem podjetje daje 

pozitiven vtis in s tem se poveča ugled podjetja.« Jazbec, A. prav tako pravi, da je ugled 

podjetja zelo pomemben in dodaja, da »le-to prinaša zaupanje poslovnih partnerjev in 

zvestobo kupcev.« Tudi Glavica, D. pove, da so se za družbeno odgovorno ravnanje odločili 

zato, ker želijo »ohraniti oziroma povečati ugled podjetja.« 

Vsi udeleženci v raziskavi se strinjajo, da je bil glavni povod za odločitev o družbeno 

odgovornem ravnanju povečanje ugleda podjetja. Tajnik, M. in Jazbec, A. pri tem dodajata, 

da ugled podjetja pomembno vpliva na uspešnost poslovanja in z njim si podjetje pridobi 

zvestobo in zaupanje s strani deležnikov podjetja. Jernejčič Dolinar (2009, 310–311) navaja 

ugled podjetja kot ekonomski razlog za odločitev podjetja o družbeno odgovornem ravnanju 

in pravi da ima podjetje, ki ravna družbeno odgovorno, med drugim tudi večji ugled in s tem 

večjo lojalnost potrošnikov.  

Naslednji razlog, zaradi katerega so se v izbranem družinskem podjetju odločili ravnati 

družbeno odgovorno je upoštevanje zakonodaje. Tajnik, M. trdi, da izhodišče za družbeno 

odgovorno ravnanje predstavlja zakonodaja, saj kot »prvi faktor določa osnove pravnega 

delovanja podjetja.« Dodaja tudi, da »upoštevanje zakonodaje prinaša nižje stroške, tj. 

izognitev morebitnim kaznim in s tem pozitiven vtis.«  

Jazbec, F. pojasnjuje, da je bila zakonodaja ena ključnih pri odločitvi o družbeno odgovornem 

ravnanju, saj »s svojimi zakoni in predpisi narekuje pravila delovanja podjetij na trgu.« 

Jazbec, A. pravi, da je pri delu potrebno upoštevati zakonodajo, saj je ta »predpogoj za 

dolgoročno poslovanje podjetja.« Glavica, D. pove: »Ker se zavedamo /.../ še hitreje pa se 

širijo novice o slabih dejanjih, podjetje na vsakem koraku upošteva zakone in predpise ter 

posluje na pošten način.« Ob tem dodaja, da se tako podjetje »izogne morebitnim tožbam ali 

kaznim, ki bi zagotovo negativno vplivale na ime podjetja in zmanjšale zaupanje vanj.« Po 

njegovem mnenju bi lahko to vplivalo celo na prenehanje poslovanja. 

Po mnenju udeležencev v raziskavi je povod za družbeno odgovorno ravnanje v podjetju 

Osmica, d. o. o., predstavljalo tudi upoštevanje zakonodaje. Slednjo je namreč pri delu 

potrebno upoštevati, saj določa pravila delovanja podjetij na trgu. Udeleženci v raziskavi so 

prav tako prepričani, da se z upoštevanjem zakonov in predpisov podjetje izogne morebitnim 

tožbam in kaznim, ki bi dajale slabo luč na podjetje in bi zmanjšale zaupanje vanj s strani 

deležnikov. Podobno Rejc Buhovac (b. l.) navaja vladno regulativo kot eno najpogostejših 

razlogov za družbeno odgovorno ravnanje podjetij. Trdi, da se vladna regulativa s panožnimi 

predpisi in pravili obnašanja vse bolj osredotoča tudi na družbeno odgovorno ravnanje 

podjetij. Podjetje se z upoštevanjem predpisov izogne kaznim, odškodninam, stroškom v 
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zvezi s tožbami, inšpekcijskim pregledom, zaprtju obratov, zmanjšanju ugleda podjetja in 

tako dalje (prav tam). 

Naslednja kategorija, tj. tesna povezanost s skupnostjo in okoljem, prav tako predstavlja 

enega od razlogov za odločitev o družbeno odgovornem ravnanju v izbranem družinskem 

podjetju. Erbus, V. pravi, da odločitev o družbeno odgovornem ravnanju izvira tudi iz dejstva, 

da je »podjetje vpeto v širše družbeno okolje.« Pri tem navaja obojestranske koristi, in sicer 

lahko na ta način »v podjetje prinašamo novosti in potrebe, ki jih zasledimo v okolici.« Po 

drugi strani pa se ravnajo po normah in vrednotah, ki so del njihovega »vsakdanjega življenja 

tudi izven podjetja, se pravi v mestni občini oziroma lokalni skupnosti«, saj je smiselno, »da 

se tako vede tudi podjetje.« Tajnik, M. je prav tako izpostavila »vključenost lastnikov podjetja 

v širšo družbeno in kulturno dejavnost.« Hkrati je zaznala obojestranske koristi, saj slednje 

»podjetju posredno in neposredno prinaša razširjen pogled in občutek v potrebe trga«, po 

drugi strani pa »prinaša tudi dodatno prepoznavanje našega podjetja /.../.« 

Jazbec, F. pojasni: »Naše podjetje ravna družbeno odgovorno že od samega začetka, saj 

čutimo odgovornost do skupnosti in okolja, v katerem delujemo.« Pri tem dodaja, da »pri 

poslovanju ne smemo gledati samo nase in iskati samo koristi, temveč smo tudi sami dolžni 

vračati in narediti kaj dobrega za okolje in ljudi, ki nas podpirajo, nam zaupajo in z nami 

sodelujejo.« Jazbec, A. prav tako trdi, da je bila odločitev podjetja že v začetku poslovanja 

takšna, da »podjetje ne more gledati samo na lastne koristi, temveč mora okolju in ljudem 

vračati dobro na način, da imajo od tega vsi koristi.« Glavica, D. meni, da odločitev za 

družbeno odgovorno ravnanje v podjetju »izhaja predvsem iz tesne povezanosti s skupnostjo 

in okoljem, v katerem podjetje deluje.« Dodaja, da je zaradi majhnosti podjetja uspešnost 

poslovanja odvisna tudi od podpore lokalne skupnosti in okolja in pravi, da se zato »še toliko 

bolj trudimo za to, da v njihovih očeh ostanemo zaupanja vredno podjetje.« 

Ugotovili smo, da je eden od ključnih razlogov za odločitev o družbeno odgovornem ravnanju 

v podjetju Osmica, d. o. o., tudi tesna povezanost podjetja s skupnostjo in z okoljem, saj so 

slednje izpostavili vsi udeleženci v raziskavi. Po mnenju udeležencev v raziskavi povezanost 

podjetja s skupnostjo in okoljem prinaša obojestranske koristi, ki jih lahko tako ena kot druga 

stran izkoristi v svoj prid. Pri tem so udeleženci na eni strani poudarili tudi odgovornost, ki jo 

podjetje čuti do skupnosti in okolja, na drugi strani pa njeno podporo podjetju, ki pripomore k 

uspešnemu poslovanju podjetja. Po mnenju nekaterih avtorjev je povod za odločitev o 

družbeno odgovornem ravnanju podjetja tudi teritorialna kohezija in podpora podjetja s strani 

lokalne skupnosti in okolja. Večina malih in srednje velikih podjetij je namreč zelo povezana 

z lokalno skupnostjo in okoljem, kjer delujejo. Poleg tega jim lokalno okolje omogoča 

izkoriščanje virov, kot so infrastruktura, delovna sila, surovine, in v zameno pričakuje, da tudi 

podjetje stori nekaj za skupnost in okolje. Vodstvo mora zato poskrbeti, da se prakse podjetja 

ujemajo z vrednotami in pričakovanji lokalne skupnosti (Kechiche in Soparnot 2012, 99). 

Mala in srednje velika podjetja so dosti bolj odvisna od lokalne skupnosti kot velika podjetja, 
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zato lahko vsako poslabšanje medsebojnih odnosov za podjetje pomeni negativne ekonomske 

posledice, dolgoročno pa je lahko ogroženo celo njegovo preživetje (Russo in Perrini 2010, 

211, povz. po Dolinar 2013, 24). 

Odločitev o družbeno odgovornem ravnanju v izbranem družinskem podjetju izvira tudi iz 

želje po izboljšanju odnosov z deležniki podjetja. Erbus, V. se kot prodajalka dotakne 

predvsem odnosa s kupci in pri tem pove, da imajo do kupcev pozitiven odnos in so do njih 

spoštljivi in prijazni. Pri tem dodaja: »Želimo in težimo k temu, da stranka dobi tisto, po kar je 

prišla, zato se tudi potrudimo pri naročilu blaga in upoštevamo želje kupcev.« Tajnik, M. je 

izpostavila odnos vodstva podjetja do zaposlenih in poslovnih partnerjev ter pri tem poudarila 

zavezanost lastnikov in vodstva podjetja k temu, da »poleg ustvarjanja dobička cenijo 

pošteno poslovanje podjetja brez prevar in goljufij, kar vodi v medsebojno zaupanje tako 

zaposlenih kot poslovnih partnerjev.« 

Jazbec, F. je kot direktor podjetja poudaril pomembnost dobrih odnosov z vsemi deležniki 

podjetja in povedal, da se z družbeno odgovornim ravnanjem »povečuje zaupanje v podjetje s 

strani vseh pomembnih deležnikov.« Pri tem je dodal, da »uspešno in dolgoročno sodelovanje 

temelji na obojestranski koristi« in da »dobri in prijateljski odnosi niso nekaj samoumevnega 

in da je potrebno takšne odnose gojiti in se zanje neprestano truditi.« Tudi Glavica, D. je 

poudaril, da v podjetju želijo »ohraniti dobre in poštene odnose z vsemi«, ki so v njihovi 

bližini. Pri tem dodaja, da so se za družbeno odgovorno ravnanje odločili »tudi zaradi dobrih 

odnosov z deležniki, saj ti želijo sodelovati le s takšnimi podjetji, ki poslujejo pošteno in 

pravično.« Povedal je tudi, da v njihovem podjetju velik pomen predstavlja poznavanje potreb 

in želja kupcev, saj bodo »le tako pridobili njihovo zvestobo.« 

Ugotovili smo, da je povod za odločitev o družbeno odgovornem ravnanju v podjetju Osmica, 

d. o. o., bila tudi želja po izboljšanju odnosov z deležniki podjetja. Udeleženci v raziskavi so 

poudarili pomembnost dobrih in poštenih odnosov, medsebojno spoštovanje ter poznavanje 

potreb in želja deležnikov podjetja, saj slednje povečuje zaupanje v podjetje s strani vseh 

deležnikov podjetja, prav tako pa vpliva tudi na dolgoročno uspešnost poslovanja podjetja. 

Podobno tudi Rejc Buhovac (b. l.) kot enega od razlogov za odločitev podjetja o družbeno 

odgovornem ravnanju navaja tudi odnose z deležniki podjetja in pravi, da je pri odnosih 

podjetja z različnimi deležniki pomembno, da podjetje ugotovi, katere socialne in okoljske 

vsebine so zanje pomembne, saj s tem pridobi njihovo zaupanje in zvestobo, izboljša pa se 

tudi ugled podjetja. 

Iz pridobljenih odgovorov lahko podamo zaključek, da v primeru družinskega podjetja 

Osmica, d. o. o., ni bilo le enega povoda za to, da so se v podjetju odločili za družbeno 

odgovorno ravnanje, temveč je na to odločitev vplivalo več razlogov, in sicer želja po 

povečanju ugleda podjetja, upoštevanje zakonov in predpisov, povezanost s skupnostjo in 

okoljem ter želja po boljših odnosih z deležniki podjetja.  
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Odgovore na drugo raziskovalno vprašanje, ki se glasi »Kakšen pomen ima družbeno 

odgovorno ravnanje v vsakdanjem poslovanju za izbrano družinsko podjetje?«, smo kodirali v 

šest glavnih kategorij: zvestoba odjemalcev, motivacija in učinkovitost zaposlenih, 

zadovoljstvo zaposlenih, uspešno sodelovanje z dobavitelji in poslovnimi partnerji, izboljšana 

podoba podjetja in konkurenčna prednost (Priloga 8). Odgovor na drugo raziskovalno 

vprašanje smo dobili s pomočjo odgovorov udeležencev v intervjuju.  

Zvestoba odjemalcev predstavlja za izbrano družinsko podjetje zelo pomembno kategorijo pri 

pomenu družbeno odgovornega ravnanja v vsakdanjem poslovanju. Erbus, V. je pri tem 

mnenja, da morajo biti stranke »zadovoljne s podjetjem, da se kasneje tudi vračajo in 

pripeljejo s seboj nove stranke.« Tajnik, M. poudari, da si podjetje z družbeno odgovornim 

ravnanjem »pridobi zaupanje in zvestobo strank.« 

Jazbec, F. pove: »Pošten odnos do odjemalcev se vedno obrestuje, saj se ti radi vračajo.« 

Jazbec, A. trdi, da so njihove stranke bolj zadovoljne, ker jim »blago postrežejo trgovci, ki jih 

poznajo, jim zaupajo, so jih navajeni in se zaradi tega tudi raje vračajo.« Glavica, D. 

poudarja, da so za uspešno poslovanje pomembni »odnosi s potrošniki, saj je v današnjem 

času ponudba večja od povpraševanja, zato se od podjetij zahteva res najboljše. Vendar pa je 

ves trud poplačan, ko podjetje pridobi njihovo zaupanje in zvestobo.« 

Vsi udeleženci v raziskavi so navedli, da je družbeno odgovorno ravnanje v vsakdanjem 

poslovanju podjetja pomembno zato, ker s tem podjetje pridobi zvestobo odjemalcev. 

Zadovoljstvo in zvestobo odjemalcev pa lahko po mnenju udeležencev podjetje doseže s 

poštenim odnosom, prijaznimi in zaupanja vrednimi prodajalci ter z dobro ponudbo.  

Naslednja kategorija, tj. motivacija in učinkovitost zaposlenih, prav tako predstavlja 

pomembno kategorijo pri pomenu družbeno odgovornega ravnanja v vsakdanjem poslovanju 

za izbrano družinsko podjetje. Erbus, V. je prepričana, da podjetje z družbeno odgovornim 

ravnanjem doseže večjo motivacijo in produktivnost zaposlenih pri delu. Tudi Tajnik, M. je 

enakega mnenja in pravi, da so zaradi tega »zaposleni veliko bolj motivirani za učinkovito 

opravljanje svojega dela.« 

Jazbec, A. pove, da se zaposleni v tem primeru »še bolj trudijo, da kupcem zagotovijo dobro 

in kvalitetno izbiro izdelkov na prodajnih policah po konkurenčnih cenah.« Tudi Glavica, D. 

meni, da »odgovornost do zaposlenih in skrb zanje pomeni večjo motivacijo delavcev za 

vestno in kakovostno opravljanje dela.« 

Ugotovili smo, da je za udeležence v raziskavi družbeno odgovorno ravnanje v vsakdanjem 

poslovanju podjetja Osmica, d. o. o., pomembno tudi zato, ker se s tem izboljša motivacija in 

poveča učinkovitost zaposlenih na delovnem mestu. 
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Tudi zadovoljstvo zaposlenih je za izbrano družinsko podjetje zelo pomembno in tudi zaradi 

tega podjetje pripisuje velik pomen družbeno odgovornemu ravnanju. Erbus, V. pove: 

»Najprej je potrebno, da je podjetje družbeno odgovorno do svojih zaposlenih, da se ti dobro 

počutijo v podjetju in da tako lažje opravljajo svoje delo.« Tudi Tajnik, M. se strinja, da 

družbeno odgovorno ravnanje podjetja pripomore k povečanju zadovoljstva delavcev in s tem 

k bolj ugodni klimi v samem podjetju. 

Jazbec, F. prav tako pravi: »V podjetju, ki ravna družbeno odgovorno, zaposleni /.../ so tako 

veliko bolj zadovoljni in motivirani za delo.« Jazbec, A. trdi, da so zaradi družbeno 

odgovornega ravnanja podjetja zadovoljni kupci, prav tako pa so »zadovoljni tudi zaposleni.« 

Tudi Glavica, D. se strinja z dejstvom, da družbeno odgovorno ravnanje podjetja pozitivno 

vpliva na večje zadovoljstvo delavcev in pri tem doda, da slednje »občutijo tudi ljudje, ki z 

nami sodelujejo.« 

Udeleženci v raziskavi pripisujejo velik pomen družbeno odgovornemu ravnanju v 

vsakdanjem poslovanju podjetja tudi zato, ker se s takšnim ravnanjem po njihovem mnenju 

poveča zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni so namreč največ v stiku s strankami, zato mora 

vodstvo poskrbeti za zadovoljstvo in dobro počutje zaposlenih, saj se slednje prenese tudi na 

vse tiste, ki so v kakršnem koli stiku ali sodelovanju s podjetjem.  

Uspešno sodelovanje z dobavitelji in poslovnimi partnerji je prav tako ena izmed glavnih 

kategorij pri pomenu družbeno odgovornega ravnanja v vsakdanjem poslovanju za izbrano 

družinsko podjetje. Erbus, V. trdi, da družbeno odgovorno ravnanje podjetja veliko pomeni 

tudi dobaviteljem in poslovnim partnerjem, saj ti »dajejo prednost družbeno odgovornim 

podjetjem.« To se vidi predvsem v tem, da s takšnimi podjetji »poslujejo pozitivno, jim nudijo 

določene ugodnosti in dodatne storitve.«  

Jazbec, F. je mnenja, da lahko podjetje le z dobrimi odnosi s poslovnimi partnerji in 

dobavitelji »pričakuje uspešno sodelovanje in ugodnosti, ki jih dobro sodelovanje prinese s 

seboj.« Jazbec, A. pove: »Družbeno odgovorno ravnanje prinaša podjetju ugled pri 

dobaviteljih, ki spoznajo, da je podjetje zaupanja vreden partner. To podjetju omogoča 

nabavo blaga po ugodnejših pogojih, kamor spadajo nabavne cene in plačilni roki.« Glavica, 

D. prav tako pojasnjuje, da lahko podjetje s poštenim odnosom z dobavitelji in poslovnimi 

partnerji »sklene uspešna in dolgoročna sodelovanja ali pa celo strateška partnerstva z 

njimi.« 

Ugotovili smo, da je za udeležence v raziskavi družbeno odgovorno ravnanje v vsakdanjem 

poslovanju podjetja Osmica, d. o. o., pomembno tudi zato, ker zaradi dobrih in poštenih 

odnosov do dobaviteljev in poslovnih partnerjev veliko bolj uspešno sodelujejo z njimi. 

Večina dobaviteljev in poslovnih partnerjev namreč daje prednost družbeno odgovornim 

podjetjem in jim ponuja ugodnejše pogoje. 
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Z družbeno odgovornim ravnanjem lahko podjetje izboljša svojo podobo, kar je prav tako ena 

od kategorij pri pomenu družbeno odgovornega ravnanja v vsakdanjem poslovanju za izbrano 

družinsko podjetje. Erbus, V. trdi, da se z družbeno odgovornim ravnanjem »dvigne ugled 

podjetja in kakovost opravljenega dela.« Tajnik, M. prav tako pojasnjuje, da je družbeno 

odgovorno ravnanje podjetja zelo pomembno, »ker se s tem izboljša ime podjetja.« Poudarja, 

da slednje namreč »mnogim deležnikom predstavlja enega bolj pomembnih dejavnikov, na 

podlagi katerega se odločijo za sodelovanje s podjetjem.« 

Jazbec, F. pove, da se z družbeno odgovornim ravnanjem »poveča ugled podjetja«, kar pa po 

njegovem mnenju pozitivno vpliva na »dolgoročno uspešnost podjetja na trgu.« Glavica, D. 

prav tako pravi: »Ena od ključnih prednosti družbeno odgovornega ravnanja je tudi 

izboljšana podoba podjetja.« 

Iz odgovorov udeležencev je možno razbrati, da je družbeno odgovorno ravnanje v 

vsakdanjem poslovanju podjetja pomembno tudi zato, ker si lahko s tem podjetje izboljša 

podobo v očeh deležnikov. Podoba podjetja igra namreč pomembno vlogo pri odločanju 

deležnikov o sodelovanju s podjetjem. Slednje pa po mnenju udeležencev v raziskavi vpliva 

tudi na dolgoročno uspešnost poslovanja podjetja. 

Tudi naslednji kategoriji, tj. konkurenčna prednost, izbrano družinsko podjetje pripisuje 

pomembno vlogo pri pomenu družbeno odgovornega ravnanja v njihovem vsakdanjem 

poslovanju. Erbus, V. je mnenja, da družbeno odgovorno ravnanje »daje podjetju 

konkurenčnost pred drugimi, ki niso družbeno odgovorna.« Tajnik, M. družbeno odgovorno 

ravnanje enači s spoštovanjem visokih standardov pri poslovanju in prav tako trdi, da slednje 

»podjetju dolgoročno prinaša konkurenčno prednost.« 

Jazbec, F. pojasnjuje, da »družbeno odgovorno ravnanje podjetju prinaša tudi konkurenčno 

prednost in dobiček, zato mora podjetje na tem področju storiti vse kar lahko oziroma kar ne 

predstavlja ovire pri samem poslovanju.« Tudi Glavica, D. meni, da imajo družbeno 

odgovorna podjetja »precejšnjo prednost pred ostalimi podjetji na trgu.« To razlaga z 

dejstvom, da »posamezniki in druga podjetja veliko rajši sodelujejo s podjetji, ki poslujejo 

pošteno in se ne okoriščajo na račun drugih.« 

Ugotovili smo, da je družbeno odgovorno ravnanje v vsakdanjem poslovanju podjetja 

Osmica, d. o. o., pomembno tudi zato, ker slednje prinaša podjetju konkurenčno prednost pred 

ostalimi podjetji. Udeleženci v raziskavi so pri tem navedli, da podjetje slednjo pridobi s 

poštenim in odgovornim poslovanjem. 

Iz pridobljenih odgovorov udeležencev o pomenu družbeno odgovornega ravnanja v 

vsakdanjem poslovanju podjetja lahko strnemo ugotovitve in zaključimo, da je za podjetje 

Osmica, d. o. o., družbeno odgovorno ravnanje v vsakdanjem poslovanju pomembno zato, ker 

je podjetje s tem pridobilo zvestobo odjemalcev, večjo motivacijo in učinkovitost zaposlenih 
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pri delu, zadovoljne zaposlene, poleg tega pa podjetje tudi bolj uspešno sodeluje z dobavitelji 

in poslovnimi partnerji, družbeno odgovorno ravnanje pa je prispevalo tudi k izboljšanju 

podobe podjetja in konkurenčni prednosti pred drugimi podjetji. Jenkins (2006, povz. po 

Delchet-Cochet in Vo 2012, 51–52) trdi, da vpeljevanje in izvajanje družbene odgovornosti v 

vsakdanjem poslovanju malih in srednje velikih podjetij vpliva na izboljšano podobo in ugled 

podjetja, večje zaupanje in razumevanje s strani deležnikov, večji dobiček, izboljšan položaj 

na trgu, večjo motiviranost delavcev, večjo privlačnost za tiste, ki iščejo zaposlitev, večjo 

učinkovitost, obenem pa vpliva tudi na upravljanje tveganja in koristi organizacijske kulture. 

Družbeno odgovorno ravnanje podjetja lahko potencialno vodi k boljšemu ugledu podjetja, k 

temu, da podjetje uspe pritegniti in obdržati dobre delavce, vodi pa tudi do bolj pravične 

obravnave s strani dobaviteljev ter večjega dostopa do posojil s strani investitorjev ali bank, ki 

cenijo družbeno odgovorne naložbe (Jenkins 2004, povz. po Vo 2011, 91; Miller in Besser 

2000, povz. po Vo 2011, 91). Mala in srednje velika podjetja največjo bližino občutijo v 

odnosu do zaposlenih in zaradi tega dajejo večji poudarek na odgovorno ravnanje z internimi 

deležniki podjetja (Lepoutre in Heene 2006, 260, povz. po Dolinar 2013, 22). Zaposleni 

namreč pogosto predstavljajo ključni vir za poslovni uspeh malih podjetij. Zaradi tega številna 

mala in srednje velika podjetja dajejo poudarek na razvoj delavcev, pri čemer gradijo na 

znanju in spretnosti, na motivaciji in vzdušju zaposlenih pri delu, poleg tega pa jih tudi 

vključujejo v pomembne poslovne odločitve podjetja (The CEO at Large 2010). Družbeno 

odgovorno ravnanje podjetja pomeni tudi večjo uspešnost pri poslovanju ter konkurenčno 

prednost (Ramič 2012, 438). 

Odgovore na tretje raziskovalno vprašanje, ki se glasi »Na kakšne načine podjetje 

Osmica, d. o. o., izraža družbeno odgovorno ravnanje?«, smo kodirali v šest glavnih 

kategorij: odnosi z zaposlenimi, odnosi z odjemalci, odnosi z dobavitelji in poslovnimi 

partnerji, odnosi z lokalno skupnostjo, varovanje okolja ter odnosi s konkurenco (Priloga 9). 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje smo dobili s pomočjo odgovorov na vprašanja pri 

intervjujih in s pomočjo analize dokumentov. 

Odnosi z zaposlenimi predstavljajo eno izmed ključnih kategorij družbeno odgovornih 

aktivnosti v izbranem družinskem podjetju. Erbus, V. gleda z zornega kota delavke v podjetju 

in pravi, da ima vodstvo do delavcev »korekten in pozitiven odnos.« Zanjo je najbolj 

pomembno, da delavci prejemajo redne plače, da vodstvo vedno priskoči na pomoč vsakemu 

posamezniku znotraj podjetja, pa naj si bo to v obliki »denarne in tudi materialne pomoči ali 

morebitno svetovanje.« Vodstvo poskrbi tudi za to, da imajo zaposleni dovolj dopusta in pri 

tem »poskrbijo za primerno zamenjavo.« Doda še, da so zaposlenim omogočena tudi 

»dodatna izobraževanja in usposabljanja.« Tudi Tajnik, M. gleda z zornega kota delavke v 

podjetju in pove: »Vodstvo v našem podjetju zaposlenim zagotavlja vse minimalne standarde 

po zakonodaji, poleg upoštevanja etičnih in moralnih vrednot. /.../ zaposleni pa to vračajo z 

vloženim trudom in pozitivno klimo, kar kaže na to, da gre sodelovanje zaposlenih in vodstva 

v pravo smer.« Doda tudi, da vodstvo v podjetju skrbi za to, da se z zaposlenimi druži tudi 
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izven delovnega časa, zato vsako leto »organizira tradicionalno trgatev«, prav tako tudi 

»novoletna druženja«, skupaj pa praznujejo tudi »osebne jubileje zaposlenih.« 

Jazbec, F. pojasnjuje, da zaposlenim omogočajo »dobre delovne pogoje, redne plače in 

izobraževanja ter usposabljanja.« Kot direktor podjetja si želi, da se njegovi delavci v 

podjetju »dobro počutijo in radi prihajajo v službo.« Pri tem izpostavi pomen varnosti in 

zdravja zaposlenih pri delu, zato vodstvo skrbi, da delavci opravljajo svoje delo v urejenih in 

čistih delovnih prostorih ter s pomočjo ustrezne delovne opreme. Glede odnosa do zaposlenih 

pove, da je ta »zelo sproščen, pošten in spoštljiv. Kadar kdo od delavcev potrebuje pomoč, 

smo mu vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati.« Pri tem poudari enakopravno 

obravnavanje zaposlenih /.../ Pove tudi, da jih pri delu spodbujajo »h kreativnosti in k 

inovativnosti.« Kar se tiče komunikacije je prepričan, da se zaradi odprte, neposredne in 

dvosmerne komunikacije z zaposlenimi »v podjetju čuti visoka stopnja zaupanja in zaposleni 

si zato upajo izraziti svoje mnenje. Majhnost podjetja nam predstavlja prednost pri tem, da 

informacije med vodstvom in zaposlenimi potujejo veliko hitreje /.../ bolj pogosto stopimo v 

kontakt s svojimi zaposlenimi. Zavedamo se pomembnosti osebnega stika, zato se z 

zaposlenimi največkrat pogovorimo na štiri oči.« Dodaja tudi, da zaposlene spodbujajo, da 

delajo v timu, vključujejo pa jih tudi v »pomembne odločitve podjetja.« Z vsem tem skušajo 

»kar najbolj motivirati zaposlene, da svoje delo opravljajo marljivo in kakovostno.« Na koncu 

še pove: »Skupaj z zaposlenimi skrbimo za dobro klimo oziroma vzdušje v podjetju, ki 

pozitivno vpliva na vse, ki na kakršen koli način sodelujejo z nami.« Jazbec, A. prav tako 

pojasnjuje, da vodstvo zaposlenim zagotavlja redne plače, ustrezne delovne pogoje in 

»druženja ter aktivnosti v prostem času.« Pravi, da podjetje sicer ravna družbeno odgovorno 

na številnih področjih, vendar pa »posebno skrb namenjamo zaposlenim /.../ reprezentativno 

predstavljajo podjetje. Dober vtis o podjetju pa lahko da samo tak delavec, ki je za svoje delo 

primerno in pravično nagrajen. Ravno to ob primernih delovnih pogojih poleg neprestanega 

izobraževanja in usposabljanja nudimo zaposlenim.« Tudi Jazbec, A. poudarja, da zaposlene 

spodbujajo h kreativnosti, inovativnosti in usvajanju novih znanj. Tudi ona vidi prednosti v 

majhnosti podjetja in pravi, da jim slednje »omogoča hiter pretok informacij, ki jih 

potrebujemo za kvalitetno opravljeno delo. Prisluhnemo tudi njihovim željam in potrebam, ko 

se dogovarjamo o koriščenju dopusta, morebitnih menjavah delovnih izmen ali kdaj tudi pri 

menjavah delovnega mesta med dvema enotama.« Dotakne se tudi napredovanja: 

»Zaposlenim omogočimo tudi napredovanje, če izrazijo tako željo in če se izkažejo z delom.« 

Glavica, D. pojasni, da »vodstvo nagrajuje uspešne delavce, usklajuje delo s prosim časom in 

si prizadeva za njihovo zadovoljstvo.« Pove, da vodstvo daje »velik poudarek na prijazen, 

dober in usposobljen kader.« Zaradi tega pri zaposlovanju omogočajo »vsem enake možnosti, 

saj pozdravljamo tako kreativnost in ambicioznost mladih kot tudi znanje in dolgoletne 

izkušnje starejših.« Prepričan je, da je obstoj podjetja odvisen od vsakega posameznika 

znotraj podjetja, zato skrbijo za zdravje in zadovoljstvo zaposlenih. »To uresničujemo z 

rednim izplačevanjem plač, s skrbjo za čiste in urejene delovne površine, z usposabljanjem na 

delovnem mestu in rednimi seminarji. Z zaposlenimi imamo korekten in sproščen odnos. Naša 
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komunikacija je odprta, saj spodbujamo zaposlene k izražanju mnenj. V našem podjetju 

imamo redne kolektivne sestanke /.../ Vse probleme se trudimo reševati sproti.« Pove tudi, da 

se z delavci dobro razumejo in imajo redne stike tudi zunaj delovnika. Ob tem pove: »Večkrat 

pripravimo razna družabna srečanja in piknike /.../ Vsako leto v jesenskem času organiziramo 

trgatev, ob koncu leta pa pripravimo zaključek /.../« Prepričan je, da so zaradi vsega naštetega 

zaposleni bolj lojalni in da je delo zato dobro opravljeno. 

S pomočjo odgovorov udeležencev v intervjujih in analize dokumentov smo ugotovili, da 

podjetje izraža družbeno odgovorno ravnanje na področju odnosov z zaposlenimi. Ugotovili 

smo, da vodstvo skrbi za dobre, poštene, spoštljive in prijateljske odnose z zaposlenimi, jim 

redno izplačuje plače, z urejenimi delovnimi prostori in ustrezno delovno opremo omogoča 

dobre delovne pogoje, skrbi za varnost in zdravje zaposlenih pri delu, vlaga tudi v znanje 

oziroma razvoj svojih zaposlenih, saj jim omogoča dodatna izobraževanja, seminarje in 

usposabljanja, pri samem delu pa jih spodbuja h kreativnosti, k inovativnosti in iznajdljivosti. 

Majhnost podjetja predstavlja prednost, saj omogoča hiter pretok informacij med vodstvom in 

zaposlenimi, hkrati pa vodstvu omogoča, da lahko pogosto vzpostavi stik s svojimi delavci 

bodisi v obliki kolektivnih ali individualnih sestankov. Z zaposlenimi imajo odprto, 

neposredno in dvosmerno komunikacijo, ki spodbuja zaposlene k izražanju mnenj. Vodstvo 

svoje zaposlene vključuje v pomembne odločitve podjetja in jih s tem motivira, da opravljajo 

svoje delo vestno in kakovostno. Vsi delavci imajo enake možnosti za napredovanje, če se pri 

delu izkažejo. Vsak uspešen posameznik v podjetju je tudi primerno nagrajen, ob tem pa 

vodstvo uporablja različne sisteme nagrajevanja, na primer materialne nagrade, denarne 

nagrade ali napredovanje na višje delovno mesto. Vodstvo je vedno pripravljeno pomagati 

zaposlenim bodisi v obliki denarne pomoči, materialne pomoči ali s svetovanjem. Vodstvo z 

zaposlenimi ohranja stike tudi izven delovnega časa, saj vsako leto organizira trgatev, v 

poletnem času organizira piknik oziroma družabno srečanje, ob koncu leta priredi zaključek, 

skupaj pa praznujejo tudi osebne jubileje zaposlenih. V podjetju skrbijo tudi za to, da ima 

delavec ustrezno število dni dopusta. Z vsem tem skrbijo, da so zaposleni zadovoljni, da se 

dobro počutijo in radi prihajajo v službo. V literaturi so kot glavne družbeno odgovorne 

aktivnosti malih in srednje velikih podjetij na področju zaposlenih navedene naslednje 

aktivnosti: izboljšanje delovnih pogojev ob upoštevanju varnosti in zdravja pri delu ter 

zadovoljstva pri delu, ravnovesje med delom in življenjem oziroma prostim časom 

zaposlenih, enake možnosti za zaposlovanje in raznolikost zaposlenih, usposabljanje in razvoj 

zaposlenih, vključujoč karierno načrtovanje, komuniciranje oziroma informiranje zaposlenih 

in sodelovanje zaposlenih pri odločanju v podjetju ter odgovorno in pravično nagrajevanje ter 

finančna podpora za zaposlene, na primer pokojninski sistem, brezobrestna posojila, in drugo 

(European Commission 2005). 

Naslednja kategorija odnosi z odjemalci prav tako predstavlja pomembno področje, kjer 

izbrano družinsko podjetje deluje družbeno odgovorno. Erbus, V. je prepričana, da so 

zaposleni do odjemalcev »prijazni in spoštljivi.« Pove, da se za odjemalce zelo potrudijo, in 
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sicer »poskrbimo za urejen izgled trgovine, naročujemo izdelke, ki jih stranke želijo, pozorni 

smo na varnost in izgled izdelkov, poskrbimo za pestro izbiro najrazličnejših izdelkov /.../ 

nudimo tudi različne storitve in se trudimo ugoditi njihovim željam.« Je mnenja, da je zelo 

pomembna pomoč odjemalcem pri »svetovanju o izdelkih, izbiri med izdelki, iskanjem po 

trgovini in tudi sami seznanitvi s cenami.« Dodaja, da se v podjetju posebej posvetijo 

starejšim odjemalcem in jim pomagajo pri nakupu. »Večkrat se zgodi, da stranki omogočimo 

tudi nakup preko telefona in jim izdelke dostavimo na dom.« Meni, da je pomembno »da se 

kupci v trgovini počutijo domače in da imajo občutek sprejetosti.« Tajnik, M. navaja le, da so 

odjemalci zvesti njihovemu podjetju, kar pomeni, da so njihove storitve »kvalitetno 

opravljene, priznane in cenjene.« 

Jazbec, F. trdi, da so odjemalci zanje izredno pomembni, zato si prizadevajo »za dobre in 

prijateljske odnose z njimi. Slednje uresničujemo predvsem z bogato ponudbo kakovostnih 

izdelkov po konkurenčnih cenah in s kakovostno opravljenimi storitvami. Pri tem skrbimo, da 

sta kakovost in varnost naših izdelkov na najvišjem nivoju. /.../ podjetje izpolnjuje standarde 

kakovosti ISO 9001.« Kar se tiče komunikacije z odjemalci pravi, da se v podjetju trudijo »za 

odprto in dvosmerno komunikacijo /.../ izkoristimo pri izboljšanju svoje ponudbe.« Pove, da 

za izboljšanje in oblikovanje ponudbe tudi redno raziskujejo trg s pomočjo anketnih 

vprašalnikov. Prepričan je, da se odjemalci »radi vračajo tja, kjer so dobro sprejeti in kjer se 

spoštujejo dogovori. Slednje vsekakor izpolnjujemo, saj je zvestoba odjemalcev za nas zelo 

pomembna.« V primeru pritožb odjemalcev »glede neustrezne kakovosti izdelka /.../ vedno 

povrnemo stroške.« Doda še: »Naših kupcev nikoli ne zavajamo, saj želimo, da so naša 

sodelovanja dolgoročna.« Jazbec, A. prav tako pravi, da se odjemalcem prilagajajo glede 

njihovih želj in potreb, »saj se z dobavitelji trudimo na prodajne police umestiti prave izdelke, 

po želji pa jim pomagamo tudi pri dostavi.«  Dodaja, da se odjemalcem za njihovo zvestobo 

ob vsaki posebni priložnosti zahvalijo s kakšno drobno pozornostjo. Glede odzivnosti na 

potrebe in želje odjemalcev pove: »Prisluhnili smo potrebam strank /.../ Naše podjetje 

prodaja kakovostno, varno in čim bolj svežo hrano.« Zaveda se pomena reševanja reklamacij 

odjemalcev, zato le-te rešujejo s pomočjo dobaviteljev kakor hitro je to mogoče. Pove tudi, da 

»podjetje izpolnjuje standarde kakovosti ISO 9001.« Trdi, da njihov moto ni »prodati za 

visoko ceno in dobiček, temveč stranko zadovoljiti, da se bo rada vračala k nam v trgovino 

/.../ Zavedamo se, da je zadovoljna tista stranka, ki se bo k nam vračala.« Omenila je, da pri 

dostavi dajejo prednost potrebam starejših odjemalcev, »ki si kupljenega blaga iz različnih 

vzrokov ne morejo sami peljati domov, pa jim priskočimo na pomoč z dostavo na dom.« 

Glavica, D. navaja, da želi podjetje izpolniti potrebe in želje odjemalcev ter poskrbeti, da se 

odjemalci v njihovi trgovini počutijo domače, kar uresničujejo z »bogato ponudbo 

kakovostnih izdelkov, s kakovostno opravljenimi storitvami, s prijaznim in usposobljenim 

kadrom. /.../ s tem ohranjamo zvestobo naših kupcev, obenem pa privabljamo tudi nove.« 

Navedel je, da se podjetje odziva na potrebe odjemalcev: »Našim odjemalcem smo vedno na 

voljo, jim radi pomagamo in svetujemo, skratka imamo z njimi dobre odnose.« Na koncu je še 
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dodal, da skupaj z delavci skrbijo za »dobro klimo v podjetju, saj želimo, da se kupci v naših 

prostorih dobro počutijo.« 

Ugotovili smo, da podjetje Osmica, d. o. o., ravna družbeno odgovorno tudi na področju 

odnosov z odjemalci. Vodstvo se skupaj z zaposlenimi trudi za prijazne, poštene in 

prijateljske odnose z njimi. Prilagajajo se njihovim željam in potrebam oziroma le-te 

izpolnjujejo. Slednje uresničujejo z bogato ponudbo kakovostnih izdelkov po konkurenčnih 

cenah in s kakovostno ter celovito opravljenimi storitvami. S tem omogočajo kupcem, da 

lahko opravijo celoten nakup na enem mestu in ustrežejo tudi željam najbolj zahtevnih 

kupcev. Skrbijo tudi za to, da sta kakovost in varnost izdelkov vedno na najvišjem nivoju. 

Odprta in dvosmerna komunikacija z odjemalci ter redno raziskovanje trga s pomočjo anket 

podjetju omogoča, da vseskozi izpolnjujejo svojo ponudbo in se z njo čim bolj približajo 

željam in potrebam odjemalcev. Podjetje Osmica, d. o. o., izpolnjuje standarde kakovosti ISO 

9001. Vodstvo in zaposleni so odjemalcem vedno na voljo, pomagajo jim pri nakupu oziroma 

svetujejo o izdelkih in jih seznanjajo s cenami. S tem uresničujejo svojo poslanstvo. V 

podjetju se še posebej posvečajo starejšim kupcem, pomagajo jim pri nakupu, dostavijo 

izdelke celo na dom. Velik pomen dajejo tudi reševanju reklamacij kupcev, zato le-te skušajo 

reševati s pomočjo dobaviteljev v najkrajšem možnem času. Z vsem tem skrbijo, da so kupci 

zadovoljni, da se v njihovih prostorih počutijo domače in se zato radi vračajo. V literaturi 

zasledimo naslednje ključne družbeno odgovorne aktivnosti na področju odnosov z odjemalci, 

in sicer zadržanje in zadovoljstvo strank, varnost izdelkov, kakovost izdelkov in storitev, 

dajanje celovitih informacij o izdelkih, označevanju in pakiranju, poštene cene, etično trženje 

in oglaševanje, spoštovanje pravic potrošnikov ter po-prodajne storitve in izobraževanje 

potrošnikov (European Commission 2003b, 11). 

V izbranem družinskem podjetju izvajajo družbeno odgovorne aktivnosti tudi na področju 

odnosov z dobavitelji in poslovnimi partnerji. Erbus, V. pri tem navaja le, da so dobavitelji 

zadovoljni z njihovim poslovanjem in zato radi sodelujejo z njihovim podjetjem. Tajnik, M. 

pove: »Z večino dobaviteljev sodelujemo že vrsto let /.../ kar ravno tako kaže na ugled in 

spoštovanje našega podjetja, ki tako ostaja resen in pošten poslovni partner.« 

Jazbec, F. pravi, da v podjetju skrbijo »tudi za dobre odnose z dobavitelji in poslovnimi 

partnerji. Prizadevamo si, da odnosi z njimi temeljijo na zaupanju, medsebojnem spoštovanju 

in uspešni komunikaciji.« Pove tudi, da z večino dobaviteljev in partnerjev sodelujejo že zelo 

dolgo in doda, da imajo »z njimi direktno sklenjene pogodbe.« Prepričan je, da sodelovanje z 

zanesljivimi dobavitelji in poslovnimi partnerji predstavlja podjetju »veliko manjša tveganja, 

boljša pa je tudi kakovost poslovanja, zato upoštevamo plačilne roke in ostale pogoje, ki nam 

jih narekujejo naši partnerji.« Jazbec, A. pravi, da z dobavitelji ohranjajo »poštene in 

korektne odnose« in da svoje obveznosti poravnavajo »v skladu z dogovori in pogodbami, 

zato lahko želje in potrebe strank zadovoljimo z njihovo pomočjo.« Glavica, D. pojasnjuje, da 

z mnogimi dobavitelji sodelujejo že od začetka poslovanja podjetja, kar je vodstvo doseglo 
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»predvsem z etičnim poslovanjem ter s poštenimi in prijateljskimi odnosi.« Pri tem je 

poudaril: »Za dolgoročno sodelovanje z dobavitelji je potrebna poštenost, spoštovanje, 

zaupanje, korektnost, sprotno reševanje konfliktov in dobra komunikacija.« Izpostavil je 

izpolnjevanje dolžnosti do dobaviteljev in povedal, da je zaradi tega podjetje deležno 

»številnih ugodnosti.« Dodal je, da se z dobavitelji redno srečujejo na sestankih, ki ogromno 

pripomorejo k ohranjanju dobrih medosebnih odnosov ter sodelovanja z njimi tudi v 

prihodnje. Poudaril je, da so »klasične kupoprodajne odnose nadomestili s strateškim 

partnerstvom z dobavitelji, s tem pa je omogočena možnost skupnega razvoja.« 

S pomočjo odgovorov udeležencev v intervjujih in analize dokumentov smo ugotovili, da 

podjetje Osmica, d. o. o., izraža družbeno odgovorno ravnanje tudi na področju odnosov z 

dobavitelji in poslovnimi partnerji. Z večino dobaviteljev in poslovnih partnerjev podjetje 

sodeluje že veliko let in ima z njimi direktno sklenjene pogodbe, kar je odraz dobrih in 

poštenih medsebojnih odnosov,  spoštovanja, sprotnega reševanja konfliktov in uspešne 

komunikacije. Podjetje vseskozi poravnava svoje obveznosti in dolžnosti skladno z dogovori 

in pogodbami oziroma pogoji, ki jim jih narekujejo njihovi partnerji. Vodstvo se namreč 

zaveda, da lahko le na ta način dosežejo ugodnejše pogoje z njihove strani. Vodja prodaje in 

nabave je navedel, da imajo z dobavitelji redne sestanke, katerih namen je poleg tekočega 

poslovanja tudi ohraniti dobre medsebojne odnose. V podjetju Osmica, d. o. o., so klasične 

kupoprodajne odnose z dobavitelji nadomestili s strateškim partnerstvom, ki daje možnost 

izmenjavi znanj in s tem skupnemu razvoju. V literaturi so navedene naslednje družbeno 

odgovorne aktivnosti malih in srednje velikih podjetij, ki so usmerjene na dobavitelje in 

poslovne partnerje, in sicer redno plačevanje dobaviteljem ali poslovnim partnerjem v rokih 

plačila, pogodbe z lokalnimi partnerji, upoštevanje standardov in njihovo uveljavljanje po 

dobavni verigi ter podpiranje lokalnih oziroma regionalnih poslovnih povezav (European 

Commission 2005). 

Izbrano družinsko podjetje izvaja družbeno odgovorne aktivnosti tudi na področju odnosov z 

lokalno skupnostjo. Erbus, V. pove: »Na tem mestu bi omenila sodelovanje z mestno občino, 

se pravi, kadar je čistilna akcija v občini, jo opravimo tudi na območju našega podjetja.« 

Pojasni, da daje podjetje velik poudarek na dobrodelnost, kjer »velikokrat vodstvo donira 

razna sredstva. Konkretno pa imamo v trgovini tudi zbiralnik zamaškov za dobrodelne 

namene.« Tajnik, M. pravi, da podjetje z lokalno skupnostjo sodeluje že od začetka 

poslovanja bodisi »v obliki donacij, sponzorstva ali pomoči pri skupnih projektih.« Pri tem je 

konkretno navedla, da je podjetje že vrsto let sponzor na koncertih Mešanega pevskega zbora 

Svoboda Šoštanj, omenila je sodelovanja v dobrodelnih akcijah in povedala, da so eno takšnih 

pred kratkim izvedli skupaj z občino Šoštanj. Povedala je tudi, da je podjetje večkrat sponzor 

mladim glasbenim skupinam, donator v številnih projektih, velikokrat pa prevzame tudi vlogo 

sponzorja na prireditvah v lokalnem okolju. 
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Jazbec, F. je izpostavil, da z lokalno skupnostjo že dolga leta dobro sodelujejo, pri čemer je 

izpostavil, da podjetje omogoča izvedbo prakse za dijake in študente, velikokrat pa je podjetje 

tudi sponzor ali donator. Pri tem je poudaril, da si v podjetju vseskozi prizadevajo za etično 

poslovanje, saj to pripomore k povečanju ugleda podjetja. »Ker smo močno vpeti v lokalno 

okolje se trudimo kar najbolj delovati v skladu z vrednotami iz okolja.« Omenil je, da v 

podjetju zbirajo zamaške in so vedno pripravljeni pomagati tistim, ki resnično potrebujejo 

pomoč. Jazbec, A. je najprej izpostavila, da podjetje v največji meri zaposluje ljudi iz 

bližnjega okolja in s tem pripomore »k povečanju zaposlenih v Šaleški dolini.« Omenila je, da 

podjetje sodeluje z lokalno skupnostjo »na različnih prireditvah in dobrodelnih akcijah, kjer 

kot sponzorji ali donatorji omogočamo podjetjem, društvom in posameznikom normalno 

delovanje. Dijakom in študentom omogočamo opravljanje obvezne in počitniške prakse.« 

Podjetje je precej prispevalo tudi k izboljšanju lokalne infrastrukture, saj so v Velenju pred 

nekaj leti kupili staro stavbo, jo obnovili in v teh prostorih opravljajo dejavnost. Pojasni, da si 

v podjetju prizadevajo odjemalce navaditi »na izdelke iz lokalnega okolja /.../.« Doda še: 

»Večina naših dobaviteljev je iz bližnje okolice, to je iz savinjsko-šaleške regije.« Glavica, D. 

je poudaril, da v podjetju zaradi dolgoletnega delovanja čutijo »močno povezanost z lokalno 

skupnostjo. Zato se trudimo za dobre odnose in pošteno poslovanje, pri čemer podpiramo 

lokalne dobavitelje in z njimi sodelujemo. Prav tako pa podpiramo tudi druge lokalne 

organizacije in društva.« Povedal je, da z občino Velenje in občino Šoštanj velikokrat 

sodelujejo »pri raznih projektih in dobrodelnih akcijah.« Prav tako je omenil možnost dijakov 

in študentov za izvedbo prakse v njihovem podjetju in povedal, da je podjetje velikokrat 

sponzor raznim prireditvam ali društvom v okolici. Tudi on je pojasnil, da imajo v podjetju 

zabojnike za zbiranje zamaškov. 

Ugotovili smo, da podjetje Osmica, d. o. o., ravna družbeno odgovorno tudi na področju 

odnosov z lokalno skupnostjo. V podjetju čutijo močno povezanost s skupnostjo in hkrati 

odgovornost do nje, zato vseskozi poslujejo pošteno in delujejo skladno z vrednotami iz 

okolja. Trudijo se za dobre in prijazne odnose s skupnostjo in pri tem spoštujejo človekove 

pravice ter upoštevajo načela družbeno odgovornega ravnanja. Zavedajo se, da se z vsem tem 

povečuje zaupanje v podjetje in njegov ugled. Podjetje že od samega začetka sodeluje z 

občinama Šoštanj in Velenje na raznih prireditvah in dobrodelnih akcijah, kjer ima velikokrat 

vlogo sponzorja ali donatorja. Vodstvo se vedno z veseljem odzove tudi na prošnje o 

sponzoriranju raznih okoliških društev in skupin. Sponzorirajo koncerte Mešanega pevskega 

zbora Svoboda Šoštanj, številne mlade glasbene skupine. V podjetju imajo tudi zbiralnik 

zamaškov za dobrodelne namene in vedno pomagajo tistim, ki potrebujejo pomoč. Poleg 

dobrodelnosti pa podjetje pripomore tudi k razvoju skupnosti in okolja, v katerem deluje. 

Vodstvo podjetja namreč omogoča dijakom in študentom, da lahko v njihovem podjetju 

opravljajo obvezno in počitniško prakso. K razvoju lokalne skupnosti pripomorejo tudi s tem, 

ko podpirajo lokalne dobavitelje in z njimi sodelujejo. Vodja poslovnih enot je pri tem 

izpostavila, da podjetje zaposluje ljudi predvsem iz lokalnega okolja in s tem pripomore k 

povečanju zaposlenih v Šaleški dolini. Vodstvo pa je z nakupom in obnovo stare in 
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propadajoče stavbe v Velenju precej prispevalo tudi k izboljšanju lokalne infrastrukture, saj v 

njej podjetje opravlja svojo dejavnost. V literaturi so zapisane naslednje družbeno odgovorne 

aktivnosti malih in srednje velikih podjetij, ki so usmerjene na družbo oziroma skupnost, in 

sicer integracija socialnega trga in trga dela na ravni skupnosti, izboljšanje lokalne 

infrastrukture, denarna ali materialna sredstva, namenjena institucijam in društvom v lokalni 

skupnosti, torej šolam, bolnišnicam, okoljskim in kulturnim organizacijam, športnim klubom, 

raznim društvom in drugim, in podpora družbe v širšem smislu (European Commission 2005). 

Kategorija varovanje okolja je prav tako pomembno področje, kjer izbrano družinsko podjetje 

izvaja družbeno odgovorne aktivnosti. Erbus, V. pove: »Naše podjetje se zaveda ekološke 

pomembnosti v družbi, zato delavci ločeno zbiramo odpadke in o tem obveščamo tudi stranke. 

Za nevarne odpadke nudimo primerna zbirališča /.../ Velik poudarek dajemo tudi povratni 

embalaži. Kadar je potrebno, opravimo večjo čistilno akcijo v trgovini in njeni okolici.« Doda 

še, da redno skrbijo za urejene in čiste delovne prostore ter okolico. 

Jazbec, F. poudari, da podjetje daje velik poudarek na varovanje okolja in pri tem navede, da 

je podjetje »pridobilo certifikat ISO 14001.« Pove, da v podjetju skrbno ločujejo odpadke 

oziroma poslujejo »po načelu brez odpadkov.« Zelo odgovorno pa so tudi pri ravnanju »s 

papirjem, vodo in električno energijo.« Pravi, da so delavci odgovorni »za čiste in urejene 

delovne površine ter okolico, za skrbno ločevanje odpadkov in manjšo porabo čistilnih 

sredstev. Naloga zaposlenih je tudi, da osveščajo stranke in vse ostale, ki poslujejo z nami.« 

Jazbec, A. pove, da pri delu odgovorno ravnajo z električno energijo in vodo. Za okolje 

skrbijo tudi tako, da imajo v svojih prostorih »postavljene zabojnike za nevarne odpadke, na 

primer baterije.« Pri tem doda: »Pri vzdrževanju prostorov uporabljamo okolju prijazna 

čistila. Dnevno dosledno izvajamo pravila sistema HACCP. Z elektronskim poslovanjem 

skrbimo za manjšo porabo papirja. S skrbno načrtovano logistiko zmanjšujemo prevožene 

kilometre naših transportnih vozil.« Pravi, da v podjetju skrbijo za lepo in urejeno okolico, 

izpostavi pridobitev certifikata ISO 14001, omeni trud delavcev za čisto in urejeno okolico ter 

ločevanje odpadkov. Na koncu še doda: »Stranke z našim zgledom spodbujamo, da tudi same 

pravilno odlagajo odpadke in si tako skupaj prizadevamo, da poslujemo po načelu brez 

odpadkov.« Glavica, D. poudari, da podjetje aktivno skrbi za okolje, dokaz temu pa 

predstavlja pridobitev certifikata ISO 14001. Pri tem našteje ključne aktivnosti, ki jih izvajajo 

na področju varovanja okolja, in sicer »ločevanje odpadkov, manjša poraba čistil, odgovorno 

ravnanje z vodo, nagibanje k elektronskemu poslovanju in s tem manjša poraba papirja. V 

prostorih imamo tudi posebne zabojnike za nevarne odpadke, kamor odlagamo baterije.« 

Navede, da imajo zaposleni odgovornost za urejene delovne prostore in okolico ter za skrbno 

ločevanje odpadkov. Pri tem pa dodaja: »O vsem tem morajo osveščati tudi stranke.« 

S pomočjo odgovorov udeležencev in analize dokumentov smo ugotovili, da podjetje deluje 

družbeno odgovorno tudi na področju varovanja okolja. Z izpolnjevanjem zakonskih zahtev 

na tem področju je podjetje Osmica, d. o. o., pridobilo certifikat ISO 14001. Podjetje že od 
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začetka poslovanja skrbi za okolje in se trudi poslovati po načelu brez odpadkov. Vodstvo 

skupaj z zaposlenimi skrbno ločuje odpadke, v svojih prostorih pa imajo postavljene tudi 

zabojnike za nevarne odpadke, kamor odlagajo baterije. O vsem tem osveščajo tudi stranke in 

vse ostale, ki z njimi sodelujejo. Skupaj skrbijo za urejene in čiste delovne prostore in 

okolico. Ko je potrebno, opravijo tudi večjo čistilno akcijo v okolici podjetja. Vsi trije 

predstavniki vodstva so izpostavili, da v podjetju odgovorno ravnajo z vodo in elektriko, 

skrbijo za manjšo porabo papirja in čistilnih sredstev. V podjetju dosledno izvajajo pravila 

sistema HACCP, z načrtovano logistiko zmanjšujejo prevožene kilometre njihovih vozil in 

dajejo velik poudarek tudi na povratno embalažo. V literaturi zasledimo naslednje družbeno 

odgovorne aktivnosti malih in srednje velikih podjetij na področju varovanja okolja, in sicer 

oblikovanje okolju prijaznih izdelkov, okolju prijazni proizvodni procesi, učinkovita izraba 

virov, zmanjševanje odpadkov in onesnaževanja, »ekološka ocena« dobaviteljev glede 

njihovih okoljskih standardov ter ozaveščanje poslovnih partnerjev, strank in družbe o 

okoljskih vprašanjih (Evropska komisija 2005). Gavez idr. (2007, 20–22, povz. po Rustja 

2009, 29) poleg že naštetih družbeno odgovornih aktivnosti malih in srednje velikih podjetij 

na tem področju navaja še aktivnost, kjer podjetje prepoznava svoj vpliv na okolje in spremlja 

zakonodajo, ki se nanaša na dejavnost podjetja, pa tudi recikliranje,varčevanje z elektriko in 

vodo ter sodelovanje delavcev pri okoljevarstvenih dejavnostih v podjetju. 

Zadnja kategorija odnosi s konkurenco predstavlja področje, kjer podjetje Osmica, d. o. o., 

ravna družbeno odgovorno. Slednje pri predstavnicah zaposlenih nismo zasledili. Jazbec, F. 

pravi, da kljub velikemu številu konkurentov v njihovi dejavnosti, s svojim poslovanjem ne 

ovirajo nobenega od njih in se pri tem »izogibajo prijemom, kot je na primer nelojalna 

konkurenca, s katerimi bi drugim povzročali škodo oziroma jim onemogočali pot do uspeha.« 

Tudi Glavica, D. je povedal, da je podjetje družbeno odgovorno do konkurentov, »saj jih ne 

oviramo pri njihovem poslovanju in se izogibamo nelojalni konkurenci.« 

Ugotovili smo, da podjetje izraža družbeno odgovorno ravnanje tudi pri odnosih s 

konkurenco. Podjetje deluje v panogi, kjer je veliko število konkurentov, zato se ves čas trudi, 

da ostane konkurenčno na trgu, vendar ima pri tem do konkurence poštene in spoštljive 

odnose, jih ne ovira pri njihovem poslovanju in se izogiba nelojalni konkurenci. Jernejčič 

Dolinar (2009, 312) glede družbeno odgovornega ravnanja do konkurentov navaja predvsem 

spoštovanje patentnih zaščit ter izogibanje dumpingu in nelojalni konkurenci. 

Ugotovitve lahko strnemo in zaključimo, da podjetje Osmica, d. o. o., izraža družbeno 

odgovorno ravnanje na različne načine, ki se kažejo na področjih zaposlenih, odjemalcev, 

dobaviteljev in poslovnih partnerjev, lokalne skupnosti, okolja ter konkurentov. 
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5.7 Prispevek k stroki 

Družbeno odgovorno ravnanje pridobiva vedno bolj pomembno in vidno mesto v vsakdanjem 

poslovanju velikih in tudi malih podjetij. V magistrski nalogi smo obravnavali družbeno 

odgovorno ravnanje na primeru družinskega podjetja, kar še ni bilo obravnavano na 

slovenskem prostoru. Poleg tega smo v naši raziskavi opozorili na katere aspekte družbene 

odgovornosti morajo biti družinska podjetja pozorna.  
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6 SKLEP 

Družbeno odgovorno ravnanje pridobiva vedno bolj pomembno in vidno mesto v vsakdanjem 

poslovanju podjetij, saj podjetju prinaša veliko prednosti in koristi, medtem ko je v primeru 

družbeno neodgovornega ravnanja lahko podjetje obsojeno celo na propad. Skrb za okolje, 

kakovost in varnost izdelkov, odgovornost do zaposlenih in drugih pomembnih deležnikov 

podjetja, so danes osrednje teme pri nas in po svetu, zato morajo podjetja za dolgoročno 

uspešnost na trgu to upoštevati in vpeljati v svoje poslovanje. 

Koncept družbene odgovornosti se je sicer oblikoval in razvil v velikih podjetjih, vendar pa je 

k družbeno odgovornemu ravnanju potrebno spodbujati tudi mala in srednje velika podjetja, 

saj predstavljajo velik odstotek podjetij na trgu. Mala in srednje velika podjetja se pri 

vpeljevanju in izvajanju družbene odgovornosti srečujejo z mnogimi ovirami, ki jih odvrnejo 

od te odločitve. Po drugi strani pa takšno ravnanje prinaša veliko koristi, ki lahko podjetjem 

predstavljajo spodbudo pri samem vpeljevanju družbene odgovornosti v vsakdanje 

poslovanje. 

Namen magistrske naloge je bil ugotoviti vlogo in pomen družbeno odgovornega ravnanja v 

družinskem podjetju Osmica, d. o. o., saj smo ob pregledu spleta in strokovne literature 

ugotovili, da je v Sloveniji za obravnavan problem raziskav na primeru družinskega podjetja 

zelo malo. 

Cilji magistrske naloge so bili pojasniti pomen družbeno odgovornega ravnanja v malih in 

srednje velikih podjetjih ter vzvode za takšno ravnanje, predstaviti družbeno odgovorno 

ravnanje na primeru družinskega podjetja Osmica, d. o. o., ugotoviti ključna področja 

družbeno odgovornega ravnanja v izbranem podjetju ter podati nekaj priporočil za izboljšave 

na obravnavanem področju. 

Znotraj kvalitativne raziskave smo si postavili tri raziskovalna vprašanja. Na prvi dve smo 

odgovorili s pomočjo metode analize vsebine, tj. polstrukturiran intervju, na tretje pa smo 

odgovorili s pomočjo metode analize vsebine in metode analize dokumentov. 

Na prvo raziskovalno vprašanje: »Kaj je bil povod za to, da so se v družinskem podjetju 

Osmica, d. o. o., odločili za družbeno odgovorno ravnanje?«, smo s pomočjo odgovorov 

udeležencev v raziskavi ugotovili, da v družinskem podjetju Osmica, d. o. o., ni bilo le enega 

povoda, zaradi katerega so se v podjetju odločili ravnati družbeno odgovorno, temveč je na to 

odločitev vplivalo več razlogov. Glavni povod za odločitev o družbeno odgovornem ravnanju 

je bila želja po povečanju ugleda podjetja, drugi ključni razlogi pa so bili še upoštevanje 

zakonodaje, povezanost s skupnostjo in okoljem ter želja po boljših odnosih z vsemi deležniki 

podjetja. Vse to po njihovem mnenju pomembno vpliva na dolgoročno uspešnost poslovanja 

podjetja in pripomore k povečanju zaupanja v podjetje s strani vseh pomembnih deležnikov. 
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Na drugo raziskovalno vprašanje: »Kakšen pomen ima družbeno odgovorno ravnanje v 

vsakdanjem poslovanju za izbrano družinsko podjetje?«, smo s pomočjo pridobljenih 

odgovorov udeležencev v intervjuju ugotovili, da je za izbrano podjetje družbeno odgovorno 

ravnanje v vsakdanjem poslovanju zelo pomembno, in sicer zato, ker je podjetje s tem 

pridobilo zvestobo odjemalcev, pri zaposlenih so dosegli večjo motivacijo in učinkovitost pri 

delu ter tudi večje zadovoljstvo, poleg tega je družbeno odgovorno ravnanje v vsakdanjem 

poslovanju pripomoglo k bolj uspešnemu sodelovanju z dobavitelji in poslovnimi partnerji, 

prispevalo pa je tudi k izboljšanju podobe podjetja in konkurenčni prednosti podjetja na trgu. 

Vse to so dosegli z dobrimi in poštenimi odnosi do vseh deležnikov podjetja ter z odgovornim 

poslovanjem. 

Na tretje raziskovalno vprašanje: »Na kakšne načine podjetje Osmica, d. o. o., izraža 

družbeno odgovorno ravnanje?«, smo s pomočjo odgovorov udeležencev in analize 

dokumentov ugotovili, da podjetje izraža družbeno odgovorno ravnanje na različne načine, ki 

se kažejo na področju odnosov z zaposlenimi, odnosov z odjemalci, odnosov z dobavitelji in 

poslovnimi partnerji, odnosov z lokalno skupnostjo, odnosov s konkurenco in na področju 

varovanja okolja. Največji poudarek dajejo odgovornemu ravnanju do zaposlenih, odnosom z 

odjemalci ter odgovornemu ravnanju z okoljem. Kar se tiče zaposlenih, vodstvo v podjetju 

skrbi za redno in ustrezno plačilo za delo, za dobre delovne pogoje, varnost in zdravje 

zaposlenih, vlaga v znanje oziroma razvoj zaposlenih, skrbi za hiter pretok informacij, 

vključuje zaposlene v pomembne odločitve podjetja, skrbi za to, da imajo vsi enake možnosti 

za napredovanje. Z vsem tem vodstvo skrbi za zadovoljne zaposlene. Na področju odnosov z 

odjemalci se v izbranem podjetju nenehno prilagajajo in izpolnjujejo njihove želje in potrebe, 

in sicer z bogato ponudbo kakovostnih izdelkov po konkurenčnih cenah, s kakovostno in 

celovito opravljenimi storitvami. Podjetje izpolnjuje standarde kakovosti ISO 9001. Skrbijo 

tudi za varnost izdelkov. Vodstvo in zaposleni so odjemalcem vedno na voljo za pomoč in 

svetovanje. Velik pomen dajejo tudi reševanju reklamacij kupcev. Z vsem tem skrbijo za 

zadovoljstvo odjemalcev. Na področju varovanja okolja je podjetje pridobilo certifikat ISO 

14001. V podjetju skrbijo za ločevanje odpadkov, odgovorno ravnajo z vodo in elektriko, 

skrbijo za manjšo porabo papirja, čistilnih sredstev in podobno. Tako osveščajo tudi stranke in 

vse ostale, ki z njimi sodelujejo. V podjetju skrbijo za dobre in poštene odnose z dobavitelji in 

poslovnimi partnerji ter poravnavajo svoje obveznosti v dogovorjenih rokih, zato z večino 

sodelujejo že vrsto let in imajo z njimi direktno sklenjene pogodbe. Tudi na področju odnosov 

z lokalno skupnostjo je podjetje precej aktivno. Podjetje že od samega začetka sodeluje z 

lokalno skupnostjo na raznih prireditvah in dobrodelnih akcijah v obliki donacij ali 

sponzorstva. Velikokrat so sponzorji tudi raznim okoliškim društvom. Poleg dobrodelnosti 

podjetje pomaga tudi pri samem razvoju lokalne skupnosti in okolja, in sicer s podporo in 

sodelovanjem z lokalnimi dobavitelji ter z zaposlovanjem ljudi iz lokalnega okolja. Z 

nakupom in obnovo stare stavbe v Velenju, v kateri opravljajo svojo dejavnost, je podjetje 

prispevalo tudi k izboljšanju lokalne infrastrukture. Podjetje Osmica, d. o. o., izraža družbeno 
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odgovorno ravnanje tudi pri odnosih s konkurenco, saj jih pri poslovanju ne ovira in se pri 

tem izogiba nelojalni konkurenci. 

Podamo lahko sklep, da podjetje Osmica, d. o. o., pripisuje družbeno odgovornemu ravnanju 

v vsakdanjem poslovanju zelo velik pomen, saj je s takšnim ravnanjem pridobilo zaupanje in 

zvestobo s strani odjemalcev, pri zaposlenih doseglo večjo motivacijo, učinkovitost in 

zadovoljstvo, družbeno odgovorno ravnanje pa je pripomoglo tudi k bolj uspešnemu 

sodelovanju z dobavitelji in poslovnimi partnerji ter prispevalo k izboljšanju podobe podjetja 

in konkurenčni prednosti. Povod za odločitev o družbeno odgovornem ravnanju v izbranem 

podjetju ni bil samo eden, ampak je na odločitev vplivalo več razlogov, in sicer želja po 

povečanju ugleda podjetja, upoštevanje zakonodaje, povezanost s skupnostjo in okoljem ter 

želja po izboljšanju odnosov z deležniki podjetja. Podjetje izraža družbeno odgovorno 

ravnanje na različne načine, in sicer na področju zaposlenih, odjemalcev, dobaviteljev in 

poslovnih partnerjev, lokalne skupnosti, konkurentov in na področju varovanja okolja. Na 

vseh naštetih področjih izvajajo številne družbeno odgovorne aktivnosti. Kljub temu da je 

družinsko podjetje Osmica, d. o. o., majhno in ima omejena finančna sredstva, je na področju 

družbene odgovornosti precej aktivno. 

Na raziskovalna vprašanja, postavljena v magistrski nalogi, smo poskušali odgovoriti na 

podlagi podatkov, pridobljenih s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, torej odgovorov 

udeležencev v okviru kvalitativne raziskave in s pomočjo analize dokumentov, ki vsebujejo 

informacije o družbeni odgovornosti podjetja. Iz tega izhaja, da so najpomembnejše omejitve 

raziskave naslednje: 

- raziskava je omejena na eno družinsko podjetje, kar pomeni, da ne moremo trditi, da so 

dobljeni rezultati reprezentativni tudi za druga družinska podjetja; 

- za presojanje družbene odgovornosti smo uporabili teorijo deležnikov, torej smo 

ugotavljali družbeno odgovornost podjetja glede na različne deležnike, lahko pa bi 

uporabili kakšen drugi način ocenjevanja družbene odgovornosti v podjetju; 

- v družinskem podjetju smo poleg vodstvenega kadra intervjuvali dve osebi, ki sta v 

podjetju zaposleni ter predpostavljali, da smo dobili odgovore, ki prikazujejo dejansko 

stanje družbene odgovornosti v družinskem podjetju in odgovori niso socialno zaželeni, 

za kar pa vseeno obstaja dvom; 

- obstaja tudi možnost, da bi udeleženci v raziskavi odgovarjali na vprašanja tako, da bi 

prikazovali želeno in ne dejansko stanje v podjetju, kar smo poskušali preprečiti tako, da 

smo udeležence prosili, da naj čim bolj realno ocenijo dejansko stanje družbene 

odgovornosti v družinskem podjetju. 

Predlagamo, da podjetje Osmica, d. o. o., še naprej ravna družbeno odgovorno na različnih 

področjih oziroma do različnih deležnikov, saj lahko na ta način predstavlja vzor drugim 

podjetjem. Ob tem priporočamo, da vodstvo svoje zaposlene še bolj vključi k družbeno 

odgovornim aktivnostim podjetja ter pri sklepanju novih partnerstev in izbiri novih 
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dobaviteljev postavijo družbeno odgovornost kot enega glavnih kriterijev. Le tako lahko 

podjetje v celoti deluje družbeno odgovorno. Predlagamo, da se za namen ohranjanja 

družbene odgovornosti v podjetju uvedejo sistematična preverjanja stanja družbene 

odgovornosti, na primer s pomočjo vsakoletnega anonimnega anketiranja zaposlenih o 

družbeni odgovornosti. Eden od načinov za ohranjanje družbene odgovornosti v podjetju je 

lahko tudi vedenje oziroma obnašanje vodstva, ki s svojim zgledom poudarja zaželene 

vrednote družbene odgovornosti. 

Za prihodnje raziskave predlagamo, da bi se družbena odgovornost v podjetjih ugotavljala s 

pomočjo smernic GRI (Global Reporting Initiative), ki ponujajo načela in kazalnike za 

merjenje ekonomske, okoljske in družbene uspešnosti podjetij. Prav tako predlagamo, da bi 

intervjuje z zaposlenimi opravljal raziskovalec, ki ni povezan s podjetjem oziroma da bi 

uporabili kakšno drugo metodo zbiranja podatkov, na primer anonimne anketne vprašalnike, 

da bi lahko dobili objektivnejše predloge za izboljšave. 
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Polstrukturiran intervju 

1. Predstavitev udeleženca v raziskavi  

Spol:____________________ Starost:____________________________________________  

Koliko časa ste zaposleni v podjetju Osmica, d. o. o.?________________________________ 

Katero delovno funkcijo opravljate v podjetju Osmica, d. o. o. in katere so vaše dnevne 

naloge?____________________________________________________________________ 

2. Kako bi opisali družbeno odgovorno ravnanje podjetja? 

___________________________________________________________________________ 

3. Kateri so bili po vašem mnenju glavni razlogi za to, da ste se v vašem podjetju odločili 

za družbeno odgovorno delovanje? 

___________________________________________________________________________ 

Kakšna se po vašem mnenju zdi podpora oziroma vloga naših ministrstev na tem področju?  

___________________________________________________________________________ 

4. Zakaj mora po vašem mnenju podjetje ravnati družbeno odgovorno? 

___________________________________________________________________________ 

Kje vidite prednosti in kje morebitne slabosti družbeno odgovornega ravnanja? 

___________________________________________________________________________ 

Kako bi komentirali dejstvo, da nekatera podjetja ravnajo družbeno neodgovorno? 

___________________________________________________________________________ 

5. Kako se družbeno odgovorno ravnanje kaže do različnih deležnikov organizacije? 

___________________________________________________________________________ 

6. Na katerih področjih podjetje Osmica, d. o. o. deluje družbeno odgovorno oziroma 

katere družbeno odgovorne aktivnosti izvaja? 

___________________________________________________________________________ 
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Ali ste v katero od družbeno odgovornih aktivnosti podjetja vključeni tudi zaposleni? 

___________________________________________________________________________ 

Lahko opišete te aktivnosti? 

___________________________________________________________________________ 

7. Bi za konec želeli še sami kaj predlagati oziroma dodati glede družbeno odgovornega 

ravnanja v vašem podjetju? 

___________________________________________________________________________ 
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INTERVJU Z VALERIJO ERBUS (predstavnica zaposlenih) 

Predstavitev udeleženca v raziskavi: 

Spol: ženski  Starost: 28 let 

Koliko časa ste zaposleni v podjetju Osmica, d. o. o.? V podjetju Osmica sem zaposlena 3 

leta. 

Katero delovno funkcijo opravljate v podjetju Osmica in katere so vaše dnevne naloge? 

Moja delovna funkcija je prodajalka. Dnevne naloge, ki jih opravljam so predvsem delo na 

blagajni, naročilo in prevzem blaga, zlaganje blaga v skladišču in na policah, torej primerna 

razporeditev, potem označitev blaga s cenami, pregled in izločanje blaga s potečenim rokom, 

pa tudi delo na delikatesi, se pravi priprava sendvičev, narezkov, kanapejev in čiščenje. 

1. Kako bi opisali družbeno odgovorno ravnanje podjetja? 

Po mojem mnenju je družbeno odgovorno ravnanje podjetja zavest vsakega posameznika, ki 
je zaposlen v podjetju in seveda tudi skupna zavest podjetja, da deluje v skladu z družbenimi 
pravili in normami, da oblikuje pozitivno delovno in družbeno okolje, torej spoštovanje do 
sodelavcev, do vodstva in predvsem do strank in da deluje etično. Hkrati mora podjetje 

pozitivno vplivati tudi na okolje v katerem se razvija, torej da teži k izboljšanju življenja v 
okolju. Podjetje seveda ne sme gledati samo nase in na svoje koristi, ampak mora gledati širše 
in okolju ter zaposlenim predstavljati nekaj pozitivnega. 

2. Kateri so bili po vašem mnenju glavni razlogi za to, da ste se v vašem podjetju odločili za 

družbeno odgovorno delovanje? 

Glavni razlogi za družbeno odgovorno ravnanje v našem podjetju so zagotovo zavedanja, da 

lahko s svojimi dejanji pozitivno ali tudi negativno vplivamo na druge, torej na sodelavce, 

stranke in širše okolje. V odnosih s sodelavci se trudimo biti spoštljivi in prijazni, upoštevamo 

mnenja drug drugega in si ponudimo pomoč ko je to potrebno. Prav tako imamo tudi do 

strank pozitiven odnos, smo prijazni in spoštljivi. Želimo in težimo k temu, da stranka dobi 

tisto po kar je prišla, zato se tudi potrudimo pri naročilu blaga in upoštevamo želje kupcev. S 

tem se stranke vračajo in s seboj pripeljejo tudi nove stranke, ker so zadovoljne z našimi 

storitvami. To daje podjetju pozitivno oznako. Družbeno odgovorni pa smo tudi zato, ker 

vemo da je podjetje vpeto v širše družbeno okolje, katerega del smo seveda tudi sami. To 

pomeni, da v podjetje prinašamo novosti in potrebe, ki jih zasledimo v okolici. Ravnamo se 

po normah in vrednotah, ki so del našega vsakdanjega življenja tudi izven podjetja, se pravi v 

mestni občini oziroma lokalni skupnosti in je zato smiselno, da se tako vede tudi podjetje. 

Zaradi tega je podjetje pozitivno sprejeto v lokalno skupnost. Družbeno odgovorni pa smo 

seveda tudi zato, ker to daje podjetju pozitiven ugled. Vsakdo rad sodeluje s podjetjem, ki 
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ravna družbeno odgovorno in sledi ciljem, ki so moralni in normirani v neki družbi. To 

podjetju zagotovo predstavlja konkurenčnost v primerjavi z drugimi podjetji. 

2.1. Kakšna se po vašem mnenju zdi podpora oziroma vloga naših ministrstev na tem 

področju? 

Vloga ministrstev na tem področju se mi zdi zelo slaba. Mogoče se premalo posvečajo etiki, 
normam in vrednotam, preveč pa so zakoreninjeni v zakone, ki morda niso prijazni do 
podjetij. V podjetjih predvsem iščejo napake, ne podajo pa nekih konkretnih rešitev v danih 
situacijah. Mislim, da bi ministrstva morala bolj spodbujati podjetja in jim pomagati pri 

uresničevanju podjetniških idej, ki so vedno bolj družbeno odgovorne. 

3. Zakaj mora po vašem mnenju podjetje ravnati družbeno odgovorno? 

Podjetje mora delovati družbeno odgovorno, ker ima opravka tako z zaposlenimi, ki podjetje 
ustvarjajo, kot tudi s strankami in seveda tudi z drugimi deležniki, kot so dobavitelji in 
poslovni partnerji, ki radi poslujejo z družbeno odgovornim podjetjem. Najprej je potrebno, 
da je podjetje družbeno odgovorno do svojih zaposlenih, da se ti dobro počutijo v podjetju in 
da tako lažje opravljajo svoje delo. S tem so delavci motivirani in zato tudi produktivnejši, kar 
podjetju prinese pozitiven feedback. S tem se dvigne ugled podjetja in kakovost opravljenega 

dela. To se seveda prenese tudi na stranke, ki so zadovoljne s ponudbo in z zaposlenimi. 

Stranke morajo biti zadovoljne s podjetjem, da se kasneje tudi vračajo in pripeljejo s seboj 
nove stranke. To daje podjetju konkurenčnost pred drugimi podjetji, ki niso družbeno 
odgovorna. Družbena odgovornost je seveda pomembna tudi za druge, predvsem za 

dobavitelje in poslovne partnerje, ki dajejo prednost družbeno odgovornim podjetjem. To 
pomeni, da z njimi poslujejo pozitivno, jim nudijo določene ugodnosti in dodatne storitve.  

3.1. Kje vidite prednosti in kje morebitne slabosti družbeno odgovornega ravnanja? 

Prednost družbeno odgovornega podjetja je zagotovo v tem, da nudi svojim delavcem ugodne 

delovne in socialne pogoje, torej da delavci prejemajo redno plačo, da je vodstvo pripravljeno 

ponuditi denarno pomoč, da imajo zagotovljeno zdravstveno varstvo in seveda pozitivno 

klimo. Družbeno odgovorno podjetje daje velik poudarek tudi znanju, ki zaposlenim omogoča 

večjo konkurenčnost na trgu zaposlovanja. Prednost pa je seveda tudi v pozitivnem odzivu 

strank, ki se rade vračajo v taka podjetja in se nekako s tem izboljša tudi odnos z lokalno 

skupnostjo.  

Slabost je morda v tem, da v začetku vpeljevanja družbene odgovornosti ni videti dobička, 

vendar menim, da s časom tudi družbena odgovornost doprinese določen dobiček podjetju,  

predvsem v smislu zadovoljstva zaposlenih in kupcev. 
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3.2. Kako bi komentirali dejstvo, da nekatera podjetja ravnajo družbeno neodgovorno? 

Strinjam se, da je še vedno veliko podjetij, ki ravnajo družbeno neodgovorno, čeprav javnost 
oziroma stranke želijo družbeno odgovorna podjetja. Lastnikom družbeno neodgovornim 
podjetjem je pomemben le ekonomski kapital. Zanj so pripravljeni pozabiti na vse norme in 

vse vrednote in ob rob postavijo tudi svoje zaposlene, ki so posledično zelo obremenjeni in 
neproduktivni. To slabo vpliva na opravljeno delo, kar lahko privede tudi do nezadovoljstva 

strank. Ob tem je lahko podjetje oškodovano, a se marsikateri podjetnik tega ne zaveda. 
Vidijo predvsem dobiček, ki ga žal največkrat nepravično razdelijo. 

4. Kako se družbeno odgovorno ravnanje kaže do različnih deležnikov organizacije?  

V našem podjetju smo torej deležniki zaposleni, potem so tukaj tudi kupci, dobavitelji, 
poslovni partnerji. Vodstvo ima do zaposlenih korekten in pozitiven odnos. Vedno so 

pripravljeni prisluhniti zaposlenim in se pogovoriti o morebitnih problemih. Upoštevajo naša 
mnenja, pri tem pa seveda ne pozabijo na strokovnost in na glavni moto podjetja. Vodstvo 

nudi zaposlenim tudi kakršnokoli dodatno pomoč v povezavi s službo, lahko tudi z drugimi 

življenjskimi težavami, ki nas pestijo zunaj le-te. Tudi med zaposlenimi so odnosi pozitivni. 

Med seboj si pomagamo, se usklajujemo. Delo si pravično razdelimo in ga opravljamo po 
svojih najboljših močeh. Pripravljeni smo tudi na sodelovanje zunaj delovnega časa, kadar je 
to potrebno. Prav tako imamo pozitiven odnos do strank in do dobaviteljev. Tudi dobavitelji 

so zadovoljni z našim poslovanjem in radi sodelujejo z nami. 

5. Na katerih področjih podjetje Osmica deluje družbeno odgovorno oziroma katere družbeno 

odgovorne aktivnosti izvaja? 

Podjetje osmica deluje na več družbeno odgovornih področjih. Sama sem deležna predvsem v 
področjih, ki so pomembna za kakovost in varnost izdelkov, odnose s kupci, odnose z 
zaposlenimi, odnose z lokalno skupnostjo, dobrodelnost in skrb za okolje. 

5.2. Lahko opišete te aktivnosti? 

Recimo odnosi s kupci. Delavci smo do kupcev prijazni in spoštljivi. Za kupce se potrudimo v 
največji možni meri. Predvsem poskrbimo za urejen izgled trgovine, naročujemo izdelke, ki 
jih stranke želijo, pozorni smo na varnost in izgled izdelkov, poskrbimo za pestro izbiro 
najrazličnejših izdelkov, tako da lahko stranka kupi vse na enem mestu. Kupcem nudimo tudi 
različne storitve in se trudimo ugoditi njihovim željam. Zelo pomembna se mi zdi tudi pomoč 
kupcem, predvsem o svetovanju o izdelkih, izbiri med izdelki, iskanjem po trgovini in tudi 

sami seznanitvi s cenami. Veliko pozornosti pa namenimo tudi starejšim kupcem, ki jim 
pomagamo pri samem nakupu. Večkrat se zgodi, da stranki omogočimo tudi nakup preko 

telefona in jim izdelke dostavimo na dom. Tega se seveda najbolj veselijo starejši občani. 
Predvsem je pomembno to, da se kupci v trgovini počutijo domače in da imajo občutek 
sprejetosti. Tako se radi vračajo v našo trgovino. 
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Naslednje področje so odnosi z zaposlenimi. Kot sem že večkrat povedala, se zaposleni med 
seboj dobro razumemo. Nudimo pomoč drug drugemu in vestno opravljamo svoje delo. 
Zadovoljni smo z delom, ki ga opravljamo. Ker sem mlada, bi največji poudarek dala 

medgeneracijskemu učenju. Starejše sodelavke so me zelo veliko naučile in to cenim. Sama 
sem bila vedoželjna, zato sem dobila res veliko znanja. V vsaki situaciji so mi bile 
pripravljene pomagati in mi omogočiti, da sem se sama naučila česa novega. Delavci smo 

torej pripravljeni pomagati drug drugemu. Zlasti se to vidi pri koriščenju prostih dni, kjer smo 
pripravljeni opravljati več dela, da je lahko nekdo prost. Vedno se prilagodimo drug drugemu 
in iščemo zamenjave za morebitne odsotnosti. Torej nikoli ni problem menjati svojega 

delovnega časa, če je kdo drug potreboval zamenjavo.  

Tudi vodstvo ima pozitiven odnos do zaposlenih. Predvsem je pomembno to, da prejemamo 

redne plače, da je vodstvo pripravljeno vsakemu pomagati in nuditi najrazličnejše oblike 
pomoči, kot so denarne in tudi materialne pomoči ali morebitno svetovanje. Delavcem 
omogočijo določeno število dni dopusta in poskrbijo za primerno zamenjavo. Delavce so 
pripravljeni poslati tudi na dodatna izobraževanja in usposabljanja, kar seveda podjetju 

prinese dodatno vrednost. Pri zaposlovanju pa izbirajo delavce, ki res potrebujejo službo, 
predvsem gre tukaj za sprejemanje delavcev, ki se težje zaposlijo drugje.  

Omenila bi tudi ekološki vidik. Naše podjetje se zaveda ekološke pomembnosti v družbi, zato 
delavci ločeno zbiramo odpadke in o tem obveščamo tudi stranke. Za nevarne odpadke 
nudimo primerna zbirališča, predvsem za baterije in žarnice, ki jih tudi prodajamo v naši 
trgovini. Velik poudarek dajemo tudi povratni embalaži. Kadar je potrebno, opravimo večjo 
čistilno akcijo v trgovini in njeni okolici. Na tem mestu bi omenila sodelovanje z mestno 
občino, se pravi kadar je čistilna akcija v občini, jo opravimo tudi na območju našega 
podjetja, sicer pa redno in vsakodnevno skrbimo za red in čistočo. 

Na koncu naj omenim tudi dobrodelnost. Podjetje Osmica daje veliko pozornosti tudi 

dobrodelnosti. Velikokrat vodstvo donira razna sredstva. Delavci pri tem sodelujemo in 

pripravimo razno blago, ki je primerno za določeno donacijo. Sami tudi predlagamo, komu bi 

naša pomoč prišla prav. Konkretno pa imamo v trgovini tudi zbiralnik zamaškov za 
dobrodelne namene. Tako v naše družbeno odgovorno delo vključujemo tudi naše stranke. 

6. Bi za konec želeli še sami kaj predlagati oziroma dodati glede družbeno odgovornega 

ravnanja v vašem podjetju? 

Sama menim, da bi vsako podjetje moralo biti družbeno odgovorno. Vesela sem, da sem 

zaposlena v podjetju Osmica, ki to zagotovo je. Želim, da podjetje še naprej posluje družbeno 

odgovorno in da bi to prenesli tudi na druga podjetja. Tega nam namreč v Sloveniji manjka, 

sploh v krizi, ki trenutno vlada naši državi. Predvsem bi morala biti podjetja družbeno 

odgovorna do svojih zaposlenih. Ti so izčrpani, nezadovoljni in zato tudi neproduktivni. 

Težko je poslovati s podjetjem, katerega delavci so nezainteresirani za sodelovanje. 

Intervju je bil posnet 6. 1. 2015. 
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INTERVJU Z MARTO TAJNIK (predstavnica zaposlenih) 

Predstavitev udeleženca v raziskavi: 

Spol: Ženski  Starost: 48 let 

Koliko časa ste zaposleni v podjetju Osmica, d. o. o.? V podjetju Osmica sem zaposlena 19 

let. 

Katero delovno funkcijo opravljate v podjetju Osmica in katere so vaše dnevne naloge? 

V službi opravljam delo administratorja, kar pomeni sprejem naročil, izdaja dobavnic in 

faktur, nabava, prodaja, blagajniško in bančno poslovanje, knjiženje računov, terjatve, in tako 

dalje. 

1. Kako bi opisali družbeno odgovorno ravnanje podjetja? 

Po mojem mnenju je družbeno odgovorno podjetje tisto, ki z vso odgovornostjo sprejema 

odločitve v podjetju, da le-ta deluje v skladu s pričakovanji in koristmi vseh udeležencev 

znotraj naveze, torej vodstva, zaposlenih, kupcev, poslovnih partnerjev, lokalne in širše 

skupnosti ter okolja. 

2. Kateri so bili po vašem mnenju glavni razlogi za to, da ste se v vašem podjetju odločili za 

družbeno odgovorno delovanje? 

Izhodišče je po mojem vsekakor zakonodaja, ki kot prvi faktor določa osnove pravnega 

delovanja podjetja. Že samo upoštevanje zakonodaje prinaša nižje stroške, tj. izognitev 

morebitnim kaznim in s tem pozitiven vtis, ki vpliva na ugled podjetja. Z ustvarjenim dobrim 

imenom in ugledom podjetja smo si pridobili zvestobo in zaupanje tako kupcev kot 

dobaviteljev, le-to pa vodi nadalje v boljše poslovanje in večji dobiček. Večji dobiček vpliva 

na boljšo finančno stanje in večjo blaginjo širše družbe, saj lahko del dobička nadalje 

namenimo sponzorstvu, donatorstvu, zaposlenim v stiski, projektom širše skupnosti, in tako 

dalje. Kot tretje bi izpostavila etično in moralno zavezo lastnikov in obenem vodstva podjetja, 

ki poleg ustvarjenega dobička cenijo pošteno poslovanje podjetja brez prevar in goljufij, kar 

vodi v medsebojno zaupanje tako zaposlenih kot poslovnih partnerjev. Ne nazadnje bi 

mogoče izpostavila še vključenost lastnikov podjetja v širšo družbeno in kulturno dejavnost, 

ki podjetju posredno in neposredno prinaša razširjen pogled in občutek v potrebe trga in 

prinaša tudi dodatno prepoznavanje našega podjetja izven lokalnih mej. 

2.1. Kakšna se po vašem mnenju zdi podpora oziroma vloga naših ministrstev na tem 

področju? 

Podpora premajhna, vloga nezadostna. Država vključno z ministrstvi bi morala zagotoviti 

takšno gospodarsko ureditev, ki bi ustvarjala ugodne razmere za zdrav razvoj podjetništva, 
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podjetjem pa pustila svobodno gospodarjenje v okviru dogovorjenih pravil. Tako pa dnevno 

spremljamo gospodarske afere, politične intrige, izčrpavanje in krajo podjetij tudi na račun 

premalo angažiranih ministrstev in neodgovornih posameznikov, ki zasedajo položaje v njih. 

3. Zakaj mora po vašem mnenju podjetje ravnati družbeno odgovorno? 

Družbeno odgovorno ravnanje in s tem spoštovanje visokih standardov poslovanja podjetju 

dolgoročno prinaša konkurenčno prednost. Z dobro prakso si podjetje pridobi zaupanje in 

zvestobo strank. Seveda pa se s takšnim ravnanjem povečuje tudi zadovoljstvo zaposlenih, kar 

ustvarja ugodno klimo v podjetju in izven njega. Zaradi tega so zaposleni veliko bolj 

motivirani za učinkovito opravljanje svojega dela. Podjetje mora ravnati družbeno odgovorno 

tudi zato, ker se s tem izboljša ime podjetja, kar mnogim deležnikom predstavlja enega bolj 

pomembnih dejavnikov, na podlagi katerega se odločijo za sodelovanje s podjetjem. S tem si 

podjetje pridobi tudi dobro pozicijo na trgu, kar prinaša večji dobiček, to pa nadalje vodi v 

povečano blaginjo družbe in širše dobro skupnosti. 

3.1. Kje vidite prednosti in kje morebitne slabosti družbeno odgovornega ravnanja? 

Prednosti so v vsem prej naštetem, vse to pa dosežeš, če si postaviš visoke cilje, večje od 

tvoje skupnosti. Zato bi tu dodala, da je družbeno odgovorno ravnanje podjetja pravzaprav 

poslanstvo z veliko osebne odgovornosti, ki postavi na preizkus lastno vest in strokovno 

znanje. 

Slabosti družbeno odgovornega ravnanja so mogoče v tem, da si nekatera podjetja z njim 

ustvarjajo reklamo in gre to ravnanje na račun marketinga namesto resnične družbene 

odgovornosti. 

3.2. Kako bi komentirali dejstvo, da nekatera podjetja ravnajo družbeno neodgovorno? 

Konkurenca na trgu je izjemna, zato marsikatero podjetje ne upošteva in zanemarja podane 

standarde, da si na račun tega poveča konkurenčno prednost, ki pa v glavnini nima dodatne 

vrednosti za zaposlene in širšo skupnost, ampak zgolj večji dobiček lastnikov kapitala. To so 

ljudje, ki upoštevajo zgolj zakone in "luknje" v njih, namesto etike. Pridobijo si obilje 

materialnih dobrin, kot človek pa razpadejo in na dolgi rok za sabo potegnejo v propad tudi 

podjetje. 

4. Kako se družbeno odgovorno ravnanje kaže do različnih deležnikov organizacije? 

Vodstvo v našem podjetju zaposlenim zagotavlja vse minimalne standarde po zakonodaji, 

poleg upoštevanja etičnih in moralnih vrednot. Vodstvo spodbuja zaposlene k odgovornosti 

do samih sebe in delovanju po lastni vesti, zaposleni pa to vračajo z vloženim trudom in 

pozitivno klimo, kar kaže na to, da gre sodelovanje zaposlenih in vodstva v pravo smer. Tudi 

kupci ostajajo zvesti našemu podjetju, kar nakazuje na to, da so naše storitve kvalitetno 
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opravljene, priznane in cenjene, le-to pa kaže na pozitivno pozicijo podjetja na trgu. Z večino 

dobaviteljev sodelujemo že vrsto let, z mnogimi od njih že od same ustanovitve našega 

podjetja, kar ravno tako kaže na ugled in spoštovanje našega podjetja, ki tako ostaja resen in 

pošten poslovni partner. S konkurenco imamo nekako spontano razdeljen trg, vseeno pa se 

moramo prilagajati razmeram na njem in ohranjati pridobljeno pozicijo. Z lokalno skupnostjo 

sodelujemo že od samega začetka, pa naj bo to v obliki donacij, sponzorstva ali pomoči pri 

skupnih projektih. 

4.1. Ali ste v katero od družbeno odgovornih aktivnosti podjetja vključeni tudi zaposleni? 

Veliko zaposlenih sodeluje pri vseh naštetih aktivnostih v podjetju. 

4.2. Lahko opišete te aktivnosti? 

Podjetje Osmica prostovoljno izvaja mnogo družbeno odgovornih aktivnosti. Mednje sodijo 

tako odnosi s kupci, zaposlenimi, lokalno skupnostjo, dobrodelnostjo, skrbjo za okolje in 

težnji k izboljšanju ekonomskih vplivov. 

Že dolga leta naše podjetje organizira tradicionalno trgatev v navezi več dobaviteljev, MePZ 

Svobode in podjetja, ravno tako smo dolgoletni sponzor koncertom MePZ Svoboda. Vrsto let 

smo imeli novoletna druženja vseh zaposlenih, skupaj praznujemo osebne jubileje zaposlenih, 

sodelujemo v dobrodelnih akcijah, ena takšnih se je ravnokar odvila v sodelovanju z občino 

Šoštanj. 

Sponzoriramo mlade glasbene skupine, bili smo donatorji v več projektih, ravno tako 

priskočimo na pomoč raznim društvom pri sponzoriranju prireditev v lokalnem okolju in še bi 

lahko naštevala. 

5. Bi za konec želeli še sami kaj predlagati oziroma dodati glede družbeno odgovornega 

ravnanja v vašem podjetju? 

Rekla bi samo to, da ne rabimo množico etičnih in moralnih kodeksov. Upoštevajmo deset 

božjih zapovedi, pa bo tako posameznik, podjetje in širša družba na poti k lepšemu in 

boljšemu življenju. Predvsem pa, bodi "človek" z veliko začetnico, da boš lahko nekoč z 

mirno vestjo in ponosom gledal nazaj na ustvarjeno. 

Intervju je bil posnet 8. 1. 2015. 
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INTERVJU S FRANCEM JAZBECEM (predstavnik vodstva) 

Predstavitev udeleženca v raziskavi  

Spol: Moški  Starost: 56 

Koliko časa ste zaposleni v podjetju Osmica, d. o. o.?  

V podjetju Osmica nisem zaposlen, ampak sem ustanovitelj in lastnik podjetja že od samega 

začetka, torej od leta 1992. 

Katero delovno funkcijo opravljate v podjetju Osmica in katere so vaše dnevne naloge? 

Opravljam torej delovno funkcijo direktorja. Delovna funkcija direktorja zahteva opravljanje 

številnih nalog, zato bom naštel le najpomembnejše, in sicer so to vodenje osebja, 

organiziranje in nadzor dela ter kontrola poslovanja. 

1. Kako bi opisali družbeno odgovorno ravnanje podjetja? 

Moje mnenje je, da družbeno odgovorno ravnanje podjetja obsega tista dejanja, s katerimi 

podjetje upošteva in izpolnjuje zahteve in interese vseh ljudi znotraj in zunaj podjetja, ki so v 

kakršnem koli sodelovanju z njim. Prav tako pa ima odgovoren odnos tudi do okolja, v 

katerem deluje. 

2. Kateri so bili po vašem mnenju glavni razlogi za to, da ste se v vašem podjetju odločili za 

družbeno odgovorno delovanje? 

Naše podjetje ravna družbeno odgovorno že od samega začetka, saj čutimo odgovornost do 

skupnosti in okolja, v katerem delujemo, hkrati pa se zavedamo, da se s takšnim odnosom 

povečuje zaupanje v podjetje s strani vseh pomembnih deležnikov. Po drugi strani pa je bila 

naša odločitev o družbeno odgovornem delovanju podjetja tudi pod vplivom pritiskov s strani 

skupnosti in širše družbe oziroma zahtev nekaterih deležnikov podjetja. Pri poslovanju ne 

smemo gledati samo nase in iskati samo koristi, temveč smo tudi sami dolžni vračati in 

narediti kaj dobrega za okolje in ljudi, ki nas podpirajo, nam zaupajo in z nami sodelujejo. 

Zavedamo se, da uspešno in dolgoročno sodelovanje temelji na obojestranski koristi. Vemo, 

da dobri in prijateljski odnosi niso nekaj samoumevnega in da je potrebno takšne odnose 

gojiti ter se zanje neprestano truditi. Ključna pri odločitvi o družbeno odgovornem ravnanju je 

bila zagotovo tudi zakonodaja, saj s svojimi zakoni in predpisi narekuje pravila delovanja 

podjetij na trgu. Zelo pomembno se mi zdi tudi dejstvo, da z družbeno odgovornim 

delovanjem podjetje daje pozitiven vtis in s tem se poveča ugled podjetja, kar predstavlja tudi 

enega glavnih razlogov za družbeno odgovorno delovanje v našem podjetju. 
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2.1. Kakšna se po vašem mnenju zdi podpora oziroma vloga naših ministrstev na tem 

področju?  

Vsekakor se mi zdi, da je spodbujanje podjetij k družbeno odgovornemu ravnanju s strani 

vlade oziroma ministrstev slabo, saj kar se tiče tega vprašanja, tudi naše podjetje kot 

konkreten primer ni deležno nobene podpore z njihove strani. Po mojem mnenju bi morala 

vlada pripraviti programe, s katerimi bi podprla in aktivno spodbujala podjetja k družbeni 

odgovornosti, saj je ta v današnjem času že skorajda nuja za dolgoročno preživetje podjetja na 

trgu. 

3. Zakaj mora po vašem mnenju podjetje ravnati družbeno odgovorno? 

Družbeno odgovorno ravnanje podjetju prinaša številne koristi. Prva in po mojem mnenju 

najpomembnejša korist, ki jo podjetje dobi z družbeno odgovornim ravnanjem je ta, da je 

takšno podjetje v širši družbi in okolju prepoznano kot zaupanja vredno podjetje, s katerim je 

vredno in dobro sodelovati. S takšnim ravnanjem se torej poveča ugled podjetja, ki je zelo 

pomemben za dolgoročno uspešnost podjetja na trgu. V podjetju, ki ravna družbeno 

odgovorno, zaposleni čutijo večjo pripadnost in so tako veliko bolj zadovoljni in motivirani za 

delo. Takšno podjetje je tudi dosti bolj privlačno za iskalce zaposlitve. Pošten odnos do 

odjemalcev se vedno obrestuje, saj se ti radi vračajo, poleg tega pa podjetje na ta način dobi 

hitre in prave povratne informacije, s katerimi lahko še izboljša svojo ponudbo. Podjetje se 

mora truditi tudi za dobre odnose s poslovnimi partnerji in dobavitelji, saj le tako lahko 

pričakuje uspešno sodelovanje in ugodnosti, ki jih dobro sodelovanje prinese s seboj. 

Družbeno odgovorno ravnanje podjetju prinaša tudi konkurenčno prednost in dobiček, zato 

mora podjetje na tem področju storiti vse kar lahko oziroma kar ne predstavlja ovire pri 

samem poslovanju. 

3.1. Kje vidite prednosti in kje morebitne slabosti družbeno odgovornega ravnanja? 

Prednosti družbeno odgovornega ravnanja je veliko, in sicer se kažejo v dobrih medosebnih 

odnosih tako z deležniki znotraj kot tudi zunaj podjetja, v uspešnem in dolgoročnem 

sodelovanju z zanesljivimi dobavitelji in poslovnimi partnerji, v večji pripadnosti zaposlenih, 

v bolj učinkovitem in tekočem poslovanju, v boljšem ugledu podjetja, ter v konkurenčni 

prednosti in dobičku. 

Sam ne vidim nobenih slabosti glede družbeno odgovornega ravnanja, omenil pa bi dve 

ključni slabosti, ki so nas, kot majhnega akterja na trgu, ovirale pri samem vključevanju 

družbene odgovornosti v poslovanje, in sicer sta to pomanjkanje finančnih sredstev in časa. 

3.2. Kako bi komentirali dejstvo, da nekatera podjetja ravnajo družbeno neodgovorno? 

Nekatera podjetja oziroma njihovi lastniki so osredotočeni le na lastno korist oziroma na 

dobiček, pri tem pa pozabijo oziroma dajo na stran vse drugo, ki je lahko za podjetje prav tako 
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izrednega pomena. Ob tem se ne zavedajo, da s takšnim ravnanjem ne škodijo samo drugim, 

temveč tudi sebi oziroma svojemu podjetju. Škoda morda ni opazna takoj, vendar pa so lahko 

na dolgi rok posledice takšnega ravnanja usodne celo za preživetje podjetja na trgu. Za to, da 

nekatera podjetja še vedno ravnajo družbeno neodgovorno in s tem škodijo širši družbi in 

okolju, je po mojem mnenju kriva predvsem država, ki takšnih podjetij ne kaznuje in jim daje 

prosto pot.  

4. Kako se družbeno odgovorno ravnanje kaže do različnih deležnikov organizacije? 

V našem podjetju se že od vsega začetka trudimo za dobre in poštene odnose z vsemi, ki 

prihajajo v stik z nami, torej z našimi zaposlenimi, s tistimi, ki iščejo zaposlitev, z odjemalci, 

dobavitelji in poslovnimi partnerji, z lokalno skupnostjo in širšo družbo ter nenazadnje tudi s 

konkurenco. Zaposlenim omogočamo dobre in varne delovne pogoje, redne plače, skrbimo pa 

tudi za njihovo ustrezno usposobljenost na delovnem mestu. Odjemalcem nudimo kakovostne 

proizvode priznanih blagovnih znamk po nizkih cenah. V želji, da vedno izpolnimo 

pričakovanja odjemalcev, nenehno izpopolnjujemo našo ponudbo. Skrbimo za to, da je 

dobava redna in hitra. V podjetju se trudimo tudi za dobre odnose z dobavitelji in poslovnimi 

partnerji, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju. Tudi z lokalno skupnostjo že 

od vsega začetka dobro sodelujemo, na primer dijakom in študentom omogočamo izvajanje 

prakse v našem podjetju, zelo pogosto pa se znajdemo tudi v vlogi sponzorja ali donatorja. 

Trudimo se, da poslujemo uspešno, pri čemer ostajamo odgovorni do družbe in okolja, v 

katerem delujemo. 

5. Na katerih področjih podjetje Osmica deluje družbeno odgovorno oziroma katere družbeno 

odgovorne aktivnosti izvaja? 

Naše podjetje je družbeno odgovorno na različnih področjih. Še posebej aktivni smo na 

področju odnosa do zaposlenih, saj so ti neprestano v stiku s strankami in so ogledalo 

podjetja. Delavcem omogočamo dobre delovne pogoje, redne plače ter izobraževanja in 

usposabljanja, stremimo pa tudi k temu, da se zaposleni v našem podjetju dobro počutijo in 

radi prihajajo v službo. Za nas sta zelo pomembna tudi varnost in zdravje zaposlenih na 

delovnem mestu, zato skrbimo za urejene in čiste delovne prostore ter ustrezno delovno 

opremo. Do zaposlenih smo strogi le do te mere, da dosežemo avtoriteto in s tem spoštovanje 

dogovorov in izpolnjevanje dolžnosti. Sicer pa je naš odnos do zaposlenih zelo sproščen, 

pošten in spoštljiv. Kadar kdo od delavcev potrebuje pomoč, smo mu vedno pripravljeni 

prisluhniti in pomagati. Zaposlene obravnavamo enakopravno, kar še posebej pride do izraza 

pri izplačilih nagrad ali pri izdajanju dopustov. Pri delu jih spodbujamo h kreativnosti in 

inovativnosti. Prizadevamo si za odprto, neposredno in dvosmerno komunikacijo z njimi, 

zaradi česar se v podjetju čuti visoka stopnja zaupanja in zaposleni si zato upajo izraziti svoje 

mnenje. Majhnost podjetja nam predstavlja prednost pri tem, da informacije med vodstvom in 

zaposlenimi potujejo veliko hitreje, poleg tega pa lahko zaradi tega veliko bolj pogosto 

stopimo v kontakt s svojimi zaposlenimi. Zavedamo se pomembnosti osebnega stika, zato se z 
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zaposlenimi največkrat pogovorimo na štiri oči. Spodbujamo jih k timskemu delu in jih 

vključujemo v pomembne odločitve podjetja. Z vsem tem skušamo kar najbolj motivirati 

zaposlene, da svoje delo opravljajo marljivo in kakovostno. Skupaj z zaposlenimi skrbimo za 

dobro klimo oziroma vzdušje v podjetju, ki pozitivno vpliva na vse, ki na kakršen koli način 

sodelujejo z nami. 

Ključnega pomena so za nas tudi odjemalci, zato si prizadevamo za dobre in prijateljske 

odnose z njimi. Slednje uresničujemo predvsem z bogato ponudbo kakovostnih izdelkov po 

konkurenčnih cenah ter s kakovostno opravljenimi storitvami. Pri tem skrbimo, da sta 

kakovost in varnost naših izdelkov na najvišjem nivoju. Na tem mestu naj omenim, da 

podjetje izpolnjuje standarde kakovosti ISO 9001. Tudi pri komuniciranju s kupci si 

prizadevamo za odprto in dvosmerno komunikacijo, saj tako dobimo prave in aktualne 

povratne informacije, katere lahko s pridom izkoristimo pri izboljšanju svoje ponudbe. Redno 

raziskovanje trga s pomočjo anket pa je še ena pot katero izkoriščamo za to, da se kar najbolj 

približamo željam in potrebam odjemalcev in tako oblikujemo svojo ponudbo. Zavedamo se, 

da se potrošniki radi vračajo tja, kjer so dobro sprejeti in kjer se spoštujejo dogovori. Slednje 

vsekakor izpolnjujemo, saj je zvestoba odjemalcev za nas zelo pomembna. Tudi če se kupec 

pritoži glede neustrezne kakovosti izdelka, mu v primeru upravičene reklamacije vedno 

povrnemo stroške. Naših kupcev nikoli ne zavajamo, saj želimo, da so naša sodelovanja 

dolgoročna. 

V našem podjetju skrbimo tudi za dobre odnose z dobavitelji in poslovnimi partnerji. 

Prizadevamo si, da odnosi z njimi temeljijo na zaupanju, medsebojnem spoštovanju in uspešni 

komunikaciji. S številnimi dobavitelji in partnerji sodelujemo že veliko let in imamo z njimi 

direktno sklenjene pogodbe. Zavedamo se, da s sodelovanjem z zanesljivimi partnerji 

sprejemamo veliko manjša tveganja, boljša pa je tudi kakovost poslovanja, zato upoštevamo 

plačilne roke in ostale pogoje, ki nam jih narekujejo naši partnerji. 

Ker naše podjetje deluje predvsem na lokalni ravni, nas lokalna skupnost zelo dobro pozna in 

smo z njo zelo povezani. Že od vsega začetka se trudimo poslovati etično, saj se s tem veča 

ugled podjetja. Ker smo močno vpeti v lokalno okolje se trudimo kar najbolj delovati v skladu 

z vrednotami iz okolja. Na naše podjetje se zelo pogosto obrnejo razna kulturna in športna 

društva s prošnjo o sponzorstvu, na katere se z veseljem odzovemo. Velikokrat smo tudi 

sponzor raznim prireditvam in društvom v Velenju in okolici. Na tem mestu naj omenim le 

nekatere, na primer mešani pevski zbor Svoboda iz Šoštanja, skupina Bum, ansambel Spev, 

ansambel Stil in drugi. V dobrodelne namene zbiramo tudi zamaške in vedno pomagamo 

tistim, ki našo pomoč potrebujejo. 

Tudi na področju varovanja okolja je naše podjetje precej aktivno, saj je z ustreznim 

izpolnjevanjem zakonskih zahtev s področja varstva okolja pridobilo certifikat ISO 14001. 

Okoljski in ekološki predpisi so vedno strožji in od podjetij zahtevajo, da delujejo prijazno 

okolju. Podjetje s svojim poslovanjem ne sme onesnaževati oziroma uničevati okolja, saj 
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lahko izgubi ugled, posledično pa tudi možnost dolgoročnega uspeha. Tega se zavedamo, zato 

poslujemo po načelu brez odpadkov oziroma le-te ločujemo. Odgovorno ravnamo tudi s 

papirjem, vodo in električno energijo. O tem nenehno osveščamo naše zaposlene. 

V naši dejavnosti je precejšnje število konkurentov, vendar s svojim delovanjem ne oviramo 

prav nobenega izmed njih in se izogibamo prijemom, kot je na primer nelojalna konkurenca, s 

katerimi bi drugim povzročali škodo oziroma jim onemogočali pot do uspeha.  

Izpolnjujemo pa tudi odgovornost do države oziroma vlade, predvsem v smislu plačevanja 

davkov in drugih obveznosti. 

5.1. Ali ste v katero od družbeno odgovornih aktivnosti podjetja vključili tudi zaposlene? 

Zaposleni so v največji meri vključeni predvsem v družbeno odgovorne aktivnosti, ki so 

povezane z odnosi do odjemalcev, z varovanjem okolja in z dobrodelnostjo. 

5.2. Lahko opišete te aktivnosti? 

Zaposleni so do odjemalcev prijazni in spoštljivi. Trudijo se za dobre in prijateljske odnose z 

njimi. Vedno jim znajo svetovati in ponuditi pomoč. Posvetijo se vsakemu kupcu posebej in 

mu pomagajo pri pravilni izbiri izdelka, svetujejo glede cen, kakovosti, in podobno. Še 

posebej spoštljivi so do starejših strank, katerim pomagajo pri samem nakupu, izdelke pa jim 

pomagajo dostaviti tudi do avtomobila ali celo na dom. Spoštljiv odnos do strank pokažejo 

tudi z urejenimi policami, s pravočasnim umikom izdelkov s potečenim rokom, s pregledno 

označenimi novostmi ali akcijami, in podobno. Z vsem tem se trudijo, da se stranke počutijo 

dobro v naši bližini in se rade vračajo. 

Ker je v zadnjem času varovanje okolja ena od osrednjih tem pri nas in po svetu je naloga 

vodstva tudi, da o tem osvešča zaposlene. Zaposleni so tako odgovorni za čiste in urejene 

delovne površine in okolico, za skrbno ločevanje odpadkov ter manjšo porabo čistilnih 

sredstev. Naloga zaposlenih je tudi ta, da o tem osveščajo stranke in vse ostale, ki poslujejo z 

nami. 

V zvezi z dobrodelnimi akcijami zaposleni spodbujajo stranke, da pomagajo pri zbiranju 

zamaškov za pomoči potrebne. Poleg tega jih tudi drugače spodbujajo za dobrodelnost in 

solidarnost do drugih. Zelo velikokrat nam tudi svetujejo o tem, kdo potrebuje našo pomoč, 

saj so največ v stiku s strankami in tako imajo veliko informacij o tem. 

6. Bi za konec želeli še sami kaj predlagati oziroma dodati glede družbeno odgovornega 

ravnanja v vašem podjetju? 

Želel bi poudariti, da je družbeno odgovorno ravnanje v današnjem času nuja vsakega 

podjetja, saj to od nas pričakuje in zahteva družba oziroma okolje, obenem pa takšno ravnanje 
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podjetju prinaša številne prednosti in priložnosti, ki jih lahko izkoristi sebi v prid. Predlagam, 

da podjetja vztrajajo pri družbeno odgovornem ravnanju, čeprav se morda takšno ravnanje 

kdaj zdi nesmiselno ali nepotrebno, vendar pa se bo na dolgi rok zagotovo vsakomur 

obrestovalo. 

Intervju je bil posnet 11. 1. 2015. 
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INTERVJU Z ANKO JAZBEC (predstavnica vodstva) 

Predstavitev udeleženca v raziskavi  

Spol: Ženski  Starost: 51 let 

Koliko časa ste zaposleni v podjetju Osmica, d. o. o.?  V podjetju Osmica sem zaposlena 21 

let. 

Katero delovno funkcijo opravljate v podjetju Osmica in katere so vaše dnevne naloge? 

Sem vodja poslovnih enot. To pomeni, da vsakodnevno organiziram, koordiniram in nadziram 

delo naših dveh poslovnih enot in sicer poslovno enoto v Šoštanju in poslovno enoto v 

Velenju. To pomeni nadzor nad nabavo, prodajo, skladišči in transportom. Preverjam 

dosledno izvajanje sistema HACCP. Določam, nadzorujem in usmerjam operativne in 

administrativne postopke za pravilno izvajanje delovnega procesa. Zagotavljam zadostno 

število zaposlenih, nadzorujem njihovo delovno učinkovitost ter spremljam njihovo varnost in 

zdravje pri delu ter požarni red. Kontroliram stroške in spremljam poslovne rezultate. Izvajam 

tudi plačila dobaviteljem. Rešujem reklamacije in iščem rešitve in odgovore na vsa vprašanja, 

ki se vsakodnevno pojavljajo v poslu.  

1. Kako bi opisali družbeno odgovorno ravnanje podjetja? 

Družbeno odgovorno ravnanje podjetja po mojem mnenju pomeni, da si podjetje pri 

vsakodnevnih dejavnostih po lastni odločitvi prizadeva upoštevati potrebe družbene in 

okoljske potrebe, ki so v korist podjetja samega in vseh njegovih deležnikov. 

2. Kateri so bili po vašem mnenju glavni razlogi za to, da ste se v vašem podjetju odločili za 

družbeno odgovorno delovanje? 

Podjetje Osmica je družinsko podjetje in kljub temu, da nisem bila v njem zaposlena od 

njegove ustanovitve, sem spremljala njegovo delovanje.  

Vseskozi mi je bilo všeč, da je podjetje delovalo družbeno odgovorno in pri tem sem 

direktorja podjetja spodbujala k takšnemu ravnanju. Poslovna odločitev podjetja je bila že v 

začetku takšna, da podjetje ne more gledati samo na lastne koristi, temveč mora okolju in 

ljudem vračati dobro na način, da imajo od tega vsi koristi.  

Pomemben je ugled podjetja, saj le-to prinaša zaupanje poslovnih partnerjev in zvestobo 

kupcev. Pri delu je pomembno upoštevanje zakonodaje, kar je predpogoj za dolgoročno 

poslovanje podjetja. 
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2.1. Kakšna se po vašem mnenju zdi podpora oziroma vloga naših ministrstev na tem 

področju? 

Ministrstva po mojem mnenju na noben način ne spodbujajo družbeno odgovornega delovanja 

podjetja. S svojo zakonodajo, ki jo po hitrih postopkih sprejemajo, in ne preverijo njenih 

posledic, družbeno odgovorno ravnanje samo ovirajo. 

3. Zakaj mora po vašem mnenju podjetje ravnati družbeno odgovorno? 

Družbeno odgovorno ravnanje prinaša podjetju ugled pri dobaviteljih, ki spoznajo, da je 

podjetje zaupanja vreden partner. To podjetju omogoča nabavo blaga po ugodnejših pogojih, 

kamor spadajo nabavne cene in plačilni roki. Na tak način lahko kupcem ponudimo boljše 

pogoje nakupa. 

S tem, ko zaposlujemo delavce predvsem iz lokalnega okolja, pripomoremo k povečanju 

zaposlenih v Šaleški dolini, hkrati pa so kupci bolj zadovoljni, saj jim blago postrežejo 

trgovci, ki jih poznajo, jim zaupajo, so jih navajeni in se zaradi tega tudi raje vračajo. 

Strankam se prilagajamo v njihovih željah in potrebah, saj se z dobavitelji trudimo na 

prodajne police umestiti prave izdelke, po želji pa jim pomagamo tudi pri dostavi. Ker smo 

majhno podjetje, se lažje prilagajamo in smo s tem bolj konkurenčni.  

3.1. Kje vidite prednosti in kje morebitne slabosti družbeno odgovornega ravnanja? 

Družbeno odgovorno ravnanje podjetja se kaže najprej v zadovoljstvu kupcev. Če so 

zadovoljni kupci, so zadovoljni tudi zaposleni in se še bolj trudijo, da kupcem zagotovijo 

dobro in kvalitetno izbiro izdelkov na prodajnih policah po konkurenčnih cenah. 

Slabosti takega poslovanja so le v tem, da od zaposlenih terjajo veliko več časa, podjetja pa 

obremenijo z večjimi stroški.  Kljub temu pa tak način dela dolgoročno omogoča preživetje 

tako majhnega podjetja, kot je Osmica.  

3.2. Kako bi komentirali dejstvo, da nekatera podjetja ravnajo družbeno neodgovorno? 

Družbeno neodgovorna podjetja povzročajo nelojalno konkurenco in morebitno kartelno 

dogovarjanje. Glede na to, da je Osmica manjše podjetje, ji to onemogoča normalno 

preživetje. 

4. Kako se družbeno odgovorno ravnanje kaže do različnih deležnikov organizacije?  

Zaposleni v podjetju Osmica se zavedamo, da bomo samo z dobrimi medsebojnimi odnosi 

delovali v zadovoljstvo kupcev in dobaviteljev. Zato je pomembna odločitev vodstva, da pri 

zaposlovanju sodelavcev najde take ljudi, ki se zavedajo družbeno odgovornega ravnanja in 

poslanstva podjetja. Poleg rednih plač in primernih delovnih pogojev, omogoča podjetje 

delavcem tudi druženja in aktivnosti v prostem času. Kupcem se ob posebnih priložnostih 



Priloga 5 

 

 

zahvalimo za zvestobo z drobnimi pozornostmi. Z dobavitelji ohranjamo poštene in korektne 

odnose. Z lokalno skupnostjo sodelujemo na različnih prireditvah in dobrodelnih akcijah, kjer 

kot sponzorji ali donatorji omogočamo podjetjem, društvom in posameznikom normalno 

delovanje. Dijakom in študentom omogočamo opravljanje obvezne in počitniške prakse. Pri 

delu odgovorno ravnamo z vodo in elektriko. V trgovinah imamo postavljene zabojnike za 

nevarne odpadke, na primer baterije. Pri vzdrževanju prostorov uporabljamo okolju prijazna 

čistila. Dnevno dosledno izvajamo pravila sistema HACCP. Z elektronskim poslovanjem 

skrbimo za manjšo porabo papirja. S skrbno načrtovano logistiko zmanjšujemo prevožene 

kilometre naših transportnih vozil. Z rednim vzdrževanjem hladilnih komor skrbimo za 

manjšo porabo električne energije in se s tem izogibamo morebitnim stroškom, ki bi nastali ob 

okvarah.    

5. Na katerih področjih podjetje Osmica deluje družbeno odgovorno oziroma katere družbeno 

odgovorne aktivnosti izvaja? 

Podjetje Osmica deluje družbeno odgovorno kot celota, pri tem pa posebno skrb namenjamo 

zaposlenim, saj predstavljajo predvsem za prodajnim pultom najbolj neposredni stik s 

strankami in s svojim odnosom do njih in do dela najbolj reprezentativno predstavljajo 

podjetje. Dober vtis o podjetju pa lahko da samo tak delavec, ki je za svoje delo primerno in 

pravično nagrajen. Ravno to ob primernih delovnih pogojih poleg neprestanega izobraževanja 

in usposabljanja nudimo zaposlenim. Od zaposlenih pa pričakujemo, da bodo svoje delo 

opravljali vestno in skladu z dogovori. Spodbujamo jih, da so pri delu tudi kreativni, 

inovativni in da si želijo osvojiti nova znanja. Ker smo majhno podjetje, nam to omogoča 

hiter pretok informacij, ki jih potrebujemo za kvalitetno opravljeno delo. Prisluhnemo tudi 

njihovim željam in potrebam, ko se dogovarjamo o koriščenju dopusta, morebitnih menjavah 

delovnih izmen ali kdaj tudi pri menjavah delovnega mesta med dvema enotama. Zaposlenim 

omogočimo tudi napredovanje, če izrazijo tako željo in če se izkažejo z delom.  

Za vse našteto je pomembna izbira zaposlenih, zato se trudimo, da poiščemo kader v 

lokalnem okolju, vendar želimo ostati do vseh enakopravni.  

V Velenju smo pred leti kupili staro stavbo propadajočega Kina, jo obnovili in v teh prostorih 

opravljamo dejavnost. Ta del mesta ob lepem parku je bil v času, ko smo se odločali za 

investicijo, precej neatraktiven. V vseh letih delovanja vse do danes so se spremenile navade 

občanov, park in rekreacijski center je vedno bolj obiskan, s tem pa tudi naša trgovina. 

Skrbimo za lepo okolico, saj je podjetje z ustreznim izpolnjevanjem zakonskih zahtev s 

področja varstva okolja pridobilo certifikat ISO 14001. Kupci cenijo naša prizadevanja in se 

še toliko raje ustavljajo v naši trgovini.  Prisluhnili smo potrebam strank in smo znani po 

posebno dobrih in cenovno ugodnih sendvičih, narezkih in kanapejih, ki so postali že skoraj 

prepoznana blagovna znamka našega podjetja. Naše podjetje prodaja kakovostno, varno in 

čim bolj svežo hrano. 
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V naših trgovinah skrbimo za primerno ponudbo. Ob tem je glavnega pomena, da je blago 

slovenskih proizvajalcev, trudimo pa se, da kupce navajamo na izdelke iz lokalnega okolja, ki 

jih najdejo na naših policah. Seveda je ob tem potrebno neprestano prilagajanje željam in 

potrebam strank, kar pa skušamo zadovoljiti z nabavo pri stalnih dobaviteljih. 

Kot družbeno odgovorno podjetje smo v 22-ih letih delovanja z dobavitelji ustvarili korektne 

odnose. Svoje dolžnosti poravnavamo v skladu z dogovori in pogodbami, zato lahko želje in 

potrebe strank zadovoljimo z njihovo pomočjo. Morebitne reklamacije strank rešujemo v 

dogovoru z dobavitelji v najkrajšem možnem času, saj se zavedamo, da je tudi to pomemben 

dejavnik pri strankah. Večina naših dobaviteljev je iz bližnje okolice, to je iz Savinjsko – 

šaleške regije, za zagotovitev primerne založenosti trgovine pa po potrebah sodelujemo z 

dobavitelji iz cele Slovenije. Naše podjetje izpolnjuje standarde kakovosti ISO 9001.  

Naše podjetje je v Šaleški dolini poznano tudi po tem, da v lokalni skupnosti pomaga s 

sponzorstvi in donacijami v obliki blaga, storitev ali finančnih sredstev. Na nas se s prošnjami 

po tovrstni pomoči obračajo posamezniki, društva ali podjetja. Na njihove prošnje se 

odzovemo, saj želimo in z določenimi sredstvi tudi zmoremo pomagati.  

5.1. Ali ste v katero od družbeno odgovornih aktivnosti podjetja vključili tudi zaposlene?  

Ves čas spodbujamo zaposlene, da se pridružijo v projektih v katerih sodeluje podjetje 

Osmica. Tako sodelujejo pri prireditvah, kjer smo soorganizator, v trgovini pa spodbujamo 

stranke, da v posebne zabojnike mečejo plastične pokrovčke.  

5.2. Lahko opišete te aktivnosti? 

Zaposleni se trudimo, da s strankami ohranjamo čim prijaznejši odnos. Prisluhnemo njihovim 

željam in jih skušamo zadovoljiti po naših najboljših zmožnostih. Pri tem ni naš moto prodati 

za visoko ceno in dobiček, temveč stranko zadovoljiti, da se bo rada vračala k nam v trgovino, 

pa naj gre za drobne dnevne nakupe ali pa za stranko, ki pri nas nabavlja blago za opravljanje 

svoje dejavnosti. Zavedamo se, da je zadovoljna tista stranka, ki se bo k nam vračala.  

Omenila sem že, da je podjetje Osmica soorganizator oziroma sponzor ali donator pri 

prireditvah v bližnji in daljni okolici. Zaposleni tako večkrat pripravljamo hrano za take 

prireditve, pri čemer je potrebna angažiranost zaposlenih, saj gre za izredne dogodke. Če gre 

za prireditve v poletnem času, strankam postavimo t. i. jurčke ali točilne pulte, omogočimo 

hlajenje pijače in izredne dostave. Večkrat pa ravno glede dostave prisluhnemo tudi potrebam 

tistim, predvsem starejšim ljudem, ki si kupljenega blaga iz različnih vzrokov ne morejo sami 

peljati domov, pa jim priskočimo na pomoč z dostavo na dom. 

Zaposleni se trudijo, da je okolica naših trgovin čista in urejena, da so na primernih mestih 

koši za ločeno zbiranje odpadkov. Stranke z našim zgledom spodbujamo, da tudi same 
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pravilno odlagajo odpadke ter si tako skupaj prizadevamo, da poslujemo po načelu brez 

odpadkov. 

6. Bi za konec želeli še sami kaj predlagati oziroma dodati glede družbeno odgovornega 

ravnanja v vašem podjetju? 

Družbena odgovornost podjetja je trajnostna dejavnost, v katero moramo biti vpleteni vsi 

zaposleni in jo izvajati tako, da postane samoumevna. Le na tak način smo lahko vzor 

strankam, dobaviteljem in lokalni skupnosti. Ker pa v svetu velja načelo »kar daš, to dobiš«, 

si prizadevamo dati dobro. 

Intervju je bil posnet 11. 1. 2015. 
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INTERVJU Z DEJANOM GLAVICO (predstavnik vodstva) 

Predstavitev udeleženca v raziskavi  

Spol: Moški  Starost: 36 let 

Koliko časa ste zaposleni v podjetju Osmica, d. o. o.? V podjetju Osmica sem zaposlen 6 let. 

Katero delovno funkcijo opravljate v podjetju Osmica in katere so vaše dnevne naloge? 

Opravljam funkcijo vodje prodaje in nabave. Dnevne naloge, ki jih opravljam so kontrola 

stanja zalog; planiranje, vodenje in nadziranje nabave in prodaje blaga; raziskovanje 

nabavnega trga, in iskanje novih dobaviteljev. 

1. Kako bi opisali družbeno odgovorno ravnanje podjetja? 

Po mojem mnenju se podjetje vede družbeno odgovorno če posluje etično in pri tem ni 

osredotočeno le na dobiček, ampak gleda širše. Pri tem se vede spoštljivo do vseh 

udeležencev podjetja ter izpolnjuje svoje obljube in obveznosti do vsakega posebej. Prav tako 

je pomembno, da ima s poslovanjem podjetja korist tudi družba tako v ožjem kot tudi v širšem 

smislu.  

2. Kateri so bili po vašem mnenju glavni razlogi za to, da ste se v vašem podjetju odločili za 

družbeno odgovorno delovanje? 

Menim, da glavni razlog za družbeno odgovorno ravnanje izhaja predvsem iz tesne 

povezanosti s skupnostjo in okoljem, v katerem podjetje deluje. V našem podjetju želimo 

ohraniti dobre in poštene odnose z vsemi, ki so v naši bližini. Ker smo majhno podjetje, je za 

uspešno poslovanje zelo pomembna podpora lokalne skupnosti in okolja, zato se še toliko bolj 

trudimo za to, da v njihovih očeh ostanemo zaupanja vredno podjetje. Za družbeno odgovorno 

ravnanje smo se odločili tudi zaradi dobrih odnosov z deležniki, saj ti želijo sodelovati le s 

takšnimi podjetji, ki poslujejo pošteno in pravično. V našem podjetju je izrednega pomena 

tudi, da poznamo potrebe in želje odjemalcev, saj vemo, da bomo le tako pridobili njihovo 

zvestobo. Za družbeno odgovorno ravnanje smo se odločili tudi zato, ker želimo ohraniti 

oziroma povečati ugled podjetja. Ker se zavedamo, da se novice o dobrih dejanjih širijo hitro, 

še hitreje pa se širijo novice o slabih dejanjih, podjetje na vsakem koraku upošteva zakone in 

predpise ter posluje na pošten način. S tem se izogne morebitnim tožbam ali kaznim, ki bi 

zagotovo negativno vplivale na ime podjetja in zmanjšale zaupanje vanj. To bi za podjetje 

lahko pomenilo celo prenehanje poslovanja. 
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2.1. Kakšna se po vašem mnenju zdi podpora oziroma vloga naših ministrstev na tem 

področju? 

Podpora vlade podjetjem glede družbeno odgovornega ravnanja se mi zdi zelo šibka. To še 

posebej občutimo mala podjetja, ki zaradi manjše finančne samostojnosti večkrat potrebujemo 

podporo iz okolja za uresničitev nekaterih ciljev podjetja, katerih korist imajo tudi drugi 

udeleženci podjetja, ne le lastniki. 

3. Zakaj mora po vašem mnenju podjetje ravnati družbeno odgovorno? 

Vsekakor sem mnenja, da imajo podjetja, ki delujejo družbeno odgovorno precejšnjo prednost 

pred ostalimi podjetji na trgu, saj kot sem že omenil, posamezniki in druga podjetja veliko 

rajši sodelujejo s podjetji, ki poslujejo pošteno in se ne okoriščajo na račun drugih. Če 

podjetje sodeluje pri reševanju problemov družbe, bo tudi družba pomagala reševati 

probleme, ki pestijo podjetje. Dobri in uspešni odnosi namreč temeljijo na vzajemnem 

sodelovanju. Družbeno odgovorno ravnanje oziroma dobri odnosi z deležniki prinašajo 

podjetju številne koristi. Odgovornost do zaposlenih in skrb zanje pomeni večjo motivacijo 

delavcev za vestno in kakovostno opravljanje dela. Posledično so tudi veliko bolj zadovoljni, 

kar občutijo tudi ljudje, ki z nami sodelujejo. Pomembni so tudi odnosi s potrošniki, saj je v 

današnjem času ponudba večja od povpraševanja, zato se od podjetij zahteva res najboljše. 

Vendar pa je ves trud poplačan, ko podjetje pridobi njihovo zaupanje in zvestobo. S poštenim 

odnosom do dobaviteljev in poslovnih partnerjev lahko podjetje sklene uspešna in dolgoročna 

sodelovanja ali pa celo strateška partnerstva z njimi. Ena od ključnih prednosti družbeno 

odgovornega ravnanja je tudi izboljšana podoba podjetja. Z vsem tem je poslovanje podjetja 

veliko lažje in bolj učinkovito. 

3.1. Kje vidite prednosti in kje morebitne slabosti družbeno odgovornega ravnanja? 

Prednosti družbeno odgovornega ravnanja so torej konkurenčna prednost, dobri odnosi z 

udeleženci podjetja, motiviranost in pripadnost zaposlenih, zvestoba odjemalcev, strateška 

partnerstva z dobavitelji, učinkovito poslovanje in izboljšana podoba podjetja, medtem ko 

slabosti družbeno odgovornega ravnanja ne vidim. 

3.2. Kako bi komentirali dejstvo, da nekatera podjetja ravnajo družbeno neodgovorno? 

Po mojem mnenju se podjetja, ki ravnajo družbeno neodgovorno ne zavedajo pomena 

takšnega ravnanja in ne vedo, da z družbeno odgovornim ravnanjem pridobijo veliko 

prednosti. Lastniki številnih podjetij vidijo v tem predvsem nepotreben strošek, zato se 

družbeno odgovornim aktivnostim izogibajo. Na drugi strani pa imamo podjetja, ki gledajo 

samo nase in na lastno korist in pri tem s svojim poslovanjem škodijo drugim okoli sebe. 
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4. Kako se družbeno odgovorno ravnanje kaže do različnih deležnikov organizacije?  

Vodstvo in zaposleni imamo že od samega začetka dobre odnose z vsemi, ki z našim 

podjetjem sodelujejo. V zvezi z zaposlenimi vodstvo nagrajuje uspešne delavce, usklajuje 

delo s prosim časom in si prizadeva za njihovo zadovoljstvo. Z bogato ponudbo kakovostnih 

izdelkov, s kakovostno opravljenimi storitvami ter s prijaznim in usposobljenim kadrom 

želimo izpolniti želje in potrebe naših kupcev ter poskrbeti, da se v naših prostorih počutijo 

domače. S številnimi priznanimi slovenskimi dobavitelji sodelujemo že od samega začetka 

našega poslovanja, kar smo dosegli predvsem z etičnim poslovanjem ter s poštenimi in 

prijateljskimi odnosi. Zelo povezani smo tudi z lokalno skupnostjo, s katero sodelujemo pri 

raznih projektih, omogočamo izvedbo prakse dijakom in študentom iz naše in bližnjih občin, 

zelo pogosto smo tudi sponzor prireditvam ali raznim okoliškim društvom. 

5. Na katerih področjih podjetje Osmica deluje družbeno odgovorno oziroma katere družbeno 

odgovorne aktivnosti izvaja? 

Družbeno odgovorne aktivnosti našega podjetja so vidne predvsem na področju zaposlenih, 

kupcev, dobaviteljev, lokalne skupnosti, kakovosti in varnosti izdelkov, varovanja okolja in 

dobrodelnosti. 

V vodstvu dajemo velik poudarek na prijazen, dober in usposobljen kader. Pri zaposlovanju 

zagotavljamo vsem enake možnosti, saj pozdravljamo tako kreativnost in ambicioznost 

mladih kot tudi znanje in dolgoletne izkušnje starejših. Zavedamo se, da je od vsakega 

posebej odvisen obstoj podjetja, zato skrbimo za zdrave in zadovoljne delavce. To 

uresničujemo z rednim izplačevanjem plač, s skrbjo za čiste in urejene delovne površine, z 

usposabljanjem na delovnem mestu in rednimi seminarji. Z zaposlenimi imamo korekten in 

sproščen odnos. Naša komunikacija je odprta, saj spodbujamo zaposlene k izražanju mnenj. V 

našem podjetju imamo redne kolektivne sestanke, kjer se z zaposlenimi pogovorimo o vseh 

stvareh, ki so pomembne za tekoče poslovanje. Vse probleme se trudimo reševati sproti. Tudi 

zunaj delovnega časa se z zaposlenimi lepo razumemo in imamo redne stike. Večkrat 

pripravimo razna družabna srečanja in piknike, kjer se med seboj pomerimo v različnih 

športnih aktivnostih. Vsako leto v jesenskem času organiziramo trgatev, ob koncu leta pa 

pripravimo zaključek, kjer se vsi skupaj poslovimo od starega in pozdravimo novo leto. Vse 

to botruje k temu, da zaposleni čutijo pripadnost podjetju in dobro opravljajo svoje delo.  

Naše podjetje uspešno posluje že dobri dve desetletji, saj imamo veliko stalnih odjemalcev, ki 

zaupajo v nas in naše poslovanje. Eden izmed glavnih ciljev podjetja je izpolnjevanje želja in 

potreb odjemalcev, zato skrbimo za to, da je naša ponudba kakovostna in raznolika. Lahko se 

torej pohvalimo s kakovostnimi in varnimi izdelki, s celovitim opravljanjem storitev ter s 

prijaznim in usposobljenim kadrom, saj s tem ohranjamo zvestobo naših kupcev, obenem pa 

privabljamo tudi nove. Našim odjemalcem smo vedno na voljo, jim radi pomagamo in 
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svetujemo, skratka imamo z njimi dobre odnose. Skupaj z zaposlenimi skrbimo za dobro 

klimo v podjetju, saj želimo, da se kupci v naših prostorih dobro počutijo. 

Ponudbe s strani dobaviteljev so na trgu zelo raznolike, prav tako je potrebno paziti tudi na 

spreminjanje cen in kvaliteto proizvodov, ki jih ponujajo. Zato je izbira dobavitelja ena od 

pomembnejših strateških odločitev vsakega podjetja. Naše podjetje z večino dobavitelji 

posluje že od samega začetka poslovanja in ima z njimi sklenjene dolgoročne pogodbe. Za 

dolgoročno sodelovanje z dobavitelji je potrebna poštenost, spoštovanje, zaupanje, korektnost, 

sprotno reševanje konfliktov in dobra komunikacija. Naše podjetje izpolnjuje svoje 

obveznosti do dobaviteljev, zato smo deležni številnih ugodnosti. Z dobavitelji imamo redne 

sestanke, katerih namen je ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov in nadaljnjega sodelovanja 

z njimi. Še posebej pomembno se mi zdi dejstvo, da smo klasične kupoprodajne odnose 

nadomestili s strateškim partnerstvom z dobavitelji, s tem pa je omogočena možnost skupnega 

razvoja. 

Ker poslujemo že dobrih dvajset let, čutimo močno povezanost z lokalno skupnostjo. Zato se 

trudimo za dobre odnose in pošteno poslovanje, pri čemer podpiramo lokalne dobavitelje in z 

njimi sodelujemo. Prav tako pa podpiramo tudi druge lokalne organizacije in društva. Skupaj 

z občinama Velenje in Šoštanj sodelujemo pri raznih projektih in dobrodelnih akcijah. 

Omogočamo izvajanje prakse za dijake in študente, pogosto pa tudi sponzoriramo razne 

prireditve oziroma društva iz okolice. Za dobrodelne namene imamo v naših prostorih tudi 

zabojnike namenjene zbiranju zamaškov. 

Dejavni smo tudi na področju varovanja okolja, kjer smo pridobili certifikat ISO 14001. 

Najpomembnejše aktivnosti, ki jih izvajamo na tem področju so ločevanje odpadkov, manjša 

poraba čistil, odgovorno ravnanje z vodo, nagibanje k elektronskemu poslovanju in s tem 

manjša poraba papirja. V prostorih imamo tudi posebne zabojnike za nevarne odpadke, kamor 

odlagamo baterije. 

Lahko rečem, da družbeno odgovorno ravnamo tudi do konkurence, saj jih ne oviramo pri 

njihovem poslovanju in se izogibamo nelojalni konkurenci. 

5.1. Ali ste v katero od družbeno odgovornih aktivnosti podjetja vključili tudi zaposlene? 

Zaposleni so vključeni predvsem v aktivnosti, ki se tičejo odnosov z odjemalci ter 

odgovornosti do okolja. 

5.2. Lahko opišete te aktivnosti? 

Zaposleni imajo največjo vlogo pri tem ali bodo odjemalce obdržali ali bodo ti raje odšli 

drugam. Zato morajo biti zaposleni do strank prijazni in spoštljivi in jim na vsakem koraku 

pomagati in svetovati. Truditi se morajo, da pridobijo njihovo zaupanje in zvestobo.
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Zaposleni so odgovorni za urejenost in čistost delovnih prostorov ter okolice, zadolženi pa so 

tudi za ločeno zbiranje odpadkov. Skrbeti morajo tudi za to, da se nevarni odpadki odlagajo v 

zanje primerne zabojnike. O vsem tem morajo osveščati tudi stranke. 

6. Bi za konec želeli še sami kaj predlagati oziroma dodati glede družbeno odgovornega 

ravnanja v vašem podjetju? 

Družbeno odgovorno ravnanje predstavlja zelo pomemben dejavnik, ki ga mora podjetje 

upoštevati pri svojem poslovanju, če želi ostati uspešno in konkurenčno. Družbena 

odgovornost podjetju sicer ne prinese takojšnjih pozitivnih učinkov, vsekakor pa na dolgi rok 

prinaša številne prednosti in koristi. V našem podjetju nimamo zapisanih pravil, ki bi 

narekovala obnašanje in delovanje zaposlenih, medtem ko je vodstvo tisto, ki s svojim 

obnašanjem predstavlja vzor zaposlenim. Največji ponos mi predstavlja dejstvo, da imamo 

veliko rednih odjemalcev in da dolga leta uspešno poslujemo s priznanimi dobavitelji in 

poslovnimi partnerji, kar je dokaz, da poslujemo odgovorno in pošteno. 

Intervju je bil posnet 13. 1. 2015. 
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Razlogi za družbeno odgovorno ravnanje v družinskem podjetju 

 

Osebe 

Povečanje ugleda 
podjetja (a) 

Upoštevanje 
zakonodaje (b) 

Tesna povezanost 

s skupnostjo in z 

okoljem (c) 

Izboljšanje odnosov z 

deležniki podjetja (d) 

 

Erbus 

Aa1: »Družbeno 
odgovorni pa smo 

seveda tudi zato, ker 

to daje podjetju 

pozitiven ugled.« 

 

Ab1: / 

Ac1: »Družbeno 
odgovorni pa smo 

tudi zato, ker vemo, 

da je podjetje vpeto v 

širše družbeno okolje 
/.../ in je zato 

smiselno, da se tako 

vede tudi podjetje.« 

Ad1: »Prav tako imamo tudi do 
strank pozitiven odnos /.../ se 

potrudimo pri naročilu blaga in 
upoštevamo želje kupcev.« 

 

Tajnik 

Ba1: »Z ustvarjenim 
dobrim imenom in 

ugledom podjetja 

smo si pridobili 

zvestobo in zaupanje 

tako kupcev kot 

dobaviteljev.« 

Bb1: »Izhodišče je 
po mojem 

vsekakor 

zakonodaja /.../ 

prinaša nižje 
stroške, tj. 
izognitev 

morebitnim 

kaznim in s tem 

pozitiven vtis.« 

Bc1: »Ne nazadnje bi 
mogoče izpostavila 
še vključenost /.../ v 
širšo družbeno in 
kulturno dejavnost, ki 

/.../ izven lokalnih 

mej.« 

Bd1: »Kot tretje bi izpostavila 
etično in moralno zavezo 
lastnikov /.../ kar vodi v 

medsebojno zaupanje tako 

zaposlenih kot poslovnih 

partnerjev.« 

 

Jazbec 

Franc 

Ca1: »Zelo 
pomembno se mi zdi 

tudi dejstvo /.../ in s 

tem se poveča ugled 
podjetja, kar /.../ v 

našem podjetju.« 

Cb1: »Ključna pri 
odločitvi /.../ 
zakonodaja, saj s 

svojimi zakoni in 

predpisi narekuje 

pravila delovanja 

podjetij na trgu.« 

Cc1: »Naše podjetje 
ravna /.../ saj čutimo 
odgovornost do 

skupnosti in okolja, v 

katerem delujemo.« 

 

Cc2: »Pri poslovanju 
ne smemo gledati 

samo nase /.../ dolžni 
vračati in narediti kaj 
dobrega za okolje in 

ljudi, ki /.../ z nami 

sodelujejo.« 

Cd1: »Hkrati pa se zavedamo, 
da se s takšnim odnosom 
povečuje zaupanje v podjetje s 
strani vseh pomembnih 

deležnikov.« 

 

Cd2: »Zavedamo se, da 
uspešno in dolgoročno 
sodelovanje /.../ je potrebno 

takšne odnose gojiti ter se 
zanje neprestano truditi.« 

 

Jazbec 

Anka 

Da1: »Pomemben je 
ugled podjetja, saj le-

to prinaša zaupanje 
poslovnih partnerjev 

in zvestobo kupcev.« 

Db1: »Pri delu je 
pomembno 

upoštevanje 
zakonodaje /.../ 

dolgoročno 
poslovanje 

podjetja.« 

Dc1: »Poslovna 
odločitev podjetja /.../ 
mora okolju in 

ljudem vračati dobro 
na način, da imajo od 
tega vsi koristi.« 

 

Dd1: /  

 

Glavica 

Ea1: »Za družbeno 
odgovorno ravnanje 

smo se odločili tudi 
zato /.../ povečati 
ugled podjetja.« 

Eb1: »Ker se 
zavedamo, da se 

novice /.../ 

upošteva zakone 
in predpise /.../ 

lahko pomenilo 

celo prenehanje 

poslovanja.« 

Ec1: »Menim, da 
glavni razlog /.../ 

izhaja predvsem iz 

tesne povezanosti s 

skupnostjo in 

okoljem, v katerem 

podjetje deluje.« 

 

Ec2: »Ker smo 
majhno podjetje /.../ 

pomembna podpora 

lokalne skupnosti in 

okolja /.../ ostanemo 

zaupanja vredno 

podjetje.« 

Ed1: »V našem podjetju želimo 
ohraniti dobre in poštene 

odnose z vsemi, ki so v naši 
bližini.« 

 

Ed2: »Za družbeno odgovorno 
ravnanje smo se odločili/.../ saj 
ti želijo sodelovati le s 
takšnimi podjetji, ki poslujejo 
pošteno in pravično /.../ da 
poznamo potrebe in želje 
odjemalcev /.../ pridobili 

njihovo zvestobo.« 
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Pomen družbeno odgovornega ravnanja v vsakdanjem poslovanju podjetja 

 

Osebe 

Zvestoba 

odjemalcev (a) 

Motivacija in 

učinkovitost 
zaposlenih (b) 

Zadovoljstvo 

zaposlenih (c) 

Uspešno sodelovanje z 
dobavitelji in poslovnimi 

partnerji (d) 

 

Erbus 

Aa1: »Stranke morajo 
biti zadovoljne s 

podjetjem, da se 

kasneje tudi vračajo 
in pripeljejo s seboj 

nove stranke.« 

Ab1: »S tem so 
delavci motivirani 

in zato tudi 

produktivnejši.« 

Ac1: »Najprej je 
potrebno, da je 

podjetje /.../ dobro 

počutijo v podjetju 
/.../ lažje opravljajo 
svoje delo« 

Ad1: »Družbena odgovornost 
je seveda pomembna /.../ za 

dobavitelje in poslovne 

partnerje /.../ poslujejo 

pozitivno, jim nudijo določene 
ugodnosti in dodatne storitve.« 

 

Tajnik 

Ba1: »Z dobro prakso 

si podjetje pridobi 

zaupanje in zvestobo 

strank.« 

Bb1: »Zaradi tega 

so zaposleni /.../ 

motivirani za 

učinkovito 
opravljanje 

svojega dela.« 

Bc1: »Seveda pa se s 

takšnim ravnanjem 
povečuje tudi 
zadovoljstvo 

zaposlenih /.../ in 

izven njega.« 

 

Bd1: / 

 

Jazbec 

Franc 

Ca1: »Pošten odnos 
do odjemalcev se 

vedno obrestuje, saj 

se ti radi vračajo.« 

 

Cb1: / 

Cc1: »V podjetju, ki 
ravna družbeno 
odgovorno, zaposleni 

/.../ veliko bolj 

zadovoljni /.../ za 

delo.« 

Cd1: »Podjetje se mora truditi 
tudi za dobre odnose s 

poslovnimi partnerji in 

dobavitelji /.../ uspešno 
sodelovanje in ugodnosti /.../ 

prinese s seboj.« 

 

Jazbec 

Anka 

Da1: »Hkrati pa so 
kupci bolj zadovoljni 

/.../ in se zaradi tega 

tudi raje vračajo.« 

Db1: »In se še bolj 
trudijo,da kupcem 

zagotovijo dobro 

in kvalitetno /.../ 

po konkurenčnih 
cenah.« 

Dc1: »Če so 
zadovoljni kupci, so 

zadovoljni tudi 

zaposleni.« 

Dd1: »Družbeno odgovorno 
ravnanje prinaša podjetju 
ugled pri dobaviteljih /.../ 

podjetju omogoča nabavo 
blaga po ugodnejših pogojih, 
kamor spadajo nabavne cene 

in plačilni roki.« 

 

Glavica 

Ea1: »Pomembni so 
tudi odnosi s 

potrošniki /.../ 
njihovo zaupanje in 

zvestobo.« 

Eb1:»Odgovornost 
do zaposlenih /.../ 

večjo motivacijo 
/.../ kakovostno 

opravljanje dela.« 

Ec1: »Posledično so 
tudi veliko bolj 

zadovoljni /.../ ki z 

nami sodelujejo.« 

Ed1: »S poštenim odnosom do 
dobaviteljev in poslovnih 

partnerjev /.../ uspešna in 
dolgoročna sodelovanja /.../ 
partnerstva z njimi.« 
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Osebe 

Izboljšana podoba podjetja (e) Konkurenčna prednost (f) 

 

Erbus 

 

Ae1: »S tem se dvigne ugled podjetja in kakovost 
opravljenega dela.« 

 

Af1: »To daje podjetju konkurenčnost pred 
drugimi, ki niso družbeno odgovorna.« 

 

Tajnik 

 

Be1: »Podjetje mora ravnati družbeno odgovorno 
/.../ izboljša ime podjetja /.../ sodelovanje s 

podjetjem.« 

 

Bf1: »Družbeno odgovorno ravnanje /.../ 
dolgoročno prinaša konkurenčno prednost.« 

 

Jazbec 

Franc 

 

Ce1: »S takšnim ravnanjem se torej poveča ugled 
podjetja /.../ uspešnost podjetja na trgu.« 

 

Cf1: »Družbeno odgovorno ravnanje podjetju 

prinaša tudi konkurenčno prednost /.../ pri 
samem poslovanju.« 

 

Jazbec 

Anka 

 

De1: / 

 

 

Df1: / 

 

Glavica 

 

Ee1: »Ena od ključnih prednosti /.../ je tudi 
izboljšana podoba podjetja.« 

 

Ef1: »Vsekakor sem mnenja, da imajo podjetja 
/.../ prednost pred ostalimi na trgu /.../ se ne 

okoriščajo na račun drugih.« 
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Področja družbeno odgovornega ravnanja v družinskem podjetju 

 

Osebe 

Odnosi z zaposlenimi (a) Odnosi z odjemalci (b) 

 

Erbus 

Aa1: »Vodstvo ima do zaposlenih korekten in 
pozitiven odnos.« 

 

Aa2: »Predvsem je pomembno /.../ redne plače, 
/.../ najrazličnejše oblike pomoči, kot so denarne 
in tudi materialne pomoči /.../ določeno število 
dni dopusta /.../ dodatna izobraževanja in 
usposabljanja.« 

Ab1: »Delavci smo do kupcev prijazni in spoštljivi 
/.../ urejen izgled trgovine, naročujemo izdelke, ki 
jih stranke želijo, pozorni smo na varnost in izgled 
izdelkov, poskrbimo za pestro izbiro 

najrazličnejših izdelkov /.../ nudimo tudi različne 
storitve in se trudimo ugoditi njihovim željam /.../ 

pomoč kupcem /.../ starejšim kupcem, ki jim 
pomagamo pri samem nakupu /.../ nakup preko 

telefona in jim izdelke dostavimo na dom /.../ da 

se kupci v trgovini počutijo domače in da imajo 
občutek sprejetosti. 

 

Tajnik 

Ba1: »Vodstvo v našem podjetju zaposlenim 

zagotavlja vse minimalne standarde po 

zakonodaji /.../ vračajo z vloženim trudom in 
pozitivno klimo /.../ v pravo smer.« 

 

Ba2: »Že dolga leta naše podjetje organizira 
tradicionalno trgatev.« 

 

Ba3: »Vrsto let smo imeli novoletna druženja 

vseh zaposlenih /.../osebne jubileje zaposlenih.« 

Bb1: »Tudi kupci ostajajo zvesti /.../ naše storitve 
kvalitetno opravljene, priznane in cenjene.« 

 

Jazbec 

Franc 

Ca1: »Delavcem omogočamo dobre delovne 
pogoje, redne plače ter izobraževanja in 
usposabljanja /.../ dobro počutijo in radi 
prihajajo v službo /.../ varnost in zdravje 
zaposlenih /.../ ustrezno delovno opremo. 

 

Ca2: »Sicer pa je naš odnos do zaposlenih zelo 
sproščen, pošten in spoštljiv /.../ vedno 
pripravljeni prisluhniti in pomagati /.../ 

obravnavamo enakopravno /.../ spodbujamo h 

kreativnosti in inovativnosti /.../ odprto, 

neposredno in dvosmerno komunikacijo z njimi 

/.../ informacije med vodstvom in zaposlenimi 

potujejo veliko hitreje /.../ zato se z zaposlenimi 

največkrat pogovorimo na štiri oči /.../ jih 

vključujemo v pomembne odločitve podjetja 

/.../ motivirati zaposlene, da svoje delo 

opravljajo marljivo in kakovostno /.../ skrbimo 

za dobro klimo /.../ sodelujejo z nami. 

Cb1: »Ključnega pomena so za nas tudi odjemalci 
/.../ dobre in prijateljske odnose /.../ bogato 

ponudbo kakovostnih izdelkov po konkurenčnih 
cenah ter s kakovostno opravljenimi storitvami /.../ 

kakovost in varnost naših izdelkov na najvišjem 
nivoju /.../ podjetje izpolnjuje standarde kakovosti 

ISO 9001 /.../ odprto in dvosmerno komunikacijo 

/.../ raziskovanje trga /.../ približamo željam in 
potrebam odjemalcev in tako oblikujemo svojo 

ponudbo /.../ potrošniki radi vračajo tja, kjer so 
dobro sprejeti in kjer se spoštujejo dogovori /.../ 
zvestoba odjemalcev /.../ glede neustrezne 

kakovosti izdelka, mu v primeru upravičene 
reklamacije vedno povrnemo stroške /.../ želimo, 
da so naša sodelovanja dolgoročna.« 
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Jazbec 

Anka 

Da1: »Poleg rednih plač in primernih delovnih 
pogojev /.../ druženja in aktivnosti v prostem 
času.  « 

 

Da2: »Podjetje Osmica deluje družbeno 
odgovorno kot celota, pri tem pa posebno skrb 

namenjamo zaposlenim /.../ za svoje delo 

primerno in pravično nagrajen /.../ poleg 

neprestanega izobraževanja in usposabljanja 
nudimo zaposlenim. 

 

Da3: »Spodbujamo jih, da so pri delu tudi 

kreativni, inovativni in da si želijo osvojiti nova 
znanja /.../ hiter pretok informacij, ki jih 

potrebujemo za kvalitetno opravljeno delo /.../ 

dogovarjamo o koriščenju dopusta, morebitnih 
menjavah delovnih izmen ali kdaj tudi pri 

menjavah delovnega mesta med dvema 

enotama /.../ tudi napredovanje /.../ če se 
izkažejo z delom.« 

Db1: »Strankam se prilagajamo v njihovih željah 
in potrebah /.../ pomagamo tudi pri dostavi.« 

 
Db2: »Kupcem se ob posebnih priložnostih 
zahvalimo za zvestobo z drobnimi pozornostmi.« 

 

Db3: »Prisluhnili smo potrebam strank /.../ 
kakovostno, varno in čim bolj svežo hrano.« 

 

Db4: »Morebitne reklamacije strank /.../ 
pomemben dejavnik pri strankah.« 

 

Db5: »Naše podjetje izpolnjuje standarde 

kakovosti ISO 9001.« 

 

Db6: »Pri tem ni naš moto prodati za visoko ceno 
in dobiček /.../ zadovoljna tista stranka, ki se bo k 

nam vračala.« 

 

Db7: »Večkrat pa ravno glede dostave /.../ jim 
priskočimo na pomoč z dostavo na dom.« 

 

Glavica 

Ea1: »V zvezi z zaposlenimi vodstvo nagrajuje 

uspešne delavce, usklajuje delo s prosim časom 
in si prizadeva za njihovo zadovoljstvo.« 

 

Ea2: »V vodstvu dajemo velik poudarek na 

prijazen, dober in usposobljen kader /.../ vsem 

enake možnosti /.../ za zdrave in zadovoljne 

delavce /.../ rednim izplačevanjem plač, s skrbjo 
za čiste in urejene delovne površine, z 
usposabljanjem na delovnem mestu in rednimi 

seminarji /.../ korekten in sproščen odnos /.../ 

komunikacija je odprta /.../ redne kolektivne 

sestanke /.../ zunaj delovnega časa /.../ imamo 

redne stike /.../ družabna srečanja in piknike /.../ 

organiziramo trgatev /.../ zaključek /.../ 

zaposleni čutijo pripadnost podjetju in dobro 
opravljajo svoje delo.« 

Eb1: »Z bogato ponudbo kakovostnih izdelkov /.../ 

v naših prostorih počutijo domače.« 

 

Eb2: »Lahko se torej pohvalimo s kakovostnimi in 

varnimi izdelki, s celovitim opravljanjem storitev 

ter s prijaznim in usposobljenim kadrom /.../ smo 

vedno na voljo /.../ imamo z njimi dobre odnose 

/.../ želimo, da se kupci v naših prostorih dobro 
počutijo.« 
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Osebe 

Odnosi z dobavitelji in poslovnimi 

partnerji (c) 

Odnosi z lokalno skupnostjo (d) 

 

Erbus 

Ac1: »Tudi dobavitelji so zadovoljni z našim 
poslovanjem in radi sodelujejo z nami.« 

Ad1: »Na tem mestu bi omenila sodelovanje /.../ 

čistilna akcija v občini, jo opravimo tudi na 
območju našega podjetja.« 

 

Ad2: »Podjetje Osmica daje veliko pozornosti 
tudi dobrodelnosti. Velikokrat vodstvo donira 

razna sredstva.« 

 

Ad3: »Konkretno pa imamo v trgovini tudi 

zbiralnik zamaškov za dobrodelne namene.« 

 

Tajnik 

Bc1. »Z večino dobaviteljev sodelujemo že vrsto 
let /.../ ostaja resen in pošten poslovni partner.« 

Bd1: »Z lokalno skupnostjo sodelujemo /.../ v 
obliki donacij, sponzorstva ali pomoči pri 
skupnih projektih.« 

 

Bd2: »Ravno tako smo dolgoletni sponzor 
koncertom MePZ Svoboda.« 

 

Bd3: »Sodelujemo v dobrodelnih akcijah, ena/.../ 
z občino Šoštanj.« 

 

Bd4: »Sponzoriramo mlade glasbene skupine 
/.../ donatorji v več projektih /.../ pri 
sponzoriranju prireditev v lokalnem okolju /.../ 

in še bi lahko naštevala.« 

 

Jazbec 

Franc 

Cc1: »V našem podjetju skrbimo tudi za dobre 
odnose z dobavitelji in poslovnimi partnerji /.../ 

temeljijo na zaupanju, medsebojnem 

spoštovanju in uspešni komunikaciji /.../ 
sodelujemo že vrsto let /.../ direktno sklenjene 

pogodbe /.../ upoštevamo plačilne roke in ostale 
pogoje /.../ naši partnerji. « 

Cd1: »Tudi z lokalno skupnostjo /.../ 
sodelujemo, na primer dijakom in študentom 
omogočamo izvajanje prakse /.../ tudi v vlogi 
sponzorja ali donatorja.« 

 

Cd2: »Že od vsega začetka se trudimo poslovati 
etično /.../ v skladu z vrednotami iz okolja.« 

 

Cd3: »V dobrodelne namene zbiramo tudi 
zamaške in vedno pomagamo tistim, ki našo 
pomoč potrebujejo.« 
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Jazbec 

Anka 

Dc1: »Z dobavitelji ohranjamo poštene in 
korektne odnose.« 

 

Dc2: »Svoje dolžnosti poravnavamo v skladu z 
dogovori in pogodbami /.../ z njihovo pomočjo.« 

Dd1: »S tem, ko zaposlujemo delavce predvsem 
iz lokalnega okolja, pripomoremo k povečanju 
zaposlenih v Šaleški dolini.« 

 

Dd2: »Z lokalno skupnostjo sodelujemo na 
različnih prireditvah in dobrodelnih akcijah, kjer 
kot sponzorji ali donatorji /.../ omogočamo 
opravljanje obvezne in počitniške prakse.« 

 

Dd3: »V Velenju smo pred leti kupili staro 
stavbo /.../ obnovili in v teh prostorih 

opravljamo dejavnost.« 

 

Dd4: »Trudimo pa se, da kupce navajamo na 
izdelke iz lokalnega okolja /.../ naših policah.« 

 

Dd5: »Večina naših dobaviteljev je iz bližnje 
okolice, torej iz Savinjsko-šaleške regije.« 

 

Glavica 

 

Ec1: »S številnimi /.../ sodelujemo že od samega 
začetka /.../ predvsem z etičnim poslovanjem ter 
s poštenimi in prijateljskimi odnosi.« 

 

Ec2: »Za dolgoročno sodelovanje /.../ poštenost 
/.../ dobra komunikacija /.../ izpolnjuje svoje 

obveznosti do dobaviteljev, /.../ redne sestanke, 

katerih namen je ohranjanje dobrih medsebojnih 

odnosov /.../ klasične kupoprodajne odnose 
nadomestili s strateškim partnerstvom /.../ 
možnost skupnega razvoja.« 

 

Ed1: »Ker poslujemo že dobrih dvajset let /.../ 
povezanost z lokalno skupnostjo /.../ dobre 

odnose in pošteno poslovanje /.../ podpiramo 
lokalne dobavitelje /.../ lokalne organizacije in 

društva /.../ z občinama /.../ sodelujemo pri 
raznih projektih in dobrodelnih akcijah /.../ 

izvajanje prakse /.../ sponzoriramo razne 

prireditve oziroma društva iz okolice /.../ 
zabojnike namenjene zbiranju zamaškov.« 
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Osebe 

Varovanje okolja (e) Odnosi s konkurenco (f) 

 

Erbus 

Ae1: »Naše podjetje se zaveda ekološke 
pomembnosti /.../ ločeno zbiramo odpadke /.../ za 
nevarne odpadke nudimo primerna zbirališča /.../ 
povratni embalaži /.../ opravimo večjo čistilno 
akcijo v trgovini in njeni okolici« 

 

Ae2: »Sicer pa redno in vsakodnevno skrbimo za 
red in čistočo.« 

 

Af1:/ 

 

Tajnik 

 

Be1: / 

 

Bf1: / 

 

Jazbec 

Franc 

Ce1: »Tudi na področju varovanja okolja /.../ 

pridobilo certifikat ISO 14001.« 

 

Ce2: »Tega se zavedamo, zato poslujemo po 
načelu brez odpadkov /.../ ravnamo tudi s 
papirjem, vodo in električno energijo.« 

 

Ce3: »Zaposleni so tako odgovorni za čiste in 
urejene delovne površine in okolico, za skrbno 

ločevanje odpadkov ter manjšo porabo čistilnih 
sredstev /.../ osveščajo stranke in vse ostale, ki 
poslujejo z nami.« 

 

Cf1: »V naši dejavnosti je precejšnje število 
konkurentov /.../ se izogibamo prijemom, kot je 

na primer nelojalna konkurenca, s katerimi bi 

drugim povzročali škodo oziroma jim 

onemogočali pot do uspeha.« 

 

Jazbec 

Anka 

De1: »Pri delu odgovorno ravnamo z vodo in 
elektriko /.../ zabojnike za nevarne odpadke /.../ 

uporabljamo okolju prijazna čistila /.../ izvajamo 
pravila sistema HACCP /.../ skrbimo za manjšo 
porabo papirja /.../ zmanjšujemo prevožene 
kilometre naših transportnih vozil. 
 

De2: »Skrbimo za lepo okolico /.../ pridobilo 
certifikat ISO 14001.« 

 

De3: »Zaposleni se trudijo, da je okolica naših 
trgovin čista in urejena /.../ za ločeno zbiranje 
odpadkov /.../ da poslujemo po načelu brez 
odpadkov. « 

 

Df1: / 

 

Glavica 

Ee1: »Dejavni smo tudi na področju varovanja 
okolja /.../ certifikat ISO 14001 /.../ ločevanje 
odpadkov, manjša poraba čistil, odgovorno 
ravnanje z vodo /.../ manjša poraba papirja /.../ 
posebne zabojnike za nevarne odpadke, kamor 

odlagamo baterije.« 

 

Ee2: »Zaposleni so odgovorni za urejenost in 
čistost delovnih prostorov ter okolice /.../ ločeno 
zbiranje odpadkov.« 

 

Ee3: »O vsem tem morajo osveščati tudi 
stranke.« 

 

Ef1: »Lahko rečem, da družbeno odgovorno 
ravnamo tudi do konkurence /.../ se izogibamo 

nelojalni konkurenci.« 
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Področja družbene odgovornosti v družinskem podjetju 

Odnos do 

odjemalcev ter 

kakovost izdelkov 

in storitev (a) 

Aa1: »Že v izjavi o poslanstvu ima podjetje Osmica zapisano, da želi biti dober lokalni 
dobavitelj in vedno na voljo svojim odjemalcem.« 

 

Aa2: »V izjavi o viziji podjetja pa je zapisano, da želijo imeti čim bogatejšo izbiro 
kakovostnih proizvodov /.../ ki iščejo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno 
proizvoda oziroma storitve.« 

 

Aa3: »Podjetje s svojo celovito ponudbo omogoča strankam, da lahko opravijo celoten 
nakup na enem mestu /.../ ponudba obsega kakovostne proizvode različnih slovenskih 

in tujih priznanih blagovnih znamk po konkurenčnih cenah.« 

 

Aa4: »Zadovoljni kupci predstavljajo temelj, na katerem podjetje Osmica gradi svoje 

poslovanje. Vodstvo podjetja želi, da so njihovi odjemalci zadovoljni z njihovo 
ponudbo in da se vedno znova vračajo.« 

 

Aa5: »Proizvode in storitve zato prilagajajo njihovim zahtevam in željam, obenem pa 
uvajajo nove proizvode glede na potrebe tržišča.« 

 

Aa6: »V podjetju Osmica ponujajo visoko kakovostne proizvode po konkurenčnih 
cenah, prav tako pa si prizadevajo za stalno izboljševanje kakovosti izdelkov. Podjetje 
izpolnjuje standarde kakovosti ISO 9001.« 

 

Aa7: »Podjetje Osmica izvaja storitve zelo kakovostno in fleksibilno. Dobava 

naročenega blaga odjemalcem je redna, hitra in brezplačna /.../ svoje odjemalce 

zadovolji s kakovostnimi proizvodi in storitvami.« 

Odnos do 

zaposlenih (b) 

Ab1: »Vodstvo v obravnavanem podjetju se zaveda /.../ zato si prizadeva za dobro 

klimo oziroma vzdušje v podjetju ter za prijateljske odnose med zaposlenimi, ki 
temeljijo na spoštovanju in zaupanju /.../ svoje zaposlene pa obravnava enakopravno in 

pošteno /.../ Vodstvo tako skrbi za urejeno delovno okolje, za zdravje in varnost 

zaposlenih na delovnem mestu, obenem pa vlaga tudi v znanje svojih zaposlenih, in 

sicer največkrat v obliki izobraževanj in seminarjev.« 

 

Ab2: »Zaposlenim v podjetju Osmica so omogočeni dobri pogoji na delovnem mestu 
ter redne in primerne plače.« 

 

Ab3: »Poleg tega je zaposlenim tudi znotraj podjetja dana možnost osebnega razvoja 

/.../ vodstvo tudi pri samem delu spodbuja h kreativnosti in iznajdljivosti. Vsem 

delavcem podjetje omogoča enake možnosti za napredovanje, pri čemer je vsak 
uspešen posameznik tudi ustrezno nagrajen /.../ največkrat nagrajeni z materialno 
nagrado, lahko pa jih nagradijo tudi s povišico ali z napredovanjem na višje delovno 
mesto.« 

 

Ab4: »Zaradi majhnega števila zaposlenih v podjetju je pretok informacij med 
vodstvom in zaposlenimi veliko hitrejši, kar omogoča vodstvu, da lahko pogosto 
vzpostavi stik s svojimi zaposlenimi.« 

 

Ab5: »Vodstvo se zaveda učinkovitosti osebnega stika s svojimi zaposlenimi, zato 
pogosto skliče sestanek. Vsako leto pripravi tudi družabna srečanja in ekskurzije, v 
poletnem času pa priredi piknik /.../ Ob koncu leta pa vodstvo priredi tudi zaključek.« 

 

Ab6: »Vodstvo spoštuje osebne vrednote zaposlenih in jih vseskozi vključuje v 
pomembne aktivnosti znotraj podjetja /.../ bodo tudi bolj motivirani za delo.« 
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Odnos do okolja (c) Ac1: »Na področju varovanja okolja je podjetje Osmica precej aktivno, saj je z 
izpolnjevanjem vseh zakonskih zahtev pridobilo certifikat ISO 14001 /.../ posluje po 

načelu brez odpadkov /.../ delovni prostori in okolica vedno čisti in urejeni, odpadke pa 
ločujejo in reciklirajo.« 

 

Ac2: »Podjetje ohranja ekonomsko, socialno in naravovarstveno odgovornost do 

okolja, v katerem deluje.« 

Odnos do lokalne 

skupnosti oziroma 

širše družbe (d) 

Ad1: »Podjetje Osmica velik pomen pripisuje tudi odgovornosti do družbe, zato 
vseskozi goji dobre in prijazne odnose do lokalne skupnosti in širše družbe. V podjetju 
spoštujejo temeljne človekove pravice in upoštevajo načela družbeno odgovornega 
ravnanja. Podjetje Osmica posluje etično, saj si želi, da v očeh družbe še naprej ostane 

uspešno in ugledno podjetje /.../ s tem pa se ohranja dobro ime podjetja, povečujeta pa 
se tudi konkurenčna prednost in dolgoročna uspešnost podjetja.« 

 

Ad2: »Družinsko podjetje Osmica je tesno povezano z glasbenimi, športnimi in 
kulturnimi dejavnostmi v okolju, kjer deluje. Zaradi tega zelo pogosto sponzorira razne 

prireditve in dogodke v Velenju in širši okolici. Velikokrat se znajde tudi v vlogi 
donatorja raznim društvom v okolici, sodeluje pa tudi pri solidarnostnih in drugih 

akcijah s podobnim namenom.« 

Odnos do 

dobaviteljev in 

poslovnih 

partnerjev (e) 

Ae1: »Podjetje Osmica nabavlja blago od zanesljivih, uspešnih in zaupanja vrednih 
dobaviteljev, s katerimi sodeluje že zelo dolgo in ima z njimi sklenjene direktne 

pogodbe.« 

 

Ae2: »Z zanesljivimi dobavitelji podjetje Osmica /.../ zato vodstvo skrbi za dobre, 

poštene in prijateljske odnose z njimi.« 

 

Ae3: »V podjetju Osmica si prizadevajo tudi za dobre odnose s poslovnimi partnerji in 

pri tem izpolnjujejo svoje obveznosti in obljube ter sproti rešujejo nesporazume. V 
zvezi z dobavo blaga odjemalcem in plačil dobaviteljem se v podjetju držijo rokov, saj 
se zavedajo, da je s tem zaupanje v podjetje veliko večje in poslovanje lažje in bolj 
tekoče.« 

Odnos do 

konkurentov (f) 

Af1: »Pri tem se do konkurentov vseskozi vede spoštljivo, goji pošten odnos in jih ne 
ovira pri poslovanju.« 

 


