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POVZETEK 

V magistrski nalogi obravnavamo področje družbene odgovornosti, ki predstavlja vse bolj 

pomemben dejavnik za uspešnost organizacije. Namen magistrske naloge je bil proučiti 

koncept družbeno odgovornega ravnanja, modele družbene odgovornosti, ISO standard 

26000, konkurenčne prednosti družbene odgovornosti in ugotoviti družbeno odgovornost v 

izbranem podjetju.. Empirični del je bil izdelan s pomočjo kvantitativne metodologije, kjer 

smo s pomočjo spletnega anketiranja opravili kvantitativno raziskavo na vzorcu 302 

zaposlenih. Ugotovili smo, da raziskovana glavna področja družbene odgovornosti ISO 

standarda 26000: 2010 v nobeni sestavini družbeno odgovornih ravnanj izrazito ne odstopajo. 

Na podlagi omenjenega sklepamo, da v raziskovani izbrani organizaciji, pri zanemarljivi 

stopnji tveganja, ravnajo družbeno odgovorno. Podali smo priporočila za izboljšanje družbeno 

odgovornega ravnanja v izbrani organizacij s področja vseživljenjskega učenja, 

opolnomočenja zaposlenih in boljšega pretoka informacij. Ugotovitve iz raziskave prispevajo 

k razvoju druženo odgovornega ravnanja v organizacijah ter prihodnjim raziskovalcem 

podajajo usmeritev za nadaljnje raziskovanje na tem področju.  

Ključne besede: družbena odgovornost, ISO standard 26000, management, podjetje, 

raziskava, zaposleni. 

SUMMARY 

The 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 behaviour and leverage, models of social responsibility, ISO 

26000 standard, the competitive advantage of social responsibility, responsibilities and 

establish the social responsibility of the selected organization. Empirical part was made by the 

help of quantitative research, the help of online survey research, which was conducted on a 

sample of 302 employees in the selected organization. We found that investigated the main 

areas of social responsibility standard ISO 26000: 2010 in any component of the social 

responsibility practices do not differ markedly. On that basis, we conclude that in this study 

were selected organizations with a negligible level of risk, demonstrating social responsibility. 

We have given recommendations to improve socially responsible practices in the selected 

organizations in the field of lifelong learning, empowerment, and a better flow of information. 

The findings of the research contribute to the development of responsible behaviour in 

organizations and researchers to provide future direction for further research in this area. 

Keywords: company, employees, ISO standard 26000, management, research, social 

responsibility. 

UDK: 005.73:330.526.33(043.2)
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1 UVOD 

Nekaj desetletij nazaj je bilo poslovanje organizacij bolj enostavno. V tistem času je veljala 

miselnost, da je temeljni smoter in cilj kapitalističnega podjetja doseganje dobička ob 

upoštevanju zakonov. V današnjem času so podjetja in druge organizacije postale deležne 

številnih sprememb, ki so posledica globalizacije trgov kapitala, konkurence, finančne krize 

in korporacijskih škandalov. Upravljanje in management organizacij je postalo bolj 

kompleksno kot kadarkoli prej. Ravno kompleksne razmere so privedle organizacije in 

managerje do točke, da so se začeli vesti bolj etično in odgovorno (Bertoncelj idr. 2011, 122).  

V informacijsko-komunikacijski dobi so mediji in internet potrošnikom omogočili dostop do 

podatkov in informacij, na podlagi katerih so si ustvarili pričakovanja in mnenja. Njihovo 

mnenje je pomembno vplivalo na nakupne odločitve. Izmed različnih proizvodov (izdelkov in 

storitev) so potrošniki izbrali tiste, ki so skladni s potrošnikovimi načeli in vrednotami. Zato 

so mnoge organizacije pod pritiskom poročanja množičnih medijev, da začnejo delovati na 

način, da bi si ohranile ugled v družbi. V praksi in teoriji se začne uveljavljati upoštevanje 

družbene odgovornosti najprej organizacij, nato pa družbe kot celote. Razlog tiči v tem, da 

organizacija deluje v družbenem okolju in pri svojem opravljanju dejavnosti »čuti« vplive 

tako gospodarskega, družbenega in naravnega okolja (Bertoncelj idr. 2011, 122). 

V organizacijah naj bi se povsod po svetu vedno bolj prilagajali družbenim in okoljskim 

spremembam in izzivom, ki naj bi jih narekovala globalizirana družba. Uspešni lastniki in 

managerji naj bi delovanje organizacije usmerjali v smeri družbeno odgovornih vedenj, ki jih 

prepoznavajo udeleženci tudi v širši družbi, oboji pa naj bi imeli od tega dolgoročne koristi. 

Pri družbeno-odgovornem ravnanju ne gre za odločitve v dobro širše skupnosti in na škodo 

organizacij. Pri opredeljevanju družbeno odgovornih ravnanj k organizacijam in družbi ne gre 

pristopiti kot k dvema akterjema s popolnoma nasprotnimi si interesi. Iskali naj bi skupne 

smotre in cilje ter razrešitve, ki bodo vodile v povečanje koristi za vse udeležence. Interesi 

organizacij in družbe kot celote so namreč tesno prepleteni z ugodnim gospodarskim okoljem, 

v bogato in zdravo družbo in kakovostnimi odnosi z vsemi, ki kakorkoli ustvarjajo 

dolgoročno poslovanje oz. uspešnost družb in so ključni pogoj za ustvarjanje konkurenčnih 

prednosti, dolgoročno preživetje in obstoj (Gregorič 2002).  

V Evropski Uniji (EU) kot primeru sodobne industrijske družbe družbeno odgovornost 

dojemajo kot krepitev partnerstev, v kateri igrajo pomembno vlogo vsi dejavniki širše družbe 

(Simončič 2015). 

1.1 Opredelitev problema 

Korporacijski škandali, globalizacija trgov kapitala, kratkoročna usmerjenost velikega deleža 

institucionalnih investitorjev in vse večja ozaveščenost lastnikov in managerjev v podjetjih in 
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drugih organizacijah o pomenu razvijanja kakovostnih in dolgoročnih odnosov s ključnimi 

skupinami udeležencev v zadnjih letih povečujejo vlogo družbeno odgovornega ravnanja. S 

poudarjanjem trajnostnega razvoja, boljših in številčnejših delovnih mest, razvoja znanja, 

spodbujanja podjetništva in inovacij tudi prenovljeno evropsko razvojno strategijo postavlja 

družbeno odgovornost organizacij ob bok razpravam o globalizaciji, konkurenčnosti in 

trajnostnem razvoju. Družbeno odgovornost se opredeljuje kot koncept, v katerem 

organizacije prostovoljno vključujejo družbena in okoljska vprašanja v svoje dejavnosti in v 

medsebojne odnose s svojimi udeleženci (Gregorič 2002). 

Jančič (2004) navaja, da se je ob boku Friedmanovi ideologiji vse bolj razvijala deležniška 

zasnova podjetja ali druge organizacije, po kateri je le-ta »dolžna« ne le finančnim 

delničarjem, pač pa tudi vsem ostalim deležnikom. Organizacija je zavezana, da odgovorno 

ravna do širšega družbenega in naravnega okolja, do vsega, od česar je soodvisna, četudi to s 

predpisi (še) ni določeno. V večini, predvsem večjih podjetjih, javno razglašajo njihovo 

zavezanost družbeni odgovornosti, ki jo praviloma navedejo tudi v njihovo opredelitev 

poslanstva in vizije. Ena izmed ključnih sestavin družbene odgovornosti organizacije je 

kakovost medčloveških odnosov med sodelavci in menedžmentom znotraj podjetja ali druge 

organizacije. Npr. kontradiktorno bi bilo, če bi v podjetju navzven ravnali družbeno 

odgovorno, navznoter pa ne bi spoštovali niti osnovnih pravic sodelavcev niti drugih 

zakonskih določil, ki urejajo odnose med lastniki in managerji ter zaposlenimi sodelavci. V 

podjetju naj bi bili odgovorni le, če so najprej odgovorni navznoter (Golob in Podnar 2003).  

Rozman in Kovač (2012, 86) pojem družbene odgovornosti razumeta kot odgovorno ravnanje 

do vseh udeležencev v organizaciji in vseh drugih navdušenih strani, vključno z naravnim 

okoljem, v katerem deluje. Bertoncelj idr. (2011) ugotavljajo podobno. Družbeno 

odgovornost obravnavajo kot trajnostno usmeritev organizacije, ki naj bi pripomogla k 

izboljšanju blaginje družbe kot celote, pri čemer so upoštevani interesi vseh vključenih 

deležnikov, lastne interese, skupaj z doseganjem donosnosti ter dosledno spoštovanje etičnih 

in moralnih načel. Avtorji so mnenja, da organizacije v družbenem okolju, v katerem delujejo, 

niso neodvisne od njega, saj delujejo v družbenem okvirju ter čutijo vpliv države in skupnosti. 

Od podjetij in drugih organizacij naj bi se pričakovalo delovanje v korist družbe in naravno 

okolje ter razkrivanje pozitivnih in negativnih vplivov na posamezne deležnike in naravno 

okolje. V družbeno odgovornih organizacijah s sprejetimi odločitvami sporočajo, da cenijo in 

podpirajo to okolje, v katerem delujejo, in takšno okolje obeta dolgoročno sodelovanje 

(Ramič 2012, 438). 

Osnovno vprašanje je, kako usmeriti interese in dejanja različnih ključnih deležniških skupin 

v smeri dolgoročne uspešnosti in trajnostnega razvoja družbe. Vprašanje je, kako slediti 

smotru maksimiranja donosnosti in hkrati zagotoviti dolgoročno vključenost vseh ključnih 

deležniških skupin v organizaciji. Lastniki in managerji v organizaciji naj bi prevzemali vlogo 

usklajevalcev interesov različnih deležnikov, razvijali in plemenitili odnose z njimi. S tem bi 
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zagotavljali integriteto podjetja ter vzpostavili model podjetja kot notranje organizacije. 

Ravno ugled je tisti, ki naj bi predstavljal enega izmed pomembnih virov konkurenčnih 

prednosti. Smoter podjetja ali druge organizacije postaja usklajevanje in integriranje številnih 

odnosov in ciljev v smeri maksimiranja skupne dodane vrednosti za vsako izmed deležniških 

skupin, ustvarjene na osnovi pogodbenih odnosov med deležniki in organizacijo. Gre za 

nenehno iskanje ravnotežja, v katerem nobena izmed skupin deležnikov ne more povečati 

svoje koristnosti, ne da bi s tem tvegala večje zmanjšanje koristnosti zaradi odstopa preostalih 

skupin deležnikov. Družbena odgovornost organizacij je smiselna le, če služi kot strateško 

orodje za doseganje dodane vrednosti za čim več udeležencev (Gregorič 2002).  

V Sloveniji je bilo opravljenih nekaj raziskav na omenjeno temo s področja družbene 

odgovornosti, vendar smo se osredotočili le na tiste raziskave, v katerih so raziskovalci 

preučevali stopnjo uveljavljenosti družbeno odgovornih ravnanj (kot npr. Knez-Riedl, 2002; 

Babič Fink in Biloslavo 2009; Tantgel in Kralj, 2010; Rode, 2013; Kranjc Kušlan in Rode 

2014). 

Na podlagi nam dosegljivih virov je bilo v Republiki Sloveniji doslej opravljenih pet raziskav, 

v katerih so teoretiki, raziskovalci in praktiki obravnavali družbeno odgovornost z vidika 

stopnje njene uveljavljenosti. Na ta način smo identificirali raziskovalni problem, ki se kaže v 

odsotnosti raziskav na preučevanju uveljavljenosti družbenih odgovornih ravnanj v konkretno 

izbranem podjetju po ISO standardu 26000. Zaznana raziskovalna vrzel je bila vodilni vzrok 

za raziskovanje te tematike, ki smo jo z našo raziskavo vsaj delno zapolnili. Na ta način smo 

prišli do novih podatkov, informacij in znanj, ki teoretično in empirično prispevajo k razvoju 

managerske znanosti in stroke iz vidika trajnostnega razvoja. 

Raziskovalni problem, ki smo ga obravnavali, je bil ugotoviti uveljavljenost družbeno 

odgovornega ravnanja v izbrani gospodarski družbi po temeljnih sestavinah ISO standarda 

26000, in sicer: upravljanje organizacije, človekove pravice, delovne prakse, okolje, etika, 

vprašanja potrošnikov in vključitev skupnosti. 

ISO standard 26000 naj bi služil kot pripomoček organizacijam v prispevku k trajnostnemu 

razvoju. Pri uporabi ISO 26000 naj bi v organizacijah upoštevali družbene, okoljske, pravne 

in kulturne vidike ter politično in organizacijsko raznolikost in razlike v gospodarskih 

razmerah ob hkratnem spoštovanju mednarodnih standardov (ISO 26000: 2010, 16). 

1.2 Namen, cilji in hipoteze 

Namen magistrske naloge je bil ugotoviti uveljavljenost družbeno odgovornega ravnanja v 

izbrani gospodarski družbi ter zasnovati predloge za izboljšanje.  

Cilji magistrske naloge so bili: 

 Opraviti sistematičen pregled približno 60–80 bibliografskih enot domače in tuje 
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strokovne literature s področja družbene odgovornosti organizacij, spoštovanje 

človekovih pravic, naravnega okolja, etičnega delovanja, vodenja ljudi in diskriminacije.  

 Opraviti kvantitativno raziskavo, s katero smo ugotovili uveljavljenost naslednjih glavnih 

sestavin ISO standarda 26000: človekove pravice, upravljanje organizacije, delovne 

prakse, etika, naravno okolje, vprašanja potrošnikov in vključitev skupnosti in razvoj v 

izbrani gospodarski družbi z več kot 300 zaposlenimi.  

 Zasnovati in priporočiti konkretne izboljšave in možnosti vpeljave smernic ISO standarda 

26000 v izbrano gospodarsko družbo. 

Na podlagi opredelitve teoretičnih izhodišč in identifikacije problema ter zaznane 

raziskovalne vrzeli smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 H1: Sestavina družbeno odgovornega ravnanja »Vprašanja potrošnikov z vidika varstva 

podatkov potrošnikov in zasebnosti« po ISO standardu 26000 v organizaciji je glede na 

ocene zaposlenih v izbranem podjetju najbolj prisotna. 

 H2: S starostjo zaposlenih statistično značilno narašča ocena prisotnosti sestavine 

družbeno odgovornega ravnanja »Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov 

potrošnikov in zasebnosti« po ISO standardu 26000 v izbranem podjetju. 

 H3: Z izobrazbo zaposlenih statistično značilno narašča ocena prisotnosti sestavine 

družbeno odgovornega ravnanja »Človekove pravice z vidika ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravic«, »Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov potrošnikov in 

zasebnosti« in »Upravljanje organizacije« po ISO standardu 26000 v izbranem podjetju.  

 H4: Zaposleni v izbranem podjetju, ki statistično značilno višje ocenjujejo prisotnost ene 

sestavine družbeno odgovornega ravnanja v organizaciji po ISO standardu 26000, 

statistično značilno višje ocenjujejo tudi prisotnost drugih sestavin družbeno odgovornega 

ravnanja v podjetju. 

1.3 Metodologija raziskave 

Magistrska naloga je vključevala teoretični in empirični raziskovalni pristop.  

S študijem strokovne literature obravnavanega področja domačih in tujih avtorjev smo 

pregledali 61 bibliografskih enot literature in virov (člankov in strokovnih revij, knjig, 

magistrskih nalog in drugih monografskih publikacij). Za prvi (teoretični) del raziskave v 

magistrski nalogi smo uporabili metodo deskripcije in kompilacije, kot je opisana s strani 

avtorja Zelenika (2000, 338–339). 

Empirični del naloge, kjer je bil predmet raziskave družbeno odgovorno vedenje v izbranem 

podjetju, je bil zasnovan na podlagi teoretičnih opredelitev vidika ISO standarda 26000. 

Namen procesa je bil opraviti raziskavo, katere sestavine družbeno odgovornega ravnanja v 

izbranem podjetju so najbolj oz. najmanj prisotne. Sestavine družbeno odgovornih ravnanj so 

bile povzete po petih glavnih področjih ISO standarda 26000. V empiričnem delu raziskave 
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smo uporabili kvantitativno metodo, kot je opisana s strani avtorjev Easterby-Smith, Thorpe 

in Lowe (2005, 163), pri čemer smo za pridobivanje podatkov uporabili vprašalnik.  

1.4 Predpostavke in omejitve naloge 

Magistrska naloga temelji na naslednjih predpostavkah: 

 področje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti organizacij sta aktualni vsebini in 

v RS slabo raziskani, 

 izbrane sestavine družbene odgovornosti po ISO 26000 so zadostna podlaga za izvedbo 

empirične raziskave,   

 pridobitev podatkov s pomočjo vprašalnika je najustreznejši način za izvedbo tovrstne 

raziskave, 

 zaposleni sodelavci lahko najbolje ocenijo svoje delovno okolje in podajo svoje mnenje o 

uveljavljenosti družbeno odgovornih aktivnosti v izbranem podjetju.  

Magistrska naloga temelji na vsebinskih in metodoloških omejitvah. 

Vsebinske omejitve:  

 Osredotočili smo se na glavne sestavine področja družbeno odgovornega ravnanja po ISO 

standardu 26000 in na družbeno odgovorno ravnanje. 

V sestavine družbeno odgovornega ravnanja nismo vključili etike, skupnosti in razvoja: 

 področje obravnave so bili vsi nivoji organiziranosti organizacije, 

 izbor domače in tuje strokovne ter znanstvene literature je bil subjektiven.  

Metodološke omejitve:  

 empirično raziskavo smo opravili v enem podjetju in zato izidov ni možno posploševati 

na druga podjetja in druge dejavnosti, 

 družbeno odgovorna ravnanja smo merili z glavnimi področji ISO standarda 26000, 

 izidov raziskave ne bo možno posploševati na vse organizacije enakega obsega, 

 edini vidik preučevanja problema je bilo subjektivno izpolnjevanje vprašalnika. 
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2 TRAJNOSTNI RAZVOJ IN DRUŽBENA ODGOVORNOST ORGANIZACIJ  

Svetovna komisija za okolje in razvoj pri Združenih narodih je v poročilu leta 1987 prvič 

vsebinsko opredelila pojem trajnostni razvoj (angl. Sustainable Development) kot obliko 

razvoja ali napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi ogrožala prihodnje generacije 

pri zadovoljevanju njihovih potreb (Kralj in Tantegel 2011). 

Po mnenju Hrastove trajnostni razvoj pomeni vključevanje smotrov in ciljev za visoko 

kakovost življenja, zdravja, blaginje in s socialno pravičnostjo. Gospodarski, družbeni in 

okoljski smotri in cilji so medsebojno odvisni ter se vzajemno krepijo. Trajnostni razvoj je 

definiran kot način za izražanje pričakovanja širše družbe kot celote (Hrast 2012). 

 

Avtorja (Senge in Carsted, 2001, 26) sta definirala trajnostni razvoj kot inovativni pristop k 

naslednji industrijski revoluciji, družbi storitev in znanja. Trajnostni razvoj definiramo tudi z 

drugimi izrazi: obstojni razvoj, zmerni razvoj, uravnoteženi razvoj, sonaravni razvoj in 

usklajeni razvoj (Kralj in Tantegel 2011). Združeni narodi so opredelili strategijo trajnostnega 

razvoja, ki temelji na treh stebrih: družbenem in gospodarskem razvoju ter varstvu naravnega 

okolja. Trajnostni razvoj brez enega od treh stebrov ni možen (Mladinski svet Slovenije 

2012). 

Trajnostni razvoj povzema štiri uveljavljene sestavine koncepta: trajnostni razvoj, družbeno 

odgovornost, teorijo deležnikov in teorijo odgovornosti do poročanja podjetja ali druge 

organizacije. Namen koncepta trajnostnega razvoja je združiti gospodarske, družbene in 

okoljske vplive, ki poudarjajo pomembnost medsebojnih povezav (Vuk 2000, 39). Razširjen 

koncept trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, koncept trojnega izida, je sestavljen iz 

gospodarske uspešnosti, okoljske kakovosti in družbene blaginje. Pri trojnem izidu naj bi šlo 

za dolgoročno naravnan koncept, s pomočjo katerega se poudarja, da je možno maksimizirati 

donosnost le, če so istočasno tudi doseženi optimalni vplivi na družbeno in naravno okolje, ter 

da dolgoročna donosnost ne zahteva nujno tudi kratkoročne donosnosti. Družbena blaginja in 

ohranjeno okolje naj bi imela dolgoročno pozitiven učinek na organizacijo (Henriques in 

Richardson, 2004, 30). 

Avtorja Lepak in Snell (2002, 31–48) menita, da organizacija dolgoročno ne more biti 

uspešna, če ne zagotavlja koncepta trajnostnega razvoja. Podjetniki in zaposleni vse bolj 

spoznavajo, da je dolgoročno preživetje organizacije odvisno od njegove celovite sposobnosti, 

da zadovolji povpraševanje kupca bolje od konkurence. Dwyer (2001, 312) navaja, da bodo v 

današnjem kompleksnem in hitro spreminjajočem se družbenem okolju konkurenčne tiste 

organizacije, ki se bodo sposobne hitro odzvati na spremembe, ter po drugi strani učiti.  

Pri uvajanju koncepta trajnostnega razvoja je potrebno upoštevati ekološko prestrukturiranje 



 

7 

procesov proizvajanja in procesov porabe. S tem je mišljena modra raba znanja, razumno 

izkoriščanje virov, uvajanje alternativnih virov energije in novih materialov, uporaba novih in 

bolj pametnih tehnologij kot prehod k tehnologijam, ki so podlaga za procese proizvajanja. 

Vse to naj bi se udejanjilo v sami zasnovi okolju prijazne organizacije, ki se zaveže 

trajnostnemu razvoju. Realna bodočnost naj bi bila v resničnem trajnostnem razvoju 

gospodarstev, kjer se povezujejo gospodarstvo, družba in naravno okolje (Kralj in Tantegel 

2011). 

Trajnostni razvoj pomeni: 

 razvoj, ki ne uničuje vitalnih oskrbnih sistemov planeta (npr. zraka, vode, prsti ipd.) in 

bioloških sistemov (ekosistemska trajnost/sonaravnost), 

 razvoj, ki omogoča stalen tok izdelkov in storitev, ki izhajajo iz naravnih virov planeta 

(gospodarska trajnost/sonaravnost), 

 razvoj, ki zagotavlja pravično razporeditev koristi proizvajanja izdelkov in storitev ter 

ohranja vitalne oskrbne sisteme (socialna trajnost/sonaravnost) (Janeš 2014).  

Aktivnosti, ki povečujejo konkurenčnost posamezne organizacije, povečujejo vrednost samih 

udeležencev in njihovih koristi, ki so lahko porazdeljene med različne udeležence v 

prihodnosti. Ko se konkurenčne prednosti povečajo, organizacija zagotovi maksimizacijo 

vrednosti udeležencev, ne da bi s tem zmanjšala dodano vrednost ostalim udeležencem. S tem 

konkurenčna organizacija povečuje tudi vrednost udeležencev in posledično vrednost bodočih 

koristi svojih udeležencev. Povečanje odgovornosti do organizacije prispeva k trajnostnemu 

razvoju gospodarstva kot celote (Gregorič in Debeljak 2004). 

Tej usmeritvi sledijo tudi v slovenskem kodeksu korporacijskega upravljanja. Namen kodeksa 

je ustvarjati pogoje trajnostnega razvoja delniških družb, ki delničarje in ostale pomembne 

udeležence (npr. zaposlene, upnike, pogodbene partnerje, širše okolje družbe, itd,..) vodijo k 

aktivnemu sodelovanju in odgovornemu uresničevanju njihovih pravic. V kodeksu se 

priporoča, da naj v delniški družbi v razmerjih z drugimi udeleženci (npr. zaposlenimi 

sodelavci, upniki, potrošniki, dobavitelji, naravnim in poslovnim okoljem in državo), 

odgovorno izvršujejo svoje pravice in izpolnjujejo prevzete obveznosti na način, ki je skladen 

s smotri in cilji družbe ter ji omogoča doseganje dolgoročne koristi. Pri strateških odločitvah 

naj v delniški družbi preučijo in upoštevajo legitimne interese vseh udeležencev, še posebej 

zaposlenih sodelavcev. Z odločitvami, ki imajo neposreden vpliv na posameznega udeleženca, 

naj organizacija predstavnike udeležencev seznani, če nimajo narave poslovnih skrivnosti ali 

notranjih informacij. V Kodeksu je tudi priporočilo, da v delniški družbi ves čas trajanja 

razmerja s predstavniki posameznega udeleženca skrbijo za komuniciranje in obojestransko 

varovanje poslovnih skrivnosti in vzdrževanje dobrih poslovnih običajev. Priporoča se, da v 

delniški družbi vse udeležence obveščajo, kateri načini izvrševanja njihovih pravic škodijo 

družbi ali drugim udeležencem. V kodeksu je izrecno navedeno, da naj bo poročilo o družbeni 

odgovornosti sestavni del letnega poročila (Gregorič 2002). 
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Vse več je poizkusov utemeljitev, da podjetja ali druge organizacije niso izolirane enote, v 

katerih naj bi skrbeli le za čim večjo dobrobit lastnikov. To danes več ne vodi v razvoj celotne 

družbe. Težišče razprav se usmerja v razlago odgovornosti organizacij do družbe ter 

naravnega okolja in soodgovornosti za družbeni in okoljski razvoj (Gregorič in Debeljak 

2004).  

Bertoncelj idr. menijo, da naj bi se v organizacijah zavezovali k pravičnemu in odgovornemu 

obnašanju ter prispevali h gospodarskemu razvoju ob hkratnem izboljšanju kakovosti 

življenja zaposlenih sodelavcev, njihovih družin, prav tako pa tudi lokalne skupnosti in 

družbe na splošno. Organizacije v kapitalističnem načinu gospodarjenja razvijajo svoje 

izdelke ali storitve z namenom, da sledijo temeljnemu smotru in cilju – donosnosti. Temu 

smotru in cilju naj bi sledile, sicer bi začele izostajati ali propadati. Tekmujejo v boju, v 

katerem delujejo egoistično in katerega namen je premagati konkurenco. Razvojno gledano se 

postavlja vprašanje, ali v organizacijah res služijo le lastnikom in pridobivanju donosnosti. V 

upravljanju in managementu organizacij je soudeleženih vse več izobraženih, ustvarjalnih in 

inovativnih zaposlenih sodelavcev, ki ne soodločajo več zaradi prisile in preživetja, temveč 

zaradi želje po lastnem razvoju. Zaposleni sodelavci postajajo vse bolj povezani in soodvisni. 

Vse večja je skrb za ohranjanje naravnega okolja (Bertoncelj idr. 2011, 23). 

Družbeno odgovorno ravnanje organizacije krepi tudi zaupanje porabnikov do podjetja ali 

druge organizacije. Zaupanje temelji na individualnih izkušnjah posameznika z blagovno 

znamko, pri čemer ne gre izključno le za rezultat, na katerega ne vpliva samo neposredna 

uporaba izdelka/storitve, pač pa gre tudi za posreden vpliv prek oglaševanja in ugleda 

organizacije. Ko uporabniki zaznajo, da je vedenje organizacije družbeno odgovorno, potem 

se okrepi pripadnost blagovni znamki organizacije. Družbeno odgovorna podjetja ali druge 

organizacije preko svojih blagovnih znamk porabnikom sporočajo ne le značajske lastnosti 

blagovne znamke, temveč tudi sistem vrednot, ki se diferencirajo od ostalih blagovnih znamk, 

ter skladnost blagovnih znamk s standardi kakovosti. Družbeno odgovorna podjetja ali druge 

organizacije porabnikom izkazujejo tudi skrb in spoštovanje (Bertoncelj idr. 2011, 373). 

V organizacijah, v katerih si prizadevajo za družbeno odgovornost, izkazujejo iskrenost 

odnosov do strank, izkazujejo integriteto in zadovoljujejo pričakovanja potrošnikov. 

Sodelujoči potrošniki z organizacijo prepoznajo verodostojnost in zaznano kakovost 

organizacije, zadovoljstvo potrošnikov pa krepi zaupanje ljudi v organizacijo (Swaen in 

Chumpitaz 2008). 

Evropske iniciative o družbeni odgovornosti spodbujajo organizacije, da svojo družbeno 

odgovornost izražajo do zaposlenih sodelavcev in do vseh pomembnih deležnikov, med 

katerimi so npr. sindikati, nevladne organizacije, potrošniki, lastniki, dobavitelji ipd. Vloga 

zaposlenih sodelavcev pri vprašanju o družbeni odgovornosti organizacije je dvojna. Po eni 

strani govorimo o tem, zakaj, kaj in kako lahko sodelavci prispevajo k družbeno odgovornim 

iniciativam organizacije, po drugi strani pa nas zanima, kako družbeno odgovorna ravnanja 
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vplivajo na sodelavce. V organizaciji naj bi v sklopu »internih« družbeno odgovornih pobud s 

svojimi zaposlenimi sodelavci ustrezno ravnali. Ena izmed ključnih sestavin družbene 

odgovornosti organizacije je kakovost odnosov med zaposlenimi sodelavci in managerji 

znotraj podjetja ali druge organizacije (Golob in Podnar 2003, 10).  

Pri implementaciji družbene odgovornosti je ključnega pomena, kako v organizaciji definirajo 

poslanstvo in vizijo oziroma kako ju izvajajo v strategiji svojega delovanja. Strategija naj bi 

vključevala identifikacijo vseh deležnikov organizacije in njihovih pričakovanj ter 

zagotavljala njihovo aktivno vlogo. Dolgoročna uspešnost organizacije je povezana s 

spremenljivostjo v družbenem in naravnem okolju, na kar naj bi imeli zaposleni sodelavci in 

javnost pomemben vpliv. Zaupanje, ki temelji na enakopravnem komuniciranju, je pomemben 

dejavnik družbene odgovornosti (Simončič 2015).  

Zaposleni sodelavci presojajo organizacijo na področju družbene odgovornosti na tri načine: 

presojajo družbeno skrb, ki je vpeta v dejanja organizacije, ocenjujejo izide, ki sledijo tem 

dejanjem, in ugotavljajo, kako so med temi dejanji obravnavani posamezniki znotraj in zunaj 

organizacij. Na podlagi svojih presoj se zaposleni sodelavci odzivajo z različnimi mehanizmi, 

ki jih imajo na voljo: na primer z zavezanostjo organizaciji, (ne)zadovoljstvom pri delu, s 

sodelovanjem pri vprašanjih o družbeni odgovornosti ipd. Družbena odgovornost med 

zaposlenimi sodelavci in iskalci zaposlitve pogosto vpliva na njihovo ocenjevanje podjetja ali 

druge organizacije (Golob in Podnar 2003, 8). 

V organizacijah naj bi veliko pozornosti namenili izbiri ustreznih kadrov, njihovemu 

usposabljanju in izobraževanju, osebnostnemu in stroškovnemu razvoju ter ustvarjanju 

pozitivne organizacijske klime (Klukej 2009, 8). Mednje uvrščamo npr. izboljševanje 

delovnih pogojev, spoštovanje delavskih pravic, skrb za naravno okolje, neškodljive projekte 

in izobraževanje ter usposabljanje nekaterih skupin. Pri tem pa naj ne bi v organizacijah 

pozabili na kar najvišjo usklajenost med izrečenim in dejanji (Grgič 2011).  

V organizacijah naj bi, če želijo biti uspešne pri zadovoljevanju potreb, pričakovanj in želja 

kupcev, razvili novo organizacijsko paradigmo sodelovanja, ki naj bi temeljila na 

fleksibilnosti delovanja v hitro spreminjajočem se družbenem in naravnem okolju ter se 

prilagajala novim načinom poslovanja (Ovsenik in Ambrož 2010, 87). V 21. stoletju izzivi 

lastnikov in managerjev v organizacijah vse bolj poudarjajo družbeno odgovornost, moralo in 

ne zgolj ustvarjanje dobička. Upoštevanje pravne ureditve in ekonomskih zakonitosti naj ne bi 

bilo več dovolj (Možina 2002, 83).  

2.1 Opredelitev pojma družbena odgovornost organizacij 

Pojem družbena odgovornost se razlaga kot prostovoljna skrb za okoljska in družbena 

vprašanja, ki se nanašajo na delovanje organizacije ter kot interakcijo z njihovimi udeleženci 
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(Grgič 2011). Družbena odgovornost podjetij ali drugih organizacij pomeni, da si v 

organizacijah pri svojih vsakodnevnih dejavnostih prostovoljno prizadevajo upoštevati 

družbene in okoljske vidike (Bertoncelj idr. 2011, 121). 

Po navedbi WBCSD – World Business Council for Susitainable Development je družbena 

odgovornost v organizaciji definirana kot trajna zaveza v organizaciji, da se bodo vedli etično, 

istočasno prispevali h gospodarskemu razvoju in izboljševali kakovost življenja zaposlenih 

sodelavcev ter njihovih družin kot tudi lokalne skupnosti in družbe na splošno (Rus 2014). 

Po WBCSD se družbeno odgovorno delovanje organizacije deli na pet področij: človekove 

pravice, pravice zaposlenih sodelavcev, varovanje naravnega okolja, vključevanje v skupnost 

in odnose z dobavitelji (Bertoncelj idr. 2011, 108). 

Družbena odgovornost organizacij je nov vedenjski vzorec podjetij in drugih ustanov kot 

odziv na prevladujoče prepričanje o spremenjenem in vse hitreje spreminjajočem se delu 

sveta (Koerner 2004).  

V Zeleni knjigi so avtorji družbeno odgovornost opisali kot koncept, po katerem se v 

podjetjih in drugih organizacijah prostovoljno odločijo, da bodo prispevali svoj delež k boljši 

družbi in čistejšemu naravnemu okolju. Družbeno odgovornost so razdelili na notranjo in 

zunanjo dimenzijo. Notranja dimenzija se nanaša na notranje udeležence organizacije, ki so 

npr.: zaposleni sodelavci, lastniki in managerji ipd. Zunanja dimenzija se nanaša na gradnjo 

odnosov z zunanjimi udeleženci, ki naj bi organizacijam omogočili popolno vključitev v 

družbeno skupnost, s tem pa bi ta dimenzija na dolgi rok znižala stroške in povečala kakovost 

organizacije (EK 2001).  

Družbeno odgovornost po teoriji sistemske soodvisnosti obravnavamo kot primer tranzicije 

vrednot - kulture - etike - norm, pri čemer se ljudje vračajo k neki obliki celovitosti z 

upoštevanjem širših in posrednih (možnih) posledic dejanj vplivnih. Za nižji družbeni sloj to 

pomeni več možnosti za boljše življenjske pogoje, medtem ko za višje družbene sloje pomeni  

nekoliko več miru pred nevarnostjo pred tem, da izgubijo vse, če bi želeli imeti preveč (Mulej 

2012).  

Z družbeno odgovornostjo razumemo odgovorno ravnanje organizacije do vseh udeležencev 

in njenem delovanju zainteresiranih strani, vključno z naravnim okoljem, v katerem deluje. 

Družbena odgovornost zaseda pomembno področje v današnjem času in lahko odigra ključno 

vlogo v trajnostnem razvoju (EK 2006).  

Knez-Riedl navaja, da se družbena odgovornost nanaša na povezovanje družbenega in 

gospodarskega vidika ter njihovih razmerij z drugimi udeleženci na prostovoljni osnovi 

(Knez-Riedl 2002, 46). Avtorja Podnar in Golob sta opredelila družbeno odgovornost 

organizacije, ki v družbi dosega željene učinke družbe v smislu legalnih, ekonomskih, 
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moralnih, etičnih, dobrodelnih in ostalih pričakovanj udeležencev (Golob in Podnar 2003, 9). 

Družbena odgovornost naj bi bila razumljena kot investicija in ne kot strošek. Družbena 

odgovornost se ne nanaša na izpolnjevanje ustrezne zakonodaje, pač pa tudi na investiranje v 

človeški kapital, odnose z udeleženci in naravno okolje (Knez-Riedl 2002, 93). Vezjak 

navaja, da družbena odgovornost predstavlja vrednote v tistih organizacijah, ki si prizadevajo 

za ustvarjanje dodane vrednosti za lokalno skupnost ter zmanjšanje družbenih in okoljskih 

vplivov (Vezjak 2002, 43).  

Po avtorjih (Garriga in Mele 2004) družbeno odgovornost razvrstimo v štiri skupine: 

 Instrumentalne – temeljna vloga organizacij je povečevati vrednost premoženja za 

lastnike, ki upoštevajo le finančni vidik sodelovanja organizacije z družbo. 

 Politične – poudarjajo družbeno moč organizacij, zlasti moč, ki se ustvarja v odnosih 

organizacije s širšo družbo in odgovornost, ki jo prinaša politična moč. Zaradi te moči naj 

bi v organizacijah sprejeli nekatere družbene dolžnosti in pravice ter sodelovali v 

družbenih aktivnostih. 

 Etične – odnos organizacije z družbenim okoljem je prežet z etičnimi vrednotami, zato je 

razumevanje družbene odgovornosti organizacij izključno etične narave.  

 Integralne – družbene potrebe naj bi bile vpletene v poslovno odločanje lastnikov in 

managerjev, delovanje, obstoj in rast organizacije je odvisna od družbenega in naravnega 

okolja. 

Družbeno odgovornost organizacije razumemo kot proces, s pomočjo katerega se izkazujejo 

vrednote in skrb za družbeno in naravno okolje. Na ta način k »praktičnemu izvajanju« 

družbene odgovornosti pritegnemo vse posameznike v organizaciji in druge udeležence, brez 

katerih družbene odgovornosti ne moremo udejanjiti. V organizacijah naj bi spoznali, da je 

koristno, da zaposleni sodelavci dobijo pravico in možnost predstaviti svoje poglede na 

odgovorno ravnanje organizacije, v kateri so zaposleni (Golob in Podnar 2003, 1). 

Strateško načrtovanje družbene odgovornosti zahteva znanje in izkušnje s področja družbene 

odgovornosti kot naravnega okolja in je tako eden izmed najpomembnejših korakov celotnega 

koncepta družbene odgovornosti. Družbena odgovornost naj bi prinašala konkurenčno 

prednost, zato je smiselno, da jo v podjetjih in drugih organizacijah čim bolj vključujejo v 

svoje aktivnosti (Hrast 2012).  

2.2 Zgodovinski razvoj družbene odgovornosti 

Spoznanja o upoštevanju družbene odgovornosti in prizadevanja za upoštevanja njenih načel 

imajo dolgo zgodovino. Prva resnejša prizadevanja za uvajanje načel družbene odgovornosti 

segajo v konec 19. in začetek 20. stoletja. Korenine imajo v izkoriščanju zaposlenih 

sodelavcev, ločevanju lastništva, upravljanja in managementa ter uničevanju naravnega okolja 

(Rozman in Kovač 2012, 86). 
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Razpravo o družbeni odgovornosti organizacij je sprožil izid knjige Social Responsibilities of 

the Businessman, v kateri so avtorji pisali o družbeni odgovornosti poslovnežev. Kasneje se je 

terminologija spremenila in obravnavali so družbeno odgovornost z različnimi angleškimi 

izrazi: Social Responsibility, Corporate Citizenship in Corporate Sustainbility. Razpravo o 

družbeni odgovornosti je v ZDA začel Milton Friedman s člankom na temo, da se v podjetju 

ne bi smeli ukvarjati z vprašanji, ki niso neposredno povezana s povečevanjem vrednosti 

delnic oz. dobička. Podobnega mnenja je bil tudi John Ladd, ki je v svojem članku menil, da 

ljudje v povezavi s podjetji ne bi smeli postavljati moralnih vprašanj, saj naj te ne bi bile 

temeljni del podjetniške kulture (Toth 2008, 13). 

Razvoj družbeno odgovornega ravnanja se je v 70-ih letih prejšnjega stoletja začel 

intenzivneje uveljavljati med večjimi ameriškimi multinacionalkami (kot npr. doniranje v 

dobrodelne namene). Tako so v ameriških podjetjih pomagali manjšim s tem, da so investirali 

v razvoj lokalnih skupnosti in izboljšali delovne razmere zaposlenih sodelavcev (Stewens in 

Lechner 2005, 245).  

Na mednarodni ravni so bili sprejeti temeljni dokumenti s področja družbene odgovornosti 

zlasti velikih mednarodnih korporacij, in sicer: Manifest iz Davosa (1973) o družbeni 

odgovornosti podjetij, temeljna listina Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj 

(OECD) leta 1976 o delovanju multinacionalnih podjetij. Leta 1977 je bil pod okriljem 

Organizacije združenih narodov (OZN) sprejet kodeks delovanja multinacionalnih podjetij. 

Istega leta so v Mednarodni organizaciji dela (ILO) sprejeli tristransko izjavo delodajalcev, 

delojemalcev in države o družbeni odgovornosti multinacionalnih podjetij (Stewens in 

Lechner 2005, 245). 

V 80-ih letih so bila v ospredju vprašanja o ekološki odgovornosti podjetja ali druge 

organizacije. Hkrati z vzponom družbene odgovornosti organizacij v 80-ih se je med drugim 

začela krepiti tudi skrb organizacij za ugled (Clark 2000, 364). Kljub temu so v 80-ih letih v 

ameriških organizacijah na družbeno odgovornost in njene pozitivne učinke pozabili. V 90-ih 

letih se je pomen družbene odgovornosti ponovno okrepil deloma tudi zaradi številnih 

poslovnih škandalov. Zato so se v mnogih organizacijah odločili, da bodo začeli uveljavljati 

in uresničevati družbeno odgovornejšo poslovno prakso. Poudarjeno je bilo ustvarjanje 

vrednosti za udeležence organizacije s pomočjo učinkovitejših procesov in znižanja dotedanje 

ozke usmerjenosti na dobičkonosnost organizacije. Nadaljevanje zagona je sledilo ob koncu 

stoletja. Evropska komisija (2001) in odbor Združenih narodov (ZN) za trgovino in razvoj sta 

opredelila družbeno odgovornost kot pomembno sestavino delovanja podjetij in drugih 

organizacij (Stewens in Lechner 2005, 245). 

Sodobno razumevanje družbene odgovornosti sta opredelila avtorja Robbins in Coulter, ko sta 

opredelila družbeno odgovornost kot namen organizacije, da pri sprejemanju odločitev ne 

upošteva zgolj zakonov ter ekonomskih smotrov in ciljev, ampak upošteva tudi koristi za 

družbo (Robbins in Coulter 2005, 93).  
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Kljub različnim mnenjem večine avtorjev ne zanima pomembnost stopnje dobička kot cilja. 

Tradicionalno gledanje na družbeno odgovornost je pomenilo, da naj bi v organizaciji 

managerji skrbeli za interese lastnikov in upoštevali zakone. To naj bi pomenilo, da imajo le 

finančne in pravne odgovornosti. Kakršnekoli druge odgovornosti naj bi vodile le v 

zmanjševanje tekmovalnosti in dobička (Rozman in Kovač, 2012, 88).  

2.3 ISO 26000  

ISO standard 26000 je oznaka za mednarodni standard o družbeni odgovornosti, v katerem so 

podani napotki za njeno uresničevanje. Uporaba standarda 26000 je predvidena za vse vrste 

organizacij, tako v javni in v zasebni dejavnosti, v razvitih državah in v državah v razvoju. 

Njegova naloga je pomagati organizacijam, da poslujejo na družbeno odgovoren način. 

Standard ISO 26000 ne vsebuje zahtev, ampak daje napotke (ISO/DIS 26000:2010). 

V standardu družbene odgovornosti ISO 26000 se organizacijam priporoča, da naj bi sodobna 

organizacija s preglednim in etičnim ravnanjem prispevala k trajnostnemu razvoju. Vključuje 

naj zdravje in blaginjo družbe, upošteva pričakovanja udeležencev, deluje skladno z veljavno 

zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja, integrirana naj bo v celotno organizacijo in 

naj se izvaja v vseh njenih odnosih. Ker organizacijo in družbo sestavljajo posamezniki, naj bi 

to pomenilo, da družbeno odgovorno ravnamo vsi. Z družbeno odgovornostjo si prizadevamo 

za vzpostavljanje ravnovesja v družbi in s tem tudi za ravnovesje v življenju posameznika 

(Hrast 2012). 

Obstaja sedem področij družbene odgovornosti, s katerimi naj bi se v organizaciji intenzivno 

ukvarjali, in sicer (ISO/DIS 26000:2010, 19): 

 upravljanje organizacije, 

 človekove pravice, 

 delovne prakse, 

 naravno okolje, 

 etika, 

 vprašanja potrošnikov, 

 vključitev skupnosti in razvoj. 
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Slika 1: Sedem glavnih področij 

Vir: ISO 26000:2010, 20. 

V ISO standardu 26000 poudarjajo pomen izidov in izboljšav v družbeni odgovornosti. 

Namen organizacije, v kateri uresničujejo družbeno odgovorno ravnanje ali so na poti, da se 

približajo družbeno odgovornemu ravnanju, je njen prispevek k trajnostnemu razvoju. V ISO 

26000 v svojih smernicah daje celovit nabor naslednjih sedmih načel družbene odgovornosti 

(ISO/DIS 26000:2010, 10–14): 

1. Odgovornost 

Načelo: Organizacija naj bi bila odgovorna za svoj vpliv na družbeno in naravno okolje 

(ISO/DIS 26000:2010, 10). 

Odgovornost se nanaša na prevzem odgovornosti za obvladovanje interesov organizacije. 

Obveznost organizacije je, da postane odgovorna in deluje v skladu z zakoni in drugimi 

predpisi. Odgovornost pomeni tudi, da je organizacija odgovorna tudi za tiste udeležence, na 

katere ima s svojimi odločitvami in aktivnostmi neposreden vpliv. V organizaciji so 

odgovorni za skupni vpliv na družbeno in naravno okolje, ki je posledica sprejetih odločitev 

in aktivnosti organizacije. Pomembno je, da je organizacija družbeno odgovorna za izide 

svojih odločitev in aktivnosti (ISO/DIS 26000:2010, 10). 
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2. Preglednost 

Načelo: Organizacija naj bo pregledna pri svojih odločitvah in dejavnostih, ki vplivajo na 

družbeno in naravno okolje (ISO/DIS 26000:2010, 11). 

V organizaciji naj bi na pregleden, natančen in celovit način odkrivali politike svojih 

odločitev in dejavnosti, za katere je odgovorna, vključno z znanimi in potencialnimi vplivi na 

družbeno in naravno okolje. Namen preglednosti je dostopnost, jasnost, pravočasnost in 

predstavitev informacij, ki zainteresiranim stranem omogočajo pregledno presojo njihovih 

vplivov, ki jih imajo sprejete odločitve in aktivnosti na njihove individualne interese 

(ISO/DIS 26000:2010, 11). 

3. Etično vedenje 

Načelo: V organizaciji naj bi delovali etično (ISO/DIS 26000:2010, 11–12). 

Organizacijsko vedenje naj bi temeljilo na etiki, pravičnosti in poštenosti. To pomeni skrb za 

ljudi, živali in naravno okolje ter zavezo, da bodo v organizaciji delovali v skladu s 

pričakovanji interesnih skupin. V organizaciji naj bi dejavno spodbujali etično obnašanje 

(ISO/DIS 26000:2010, 11–12). 

4. Spoštovanje interesov delničarjev 

Načelo: V organizaciji naj bi spoštovali, upoštevali in se odzivali na interese deležnikov 

(ISO/DIS 26000:2010, 12). 

Smotri in cilji organizacije so omejeni z interesi lastnikov, članov, strank ali drugih 

posameznikov ali skupin. Omenjeni imajo pravice, zahteve ali posebne interese, ki jih je 

potrebno upoštevati. Skupaj ti posamezniki ali skupine tvorijo organizacijske deležnike 

(ISO/DIS 26000:2010, 12). 

5. Spoštovanje pravne države  

Načelo: V organizaciji naj bi spoštovali pravno državo (ISO/DIS 26000:2010, 13). 

Vladavina prava se nanaša na prevlado prava in se nanaša zlasti na idejo, da nobeden 

posameznik ali organizacija ne more biti nad zakonom in da je država tudi predmet 

zakonodaje. Vladavina prava je v nasprotju s samovoljno uporabo sile. Iz vidika družbene 

odgovornosti spoštovanje pravne države pomeni, da organizacija deluje v skladu z vsemi 

veljavnimi zakoni in predpisi. Organizacija naj bi delovala v okviru zakonodaje in vseh 

predpisov in bila informirana o vseh zakonskih obveznostih (ISO/DIS 26000:2010, 13). 
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6. Spoštovanje mednarodnih norm 

Načelo: V organizaciji naj bi spoštovali mednarodne norme obnašanja in istočasno naj bi 

spoštovali pravno državo (ISO/DIS 26000:2010, 23). 

V državah, kjer zakonodaja ali njeno izvajanje ne zagotavlja minimalne stopnje socialne 

varnosti, naj bi si v organizaciji prizadevali k spoštovanju mednarodnih norm vedenja, četudi 

je zakon ali njegovo izvajanje v nasprotju z mednarodnimi normami obnašanja. V organizaciji 

naj bi spoštovali poslovne običaje v najvišji možni meri. Ko je zakon ali njeno izvajanje v 

določeni državi v nasprotju z mednarodnimi normami vedenja, zaradi česar bi imelo 

nespoštovanje poslovnih običajev pomembne posledice, naj bi organizacija pregledala naravo 

svojih odnosov in aktivnosti v okviru teh pristojnosti. Organizacija naj bi spoštovala zakonite 

možnosti in poti, da bi vplivala na ustrezne organizacije in organe za odpravo kakršnegakoli 

spora. Organizacija naj bi se izognila vpletanju v delovanje druge organizacije in v dejavnosti, 

ki niso v skladu z mednarodnimi normami obnašanja (ISO/DIS 26000:2010, 23). 

7. Spoštovanje človekovih pravic 

Načelo: V organizaciji naj bi spoštovali človekove pravice in priznali tako njihov pomen kot 

univerzalnost (ISO/DIS 26000:2010, 13). 

V organizaciji naj bi spoštovali in spodbujali pravice Mednarodnih listin o pravicah, sprejeli 

njihovo univerzalnost in edinstvenost vseh držav, kultur in situacij (ISO/DIS 26000:2010, 13). 

ISO 26000 za mala in srednje velika podjetja 

Merila, ki opredeljujejo mala in srednje velika podjetja, se razlikujejo glede na število 

zaposlenih sodelavcev, velikost podjetja ali način financiranja. Mednarodni standard ISO 

26000 vključuje tista zelo majhna podjetja, navedena kot "mikro" podjetja. Vključevanje 

družbene odgovornosti v mala in velika podjetja se izvaja s pomočjo praktičnih, enostavnih in 

stroškovno učinkovitih ukrepov, ki niso zapletena in draga. V malih podjetjih naj bi imeli 

horizontalno strukturo organiziranosti in s tem večje možnosti za prilagodljivost in inovacije, 

kar je dobra priložnost za družbeno odgovornost. Fleksibilna struktura organiziranosti in 

aktivno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi kot tudi vpliv vršnih managerjev na aktivnosti 

podjetja predstavljajo odlično podlago za družbeno odgovorno ravnanje podjetja (ISO/DIS 

26000:2010, 8). 

2.4 Implementacija ISO standarda 26000 v organizaciji 

Vgradnja družbeno odgovornega ravnanja v vsako posamezno področje organizacije od 

zaposlenih sodelavcev v njej zahteva zavzetost in razumevanje. V zgodnji fazi implementacije 

družbeno odgovornega ravnanja naj bi se bilo potrebno osredotočiti na ozaveščanje o pomenu 

družbene odgovornosti. Zavezanost in razumevanje družbeno odgovornega ravnanja naj bi se 
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najprej začelo pri lastnikih in vršnih managerjih. Pomembno je, da lastniki in vršni managerji 

prepoznavajo prednosti družbeno odgovornega ravnanja, kar naj bi bistveno pripomoglo k 

večji zavezanosti za implementacijo družbeno odgovornega ravnanja v organizacijo (ISO 

26000:2010, 74). 

Lastniki in vršni managerji naj bi postavili smernice o družbeno odgovornem ravnanju v 

vsako področje organizacije, v organizacijsko kulturo in v samo upravljanje organizacije. 

Smernice o družbeno odgovornem ravnanju naj bi se odražale v viziji in v poslanstvu 

organizacije, v pravilnikih, v poslovnih procesih, v poslovnih odločitvah in v strategiji 

organizacije. Pri tem naj bi lastniki in vršni managerji družbeno odgovorna dejanja 

implementirali v strategijo organizacije in v procese ter določili čas za izvedbo. Cilji naj bili 

SMART (simple, measureable, achieveable, realistic, target oz. preprosti, merljivi, 

dosegljivi, realni in časovno določeni). Prav tako naj bi bili določeni načini za njihovo 

doseganje, vključno s pristojnostmi in z odgovornostmi, finančnim planom ter vplivom na 

druge aktivnosti v organizaciji (ISO 26000:2010, 74).  

Da se bo družbeno odgovorno ravnanje uveljavilo v organizaciji, je potrebno stalno spremljati 

učinkovitost aktivnosti, ki so povezane s pomembnimi vprašanji. Ko se v organizaciji odločijo 

za spremljanje izbranih aktivnosti, naj bi se osredinili na najpomembnejša področja, pri čemer 

naj bi bilo spremljanje rezultatov enostavno, razumljivo, pravočasno in odzivno (ISO 

26000:2010, 80). V organizaciji naj bi razvili mehanizme za razreševanje konfliktov ali 

nesoglasij z interesnimi skupinami, ki so primerni glede na vrsto konfliktna ali nesoglasja 

(ISO 26000:2010, 80).  

Pri tem naj bi bila izpostavljena vloga komunikacije in informacije o družbeno odgovornem 

ravnanju. Naloga organizacije je zagotavljati informacije o aktivnostih, ki imajo vpliv na širšo 

družbo in interesne skupine znotraj organizacije. Z informacijami spodbujajo sodelovanje in 

ustvarjajo dialog z interesnimi skupinami, prav tako tudi motivirajo in vključujejo zaposlene 

sodelavce v družbeno odgovorne aktivnosti. V organizaciji naj bi komunicirali tako s širšo 

javnostjo kot z interesnimi skupinami znotraj organizacije. Komuniciranje se nanaša na 

družbeno odgovorno vedenje organizacije, ki je implementirano v strategijo, v zastavljene 

plane, v smotre ter v cilje in v same aktivnosti organizacije. Informacije, ki jih v organizaciji 

posredujejo tako ožji kot širši javnosti, naj bi bile celovite, razumljive, odzivne, točne, 

pravočasne, dostopne in uravnotežene (ISO 26000:2010, 76).  

Implementacije družbeno odgovornega ravnanja na vseh sedmih področjih ni možno 

uveljaviti naenkrat. Zasnovan naj bi bil plan o razreševanju kratkoročnih in dolgoročnih 

družbeno odgovornih zadev. Plan naj bi bil zasnovan realistično, pri čemer naj bi upoštevali 

zmožnosti in prioritete organizacije. Da v organizaciji določijo prioritete za implementacijo 

družbeno odgovornega ravnanja na dnevnem nivoju, naj bi bile prioritete določene tako, da 

izhajajo iz problemov, ki so za organizacijo pomembni in bistveni. Delničarji naj bi bili 

vključeni v prepoznavanje pomembnih in bistvenih problemov (ISO 26000:2010, 73–75).  
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Da bi v organizaciji ustvarili trajnostno rast z družbeno odgovornim ravnanjem, naj bi se 

osredinili na področje izobraževanja, vseživljenjskega učenja in ustvarjanje organizacijske 

kulture družbene odgovornosti. Zato naj bi v organizaciji uporabljali sistemski pristop pri 

uveljavljanju vrednosti o družbeni odgovornosti (ISO 26000:2010, 74).  

2.5 Modeli družbene odgovornosti 

Bertoncelj idr. (2011, 112) navaja več zasnov in modelov družbene odgovornosti organizacij.  

Poudarja, da naj v organizaciji svoje smotre in cilje povežejo s problemi družbe in 

varovanjem naravnega okolja (Utting 2000, 5).  

Pri tem je Kitchen (1997, 129) mnenja, da v organizaciji učinkujejo na družbeno in naravno 

okolje, v katerem deluje, na treh ravneh: 

 osnovna raven (plačevanje davkov in spoštovanje zakonov), 

 organizacijska raven (minimizacija negativnih učinkov in delovanje v duhu zakonodaje), 

 družbena raven odgovornosti (zdravo družbo in pomoč pri odpravi družbenih 

problemov).  

Skozi desetletja se je spreminjala definicija družbene odgovornosti, prav tako tudi koncepti in 

modeli družbene odgovornosti, ki so se skozi čas izpopolnjevali. Med njimi so znani štirje 

modeli: 

1. Carrolova piramida v osnovi obsega štiri ravni odgovornosti za družbeno odgovorno 

ravnanje organizacije. Prvo raven predstavlja ekonomska odgovornost. Ko usvoji prvo 

odgovornost na prvi ravni, sledi odgovornost na drugi ravni in tako naprej. Druga raven 

predstavlja zakonsko odgovornost, tretja raven etično odgovornost in zadnja raven še 

filantropsko odgovornost (Jaklič 1996, 277–281). Ekonomska odgovornost: sem se uvršča 

dobičkonosnost, maksimiranje plač in minimizacija stroškov. Dolžnost organizacije je 

finančno uspešno poslovanje, nove zaposlitvene možnosti za lokalno skupnost, sodelovanje 

pri razvoju gospodarstva s svojimi izdelki in storitvami (Carrol in Buchholtz, 2003, 39–40). 

Zakonska odgovornost: pomeni spoštovanje zakonov in predpisov. Interesne skupine imajo 

možnost v primeru neodgovornega ravnanja organizacije ustvariti pritiske, s katerimi dosežejo 

vpeljavo novega pravila ali zakona. Od organizacije se pričakuje etično delovanje. Pravila 

etičnega delovanja določi organizacija (Carrol in Buchholtz, 2003, 39–40). Filantropska 

odgovornost: od organizacije se pričakuje, da izpolnjuje svoje prostovoljne ali filantropske 

odgovornosti. S tem izboljšuje kakovost življenja v skupnosti in prispeva k finančnim in 

človeškim virom (Carrol in Buchholtz 2003, 39–40).  
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Slika 2: Carrollova piramida družbene odgovornosti organizacij 

Vir: Bertoncelj idr., 2011, 115. 

2. Tridelni model družbene odgovornosti organizacij: gre za model, ki je alternativa 

Carrollovi piramidi. Pri novem modelu Schwarza in Carrolla uvrstimo filantropsko 

odgovornost. Med etično ali ekonomsko odgovornostjo bi bilo tovrstne dejavnosti napačno 

šteti k družbeni odgovornosti ali družbeni odgovornosti organizacij. Njun model tako zajema 

tri področja odgovornosti (Schwartz in Carroll 2003, 513–518): ekonomsko/etično območje – 

vključuje etična in gospodarska dejanja, ki niso v skladu z zakoni in temeljijo na prepričanju, 

da je etika dober posel. Ekonomsko/zakonsko območje – zajema vsa gospodarska dejanja, ki 

so v skladu z zakoni, vendar se štejejo za neetična. Zakonsko/etično območje – vključuje 

dejanja, ki so etična in upoštevajo zakone, vendar ne prinašajo ekonomskih koristi. 

Ekonomsko/zakonsko/etično območje – združuje vse tri odgovornosti. Organizacije si 

prizadevajo, da bi se uvrstile v omejena območja, v katerih imajo dejanja ekonomsko korist, 

upoštevajo zakone in veljajo za etična. 



 

20 

 

Slika 3: Tridelni model družbene odgovornosti 

Vir: Bertoncelj idr., 2011, 116. 

3. Model 3C-RS: (angl. Competitive advantage through social resources): konkurenčna 

prednost pred družbenimi viri, ki ima tri sestavine (Bertoncelj idr. 2011, 117). Etično in 

socialno pripadnost organizacije: nanaša se na zavezanost organizaciji k etičnim vrednotam, 

njihovim etičnim standardom ter družbenim smotrom in ciljem.  

Povezava z vrednotami poslovnih partnerjev: razvijanje vrednot, katerih namen je ustvariti 

trajnostno konkurenčno prednost. Dosledno vedenje: zajema vse vidike delovanja 

organizacije. Potrošniki od organizacije zahtevajo zaupanja vredno in dosledno dolgoročno 

družbeno odgovorno vedenje. 

4. Štirifazni model družbene odgovornosti: model avtorja (Robbins in Coulter 2005, 101) 

razdelita v štiri faze. Pri tem ima vsaka naslednja faza večje odgovornosti. Prva faza: klasičen 

pogled na družbeno odgovornost in zadovoljevanje interesov lastnikov ob spoštovanju 

zakonov in pravil. Druga faza: razširitev odgovornosti na zaposlene. Managerji obdržijo oz. 

motivirajo dobre zaposlene sodelavce, izboljšajo delovne razmere, povečajo pravice 

zaposlenih in varnost zaposlitve. V središče aktivnosti postavljajo vidik uspešnega ravnanja s 

človeškimi viri. Tretja faza: povečanje odgovornosti na partnerje v družbenem okolju. Sem 

uvrščata stranke in dobavitelje. Smotri in cilji družbene odgovornosti vključujejo poštene 

cene, visoko kakovostne izdelke in storitve, varne proizvode in dobre odnose z dobavitelji. 

Četrta faza: razširitev odgovornosti na širšo družbo. Managerji promovirajo socialno 

pravičnost, varujejo naravno okolje ter podpirajo družbene in kulturne dejavnosti.  
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Slika 4: Štirifazni model družbene odgovornosti 

Vir: Bertoncelj idr. 2011, 116. 

2.6 Družbena odgovornost kot konkurenčna prednost  

Drucker je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja razvil razmišljanje v smeri, da naj bi bila 

družbena odgovornost organizacije razumljena kot poslovna priložnost (Podnar in Golob 

2003, 4). Po mnenju Druckerja (1984, 62) se s pravo družbeno odgovornostjo v organizaciji 

spreminja družbeni problem v ekonomsko priložnost in korist v povečanje produktivnosti, 

izboljšanje človeškega potenciala, v odpiranje novih delovnih mest in povečevanje blaginje. 

Družbena odgovornost kot strategija diferenciacije organizaciji naj bi doprinesla dodano 

prednost pred ostalimi organizacijami v panogi (Bertoncelj idr. 2011, 130). O konkurenčni 

prednosti pišeta tudi Podnar in Golob (2006, 965), ki menita, da družbeno odgovorna 

organizacija pridobi večji ugled. Zato so potrošniki pripravljeni več plačati, če so družbeno 

odgovorna dejanja skladna z njihovimi pričakovanji oz. če jih v organizaciji prepričajo o 

resničnosti svojih dejanj.  

Družbeno odgovorna aktivnost organizacij naj bi pozitivno vplivala na sedem področij in jim 

s tem prinesla konkurenčno prednost (Bertoncelj idr. 2011, 130).  

 Ugled podjetja in druge organizacije: Ko je organizacija družbeno odgovorna, obvladuje 

in vpliva na odnose in predstave, ki jih imajo člani družbe o organizaciji. Na podlagi 

visoke stopnje družbene odgovornosti si v organizacijah utrjujejo poslovne povezave, 

zagotavljajo zvestobo kupcev in ustvarjajo nove poslovne priložnosti v lokalni skupnosti, 

v kateri delujejo. Družbeni kapital organizacije temelji na zaupanju, kredibilnosti in 

legitimnosti.  

 Obvladovanje tveganja: Organizacija z aktivnim dialogom z deležniki in z analizami 

odnosov učinkoviteje obvladuje potencialna tveganja in krize.  

 Človeški kapital: Družbena odgovornost je pomemben dejavnik učinkovitega ravnanja s 

človeškim kapitalom, ki zagotavlja pridobivanje, ohranjanje in motiviranje zaposlenih 

sodelavcev. Nižja fluktuacija v organizaciji znižuje stroške prekvalifikacij in 

usposabljanja zaposlenih.  

 Nižanje stroškov intelektualnega kapitala: Zaradi človeškega in strukturnega kapitala ter 

stalnih motivacij v kombinaciji z motiviranimi zaposlenimi sodelavci družbena 
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odgovornost pogosto vodi do višje produktivnosti, bolj kakovostnih izdelkov in storitev 

ter znižanja stroškov poslovanja. 

 Dostop do finančnega kapitala: Večji ugled omogoča organizaciji sposobnost pritegnitve 

finančnega kapitala, poslovnih partnerjev in kupcev. Pomembnosti družbene 

odgovornosti se zavedajo tudi veliki investitorji.  

 Nenehne inovacije in intelektualni kapital: Družbena odgovornost pospešuje procese 

učenja in inovacij znotraj organizacije, ki služi kot pomoč pri iskanju novih priložnosti za 

proizvodne in tržne inovacije ter diferenciacije. Zlasti inovacije (razvoj novih izdelkov in 

storitev, ki se nanašajo na družbene probleme) postajajo čedalje večja poslovna 

priložnost. 

 Pravica do obstoja in delovanja: Člani družbe od organizacij zahtevajo, da se poleg 

finančnega vidika poslovanja v organizacijah usmerijo tudi v razreševanje družbenih in 

okoljskih problemov.  

V organizacijah naj bi se izogibali delovanju na kratek rok in kar bi pustilo posledice na 

družbenem ali naravnem okolju. Delovanje organizacij naj bi potekalo na način, da 

zagotavljajo dolgoročno uspešnost. V organizacijah naj bi se zavedali, da ob usmerjanju na 

določena področja, ki prinašajo konkurenčno prednost, nekatera pomembna področja ostanejo 

zapostavljena. Pri trajnostnem delovanju naj bi v organizaciji upoštevali vsa družbeno 

odgovorna delovanja organizacije, kajti tako družbeno odgovorno delovanje prinaša 

donosnost (Bertoncelj idr. 2011, 132).  

2.7 Pregled dosedanjih raziskav o družbeno odgovornem ravnanju 

Po letu 2000 število razprav in opravljenih raziskav na temo družbeno odgovornega ravnanja 

v strokovnih krogih narašča. Zelo pogosto avtorji preučujejo razloge in okoliščine, ki 

motivirajo organizacije za družbeno odgovornost ter ugotavljajo prednosti, ki jih družbeno 

odgovorno ravnanje doprinese organizaciji. Spodbudno spoznanje je, da ima investiranje v 

družbeno odgovorno ravnanje pozitiven vpliv na številne dejavnike, kot so zaupanje, 

motivacija in inovativnost. Pomemben prispevek k razvoju koncepta družbene odgovornosti 

in študijam konkretnih primerov iz vsakdanjega življenja so prispevali tudi slovenski avtorji 

(Simončič 2015).  

Po podatkih iz Cobissa je bilo leta 2014 javno dostopnih 395 raziskav in 546 člankov ter 

prispevkov s konferenc, v katerih so teoretiki, raziskovalci in praktiki obravnavali tematiko 

družbeno odgovornega ravnanja (Rus 2014). 

V našem pregledu dosedanjih raziskav smo se osredotočili le na tiste raziskave, v katerih so 

tuji (Carrol 1991; Brown in Dacin 1997; Sen in Bhattacharya 2001; Schwartz in Carroll 2003; 

Snider, Hill in Martin 2003; Graafland in Mazereeuw-Van der Duijn Schouten 2012; Luo in 

Du 2014; Martínez, Perez in Rodríguez 2014) in slovenski (npr. Knez-Riedl 2002; Babič Fink 



 

23 

in Biloslavo 2009; Tantgel in Kralj 2010; Rode 2013; Kranjc Kušlan in Rode 2014) 

raziskovalci preučevali stopnjo uveljavljenosti družbeno odgovornih ravnanj, ki jih na kratko 

povzemamo v nadaljevanju. 

Več tujih avtorjev (Carroll 1991; Sen in Bhattacharya 2001; Schwartz in Carroll 2003; Snider 

in Hill 2003) je poročalo o pozitivni korelaciji med zaupanjem v organizacijo, konkurenčnimi 

prednostmi in perspektivo ter družbeno odgovornostjo. 

Brown in Dacin (1997, 80) sta dokazala, da so potrošniki pripravljeni spodbujati družbeno 

odgovorne korporacije. 

Graafland in Mazereeuw-Van der Duijn Schouten (2012) so na vzorcu 473 vodstvenih ljudi 

analizirali zunanje in notranje motive, ki vplivajo na družbeno odgovornost. Kot zunanje 

motive so opredelili finančne pobude, kot notranje motive pa etične in moralne (altruistične). 

Ključna ugotovitev iz raziskave je bila, da so vodstveni delavci za družbeni in okoljski vidik 

odgovornosti bistveno bolj motivirani z notranjimi motivi. 

Tudi raziskava, ki sta jo izvedla Luo in Du (2014), razširja sedanje razumevanje poslovnih 

rezultatov v družbeno odgovorni organizaciji. Ugotovila sta, da so družbeno odgovorne 

dejavnosti gonilna sila inovacij, zato investicije, namenjene za družbeno odgovornost, 

razumejo kot kapitalsko naložbo in ne kot operativni strošek. 

V raziskavi v Španiji so avtorji analizirali vlogo družbene odgovornosti na primeru 

gostinskega sektorja (mednarodne verige hotelov) v korelaciji z javno podobo. Ugotovitve, do 

katerih so prišli, veljajo tudi v drugi podobnih panogah, kjer se srečujejo s strankami, npr. v 

bančnem sektorju. Ključne ugotovitve so pokazale, da je edini način dolgoročnega uspeha 

pogojen z zagotavljanjem usklajene in stabilne organizacijske podobe. Doseči jo je možno z 

osredinjenjem na prepoznano identiteto, ki jo izražajo v smeri družbeno odgovornih vrednot, 

poslanstva in vizije (Martínez in Rodríguez 2014, 61–63). 

Največ raziskav je doslej opravljenih v povezavi z družbeno odgovornim ravnanjem v 

gospodarskih družbah oz. podjetjih v Sloveniji (Rus 2104).  

Iz teh raziskav izstopa raziskava avtorice Knez-Riedl, v katero je vključila 1.153 malih in 

srednje velikih organizacij in iz katere izhaja, da v večini slovenskih organizacijah razumejo 

družbeno odgovornost kot filantropsko odgovornost organizacije. V praksi so v slovenskih 

organizacijah družbeno odgovorne aktivnosti izvajali z denarnimi in nedenarnimi 

dejavnostmi, sponzoriranjem ter aktivnostmi, ki so povezane s trženjskimi kampanjami. Med 

dvema področjema, na katera se osredotočajo programi družbene odgovornosti v slovenskih 

organizacijah, je najizrazitejša podpora športu in kulturnim aktivnostim. Polovica družbenih 

aktivnosti je bila občasnih in po navadi nepovezanih s poslovno strategijo. Kot glavno oviro 

za nesodelovanje v družbeno odgovornih aktivnostih so navedli premalo finančnih sredstev in 
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da v slovenskih organizacijah družbeno odgovorne aktivnosti dojemajo kot strošek in ne kot 

naložbo v prihodnost. Pri tem organizacije v družbeno odgovornih aktivnostih ne vidijo 

nobene poslovne koristi (Knez-Riedl 2002, 71–77). 

Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti je skupaj z raziskovalnim partnerjem 

podjetjem Interstat d. o. o. leta 2011 opravila raziskavo v slovenskih organizacijah. V okviru 

pilotne študije so preučevali poznavanje družbene odgovornosti v organizacijah, zavedanje 

organizacij o dodani vrednosti družbeno odgovornih aktivnosti in kako se organizacije 

lotevajo družbene odgovornosti. Raziskava je bila narejena v 67 slovenskih organizacijah. 

Ključne ugotovitve iz raziskave so pokazale, da v organizacijah v veliki meri razumejo, kaj 

družbena odgovornost pomeni in kaj so glavni razlogi za izvajanje tovrstnih aktivnosti. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da v posameznih organizacijah dajejo največjo težo v kontekstu 

družbene odgovornosti svojim odjemalcem (oz. kupcem), v nekoliko manjši meri zaposlenim 

sodelavcem in okoljskim temam. V skoraj polovici organizacij naj bi se v prihodnosti najbolj 

osredinili na zaposlene sodelavce, v nekoliko manjši meri pa na ekologijo. Za področje 

družbene odgovornosti je v 43 % zadolženo poslovodstvo organizacij. Zaznati je tudi 

vzpostavljanje organizacijskih enot kot npr. službe, ki bodo zadolžene izključno za področje 

družbene odgovornosti. Za največji oviri družbene odgovorne aktivnosti so navajali 

pomanjkanje finančnih sredstev in premalo časa zaposlenih sodelavcev. Zaposleni sodelavci 

so navedli, da gre za premalo podpore tovrstnim aktivnostim v vodstvu organizacije, kot tudi 

prenizko motiviranost zaposlenih sodelavcev (Slovensko društvo za odnose z javnostmi). 

Avtorja Peršič in Markič (2013, 27) sta na vzorcu 759 večjih in srednje velikih podjetij v 

Republiki Sloveniji dokazala neposreden vpliv izpolnjevanja vizije, strategije in neodvisnosti 

med faktorji družbene odgovornosti na uspešnost podjetja, še posebej na dohodek, profit in 

operativno ekonomičnost.  

Na podlagi pregleda dosedanjih raziskav o družbeno odgovornem ravnanju domačih in tujih 

avtorjev smo ugotovili, da je bilo v Sloveniji doslej opravljenih pet raziskav, v katerih so 

teoretiki, raziskovalci in praktiki obravnavali družbeno odgovornost z vidika stopnje njene 

uveljavljenosti. Na ta način smo identificirali raziskovalni problem, ki se kaže v odsotnosti 

raziskav na preučevanju uveljavljenosti družbeno odgovornih ravnanj po sedmih glavnih 

področjih iz ISO standarda 26000:2010 v konkretno izbranem podjetju. 

2.8 Sklepi iz teoretičnega dela raziskave 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo na podlagi preučevane literature najprej opredelili 

pojem trajnostnega razvoja, družbeno odgovornost, zgodovino razvoja družbene 

odgovornosti, predstavili ISO standard 26000:2010, opredelili modele družbene odgovornosti 

in predstavili družbeno odgovornost kot konkurenčno prednost. V nadaljevanju smo 

predstavili dosedanje raziskave o družbeno odgovornem ravnanju ter podali sklepna 
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spoznanja in identificirali raziskovalno vrzel.  

Po pregledu strokovne literature ugotavljamo, da zasnova družbene odgovornosti nastaja in se 

razvija. V desetletjih so avtorji razvili različne motive za uveljavljanje in tolmačenja družbene 

odgovornosti. Družbena odgovornost organizacij vse bolj pridobiva tako na pomenu kot 

veljavi, ki postaja nepogrešljiv del vsakdanjega delovanja podjetij in drugih organizacij. 

Družbena odgovornost organizacij ni več le modni trend, pač pa zahteva širših udeležencev, 

ki niso več zadovoljni samo s kakovostnimi proizvodi. V organizacijah naj ne bi odgovarjali 

samo svojim lastnikom ali delničarjem, ampak celotni družbi oz. posameznikom znotraj le-te. 

Posledice družbeno odgovornega ravnanja prinašajo koristi podjetju in drugi organizaciji ter 

širšemu družbenemu okolju. Glavni motivi dejanj, poleg finančnih, vključujejo še etične, 

moralne in dobrodelne sestavine. Iz tega vidika naj bi bila družbena odgovornost razumljena 

kot investicija in ne kot strošek.  

Če izhajamo iz definicij različnih avtorjev, povzamemo, da je zagotovilo za zdravo, uspešno 

in zadovoljno družbeno okolje ter trajnostni razvoj, ki omogoča obstoj tudi prihodnjim 

generacijam, sinergija družbeno odgovornih dejanj na eni strani in ter sinergija dejanj 

družbeno odgovornih posameznikov in organiziranih skupin na drugi strani.  

Od leta 2010 je v veljavi nov mednarodni standard ISO 26000 o Smernicah za družbeno 

odgovornost (angl. Guidance on social responsibility), s katerim je organizacijam omogočen 

celoten vpogled v družbeno odgovorno ravnanje. Smernice so uporabne za vse vrste 

organizacij tako v javnem kot v zasebnem sektorju v razvitih državah kot v državah v razvoju. 

Priporočljive aktivnosti naj bi bile usmerjene v trajnostni razvoj organizacije, v odgovornost 

do kupcev izdelkov in storitev, v skupnost in družbeno okolje, v katerem organizacija posluje, 

in v odgovornost do zaposlenih sodelavcev, kar naj bi na dolgi rok organizaciji omogočilo 

stabilnejše poslovanje. Izvajanje vsebin pa standardu 26000 za organizacije ni obvezujoče, 

temveč daje organizacijam le priporočila za izboljšanje delovanja na vseh družbenih nivojih.  

Med poglavitnimi pozitivnimi učinki družbeno odgovornega ravnanja smo zaznali naslednje: 

povečanje zaupanja v izbranem podjetju, povečanje zaupanja v izdelke in storitve, ki 

prinašajo večjo konkurenčno prednost, izboljšanje ugleda, dolgoročno usmerjenost, spodbudo 

za inovativnost, zadovoljstvo kupcev/uporabnikov/odjemalcev in osebno zadovoljstvo tistih, 

ki družbeno odgovorna dejanja izvajajo. 

V organizacijah naj bi se izogibali dejanjem, ki imajo kratkoročne učinke. Izogibali naj bi se 

dejanjem, ki ogrožajo družbeno in naravno okolje ter delovali na način, ki jima zagotavlja 

dolgoročno uspešnost. Pri trajnostnem delovanju organizacije naj bi upoštevali vsa področja 

družbeno odgovornega delovanja organizacije. Družbeno odgovorno delovanje naj bi 

prinašalo donosnost organizaciji in zadovoljstvo njenih udeležencev.  

Po pregledu strokovne literature smo ugotovili, da se po letu 2000 v svetu povečuje število 

teoretičnih razprav in opravljenih empiričnih raziskav na temo družbene odgovornosti 
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organizacij. Pomemben prispevek k razvoju koncepta družbene odgovornosti organizacij in 

študijam konkretnih primerov iz vsakdanjega življenja so prispevali tudi slovenski avtorji. 

Avtorji so preučevali prevladujoče razloge in okoliščine, s katerimi je možno motivirati 

organizacije za družbeno odgovorno ravnanje in ugotavljali prednosti, ki naj bi jih družbeno 

odgovorno ravnanje doprineslo podjetju ali drugi organizaciji.  

Po drugi strani smo ugotovili, da je bilo doslej opravljenih malo raziskav, v katerih so 

teoretiki, raziskovalci in praktiki v RS obravnavali družbeno odgovorno ravnanje konkretnega 

podjetja z vidika stopnje njene uveljavljenosti po vsebinah standarda 26000:2010. V izbranem 

podjetju ni znanja in izkušenj o družbeno odgovornem ravnanju na glavnih področjih 

družbene odgovornosti po ISO standardu 26000:2010. Ker tovrstna raziskava doslej še ni bilo 

opravljena, je bila to naša identificirana raziskovalna vrzel, ki smo jo z našo empirično 

raziskavo vsaj delno zapolnili. V naslednjem poglavju bomo predstavili empirično raziskavo 

o tem, katere sestavine družbeno odgovornega ravnanja v izbranem podjetju so najbolj oz. 

najmanj prisotne.  
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3 RAZISKAVA O RAZVITOSTI DRUŽBENO ODGOVORNEGA RAVNANJA V 

IZBRANEM PODJETJU 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo opredelili družbeno odgovorno vedenje, kar je bila 

podlaga za izvedbo empirične raziskave v izbranem podjetju. Namen poglavja je predstaviti 

izide iz raziskave o tem, katere sestavine družbeno odgovornega ravnanja v izbranem podjetju 

so najbolj oz. najmanj prisotne. Po opisu glavnih ugotovitev iz empiričnega dela raziskave 

smo na koncu poglavja podali še predloge za izboljšanje družbeno odgovornega ravnanja v 

izbranem podjetju.  

3.1 Populacija in vzorec  

V raziskavi so sodelovali zaposleni sodelavci v izbranem podjetju. Vprašalnik smo 

posredovali vsem 302 zaposlenim, zato so ti predstavljali hkrati populacijo in vzorec. V 

raziskavo smo vključili zaposlene sodelavce iz različnih organizacijskih enot (npr. služb, 

oddelkov in sektorjev ipd.) v podjetju, ki so bili različnih spolov, starosti in stopnje strokovne 

izobrazbe. Od 302 poslanih vprašalnikov smo jih pravilno izpolnjenih prejeli 159 (52,64 % 

odzivnost), ki so zadoščali za nadaljnjo obdelavo.  

3.2 Vprašalnik 

Z uporabo kvantitativne metode smo izvedli raziskavo, v kateri smo analizirali sestavine 

družbeno odgovornega ravnanja. Za zbiranje podatkov smo uporabili vprašalnik (Priloga 1), 

ki je bil sestavljen po Likertovi lestvici. Ključni del vprašalnika je sestavljen iz 25 trditev, s 

katerimi smo merili pet sestavin družbeno odgovornega ravnanja po ISO 26000:2010 v 

izbranem podjetju, in sicer: 

‒ upravljanje organizacije, 

‒ delovne prakse z vidika razvoja človeških virov in usposabljanja na delovnem mestu, 

‒ človekove pravice z vidika ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, 

‒ vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov potrošnikov in zasebnosti, 

‒ naravno okolje z vidika trajnostne rabe virov. 

Vsaka posamezna sestavina družbeno odgovornega ravnanja oziroma glavno področje 

družbene odgovornosti je vsebovala različne trditve, na katere je vsak anketiranec odgovarjal, 

v kolikšni meri se strinja z navedenimi trditvami po lestvici: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se 

ne strinjam, 3 – sem neodločen, 4 – se strinjam, 5 – se zelo strinjam. Pri vseh trditvah višja 

stopnja strinjanja predstavlja bolj družbeno odgovorno ravnanje organizacije. Lestvico smo 

obravnavali kot intervalno in simetrično, zato smo za predstavitev rezultatov uporabili opisne 

statistike za številske (intervalne) spremenljivke. Vsak anketiranec je pri vprašanju lahko 

obkrožil le en odgovor. Vprašanja za posamezno področje so bila odvisna od obsežnosti 

opisanih smernic v standardu ISO 26000:2010.  
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3.3 Metode zbiranja in obdelave podatkov  

Glavni namen izvedene ankete je bil pridobiti informacije od določenega kroga ljudi oz. 

populacije v naši raziskavi (gre za zaposlene sodelavce v izbranem podjetju). Pred pričetkom 

anketiranja je bila omenjena raziskava testno opravljena na krogu 15 anketirancev, zaradi 

česar smo nato delno popravili in odpravili pomanjkljivosti. Raziskava je potekala januarja 

2017. V spremnem nagovoru smo anketirance obvestili o namenu raziskave ter o 

predvidenem času izpolnjevanja ankete. Vprašalnik smo po e-pošti posredovali vsem 

zaposlenim sodelavcem v izbranem podjetju. Pri izvedbi raziskave smo pričakovali med 20–

40 % odziv (Flere 2000, 158). Zaradi prvega prenizkega odziva smo vprašalnik naknadno 

poslali in ponovno pozvali zaposlene sodelavce za izpolnitev ankete.  

Pridobljene podatke smo opisali z ustreznimi opisnimi statistikami. Nominalne in ordinalne 

spremenljivke, ki opisujejo vzorec, smo opisali z absolutnimi in relativnimi frekvencami. 

Uporabili smo 5-stopenjsko lestvico strinjanja, ki smo jo za merjenje prisotnosti petih sestavin 

družbeno odgovornega ravnanja obravnavali kot intervalno in simetrično. Zato smo vseh 25 

spremenljivk v tem sklopu ter pet kompozitnih spremenljivk, ki smo jih izračunali kot 

povprečje sklopov spremenljivk, ki merijo posamezno sestavino družbeno odgovornega 

ravnanja, opisali s številom veljavnih odgovorov, aritmetično sredino, standardnim odklonom, 

95 % intervalom zaupanja ter minimumom in maksimumom, aritmetične sredine in 

standardne odklone posameznih spremenljivk merjenih z lestvico pa smo prikazali tudi na 

paličnih grafikonih. Pet izračunanih kompozitnih spremenljivk nam predstavlja prisotnost 

posameznih obravnavanih sestavin družbeno odgovornega ravnanja v izbranem podjetju, višja 

povprečna vrednost pa pomeni večjo prisotnost sestavine. 

Zanesljivost vprašalnika smo preverili s Cronbach α koeficientom notranje konsistence, in 

sicer za vseh 25 spremenljivk, ki merijo stopnjo družbeno odgovornega ravnanja v 

organizaciji skupaj ter tudi za vseh pet sklopov spremenljivk, ki merijo posamezne sestavine 

družbeno odgovornega ravnanja v organizaciji posebej. Pri tem smo stopnjo zanesljivosti oz. 

notranjo konsistenco spremenljivk ocenili po naslednji lestvici: 

 α ≥ 0,9: odlično, 

 0,9 > α ≥ 0,8: dobro, 

 0,8 > α ≥ 0,7: zadovoljivo, 

 0,7 > α ≥ 0,6: vprašljivo, 

 0,6 > α ≥ 0,5: slabo in 

 0,5 > α: nesprejemljivo. 

Razlike v prisotnosti posameznih sestavin družbeno odgovornega ravnanja v izbranem 

podjetju smo preverili z enosmerno analizo variance za ponovljene meritve (rANOVA). 

Statistični test rANOVA se uporablja, kadar želimo preveriti razlike v aritmetičnih sredinah 

med tremi ali več intervalnimi spremenljivkami, pri tem pa upoštevati tudi specifike oz. 
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razlike med posameznimi ocenjevalci oz. respondenti (angl. within-subjects factor). 

Sferičnost je ena od predpostavk enosmerne analize variance za ponovljene vzorce, kar smo 

preverili z Mauchlyjevim testom sferičnosti (Field 2009). Ker sferičnosti ni bilo možno 

potrditi, smo za preverjanje razlik upoštevali rezultate rANOVA z Greenhouse-Geisserjevim 

popravkom. Da bi ugotovili, med katerimi sestavinami družbeno odgovornega ravnanja 

konkretno obstajajo statistično pomembne razlike, smo kot »Post-hoc« test uporabili parni t-

test z Bonferronijevim popravkom.  

Razlike med dvema neodvisnima skupinama (med moškimi in ženskami) v aritmetičnih 

sredinah intervalnih spremenljivk (stopnja prisotnosti posamezne sestavine družbeno 

odgovornega ravnanja v izbranem podjetju) smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce, pri 

čemer smo predpostavko o enakosti varianc vzorcev preverili z Levenovim testom.  

Povezanost med pari intervalnih spremenljivk (stopnja prisotnosti posamezne sestavine 

družbeno odgovornega ravnanja v izbranem podjetju) smo preverili s Pearsonovim 

korelacijskim koeficientom (r). Na podlagi Pearsonovega korelacijskega koeficienta smo tako 

ocenili moč in smer povezanosti med posameznimi pari spremenljivk – korelacijski koeficient 

zavzema vrednosti na intervalu od –1 do 1, kjer 1 predstavlja popolno pozitivno povezanost 

med spremenljivkama, –1 predstavlja popolno negativno povezanost med spremenljivkama, 

vrednost korelacijskega koeficienta 0 pa pomeni, da med spremenljivkama ni nikakršne 

povezanosti (Field 2009).  

Povezanost intervalnih spremenljivk (stopnja prisotnosti posamezne sestavine družbeno 

odgovornega ravnanja v izbranem podjetju) z dvema ordinalnima spremenljivkama (starostna 

skupina in stopnja izobrazbe) smo preverili z neparametričnim Spearmanovim korelacijskim 

koeficientom (rs). Na podlagi Spearmanovega korelacijskega koeficienta smo tako ocenili 

moč in smer povezanosti med posameznimi pari spremenljivk – korelacijski koeficient tudi v 

tem primeru zavzema vrednosti na intervalu od –1 do 1, kjer 1 predstavlja popolno pozitivno 

povezanost med spremenljivkama, –1 predstavlja popolno negativno povezanost med 

spremenljivkama, vrednost korelacijskega koeficienta 0 pa pomeni, da med spremenljivkama 

ni nikakršne povezanosti (Field 2009). 

Ničelne hipoteze statističnih testov smo preverjali pri 5 % stopnji tveganja.  

Vse statistične analize so bile izvedene s programom IBM SPSS Statistics 23.  

Zanesljivost merskega instrumenta smo preverili s Cronbach α koeficientom notranje 

konsistence, in sicer za vsako posamezno sestavino družbeno odgovornega ravnanja posebej 

ter za vseh 25 spremenljivk skupaj. Za zadovoljivo zanesljivost se navadno obravnava 

Cronbach α vrednosti nad 0,7. 

Zanesljivost merskega instrumenta je na visoki ravni, saj se vrednosti Cronbach α koeficienta 
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gibljejo na intervalu od 0,831 za sestavino družbeno odgovornega ravnanja »Naravno okolje z 

vidika trajnostne rabe virov« do 0,934 za sestavino »Vprašanja potrošnikov z vidika varstva 

podatkov potrošnikov in zasebnosti«, Cronbach α koeficient za celotni sklop 25 spremenljivk 

pa ima vrednost kar 0,957 (Preglednica 1).  

Preglednica 1:  Cronbach α koeficienti notranje konsistence za preverjanje zanesljivosti 

merskega instrumenta 

Sestavina družbeno odgovornega ravnanja # spremenljivk Cronbach α 

Skupaj 25 0,957 

Delovne prakse z vidika razvoja človeških virov in 

usposabljanja na delovnem mestu 
5 0,896 

Človekove pravice z vidika ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravic 
7 0,906 

Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov potrošnikov 

in zasebnosti 
2 0,934 

Naravno okolje z vidika trajnostne rabe virov 2 0,831 

Upravljanje organizacije 9 0,922 

Ker smo dokazali visoko zanesljivost sklopov trditev, ki merijo posamezne sestavine 

družbeno odgovornega ravnanja, smo lahko izračunali pet novih spremenljivk, ki nam 

predstavljajo posamezne sestavino družbeno odgovornega ravnanja. Nove spremenljivke smo 

izračunali kot aritmetično sredino spremenljivk, ki merijo posamezno sestavino. Najnižja 

mogoča vrednost novih spremenljivk je tako 1, najvišja možna vrednost je 5, višja vrednost pa 

predstavlja bolj družbeno odgovorno ravnanje organizacije z vidika posamezne sestavine. 

3.4 Izidi iz raziskave 

3.4.1 Demografski podatki  

Vprašalnik je izpolnilo 159 oseb, od tega je bilo 88 (55,3 %) žensk in 71 (44,7 %) moških). 

Noben anketiranec ni bil mlajši od 26 let, pet (3,1 %) je bilo starih od 26 do 30 let, največ, in 

sicer 78 (49,1 %), je bilo starih od 31 do 40 let, od 41 do 50 let je imelo 54 (34,0 %) 

anketirancev, več kot 50 let pa je imelo 22 (13,8 %) anketirancev. V vzorcu ni nobene osebe 

brez izobrazbe oz. z le osnovno izobrazbo. Štirje anketiranci (2,5 %) imajo poklicno 

izobrazbo, srednjo izobrazbo ima 26 (16,4 %) anketirancev, višjo izobrazbo ima 58 (36,4 %) 

anketirancev, 50 (31,4 %) jih ima dokončano visoko dodiplomsko izobrazbo, visoko 

podiplomsko izobrazbo (magisterij, doktorat) pa ima 21 (13,2 %) anketirancev. 

Absolutne in relativne frekvence demografskih spremenljivk, ki opisujejo vzorec, so razvidne 

iz Preglednice 2. 
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Preglednica 2: Opis vzorca 

Spremenljivka Kategorija N N % 

Spol 
Ženski 88 55,3 % 

Moški 71 44,7 % 

Starost 

25 let ali manj 0 0,0 % 

od 26 do 30 let 5 3,1 % 

od 31 do 40 let 78 49,1 % 

od 41 do 50 let 54 34,0 % 

nad 51 let 22 13,8 % 

Izobrazba 

nedokončana osnovna izobrazba 0 0,0 % 

osnovna izobrazba 0 0,0 % 

poklicna izobrazba 4 2,5 % 

srednja izobrazba 26 16,4 % 

višja izobrazba 58 36,5 % 

visoka dodiplomska izobrazba 50 31,4 % 

visoka podiplomska izobrazba (magisterij, doktorat) 21 13,2 % 

  Skupaj 159 100,0 % 

N – absolutne frekvence, N % – relativne frekvence v % 

3.5 Družbeno odgovorno ravnanje 

Aritmetična sredina spremenljivke, ki predstavlja sestavino družbeno odgovornega ravnanja 

»Prakse dela z vidika razvoja človeških virov in usposabljanja na delovnem mestu« je 3,38 

(SO = 1,04). Od petih trditev, ki predstavljajo sestavino družbeno odgovornega ravnanja, se 

anketiranci v največji meri strinjajo s trditvama »Organizacija finančno podpira 

izobraževanje s področja dela, ki ga zaposleni opravlja.« (AS = 3,84, SO = 1,08) in 

»Organizacija zaposlene spodbuja k razvijanju pravih spretnosti in dolgoročnemu 

poklicnemu usposabljanju.« (AS = 3,66, SO = 1,12), nekoliko manj se strinjajo s trditvijo 

»Organizacija ima vzpostavljen sistem notranje razporeditve na ustrezno delovno mesto 

zaposlenih, ki dosežejo višji nivo izobrazbe.« (AS = 3,48, SO = 1,12), najmanj pa se strinjajo s 

trditvama »V organizaciji je vzpostavljen sistem spodbujanja inovativnosti.« (AS = 3,19, 

SO = 1,36) in »Organizacija ima za zaposlene dostopno informativno točko o prostih 

delovnih mestih v organizaciji.« (AS = 2,74, SO = 1,46) (Preglednica 3). 
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Preglednica 3:  Delovne prakse z vidika razvoja človeških virov in usposabljanja na 

delovnem mestu 

    95 % IZ   

Spremenljivka N AS SO – + Min Max 

Prakse dela z vidika razvoja človeških virov in 

usposabljanja na delovnem mestu 
159 3,38 1,04 3,22 3,55 1,00 5,00 

Organizacija finančno podpira izobraževanje s 

področja dela, ki ga zaposleni opravlja. 
159 3,84 1,08 3,67 4,01 1,00 5,00 

Organizacija zaposlene spodbuja k razvijanju 

pravih spretnosti in dolgoročnemu poklicnemu 

usposabljanju. 

159 3,66 1,12 3,49 3,84 1,00 5,00 

Organizacija ima vzpostavljen sistem notranje 

razporeditve na ustrezno delovno mesto 

zaposlenih, ki dosežejo višji nivo izobrazbe. 

159 3,48 1,12 3,30 3,65 1,00 5,00 

V organizaciji je vzpostavljen sistem spodbujanja 

inovativnosti. 
159 3,19 1,36 2,98 3,41 1,00 5,00 

Organizacija ima za zaposlene dostopno 

informativno točko o prostih delovnih mestih v 

organizaciji. 

159 2,74 1,46 2,51 2,97 1,00 5,00 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon; 

95 % IZ – 95 % interval zaupanja, –: spodnja meja, +: zgornja meja;  

Min – minimum, Max – maksimum 

Aritmetična sredina spremenljivke, ki predstavlja sestavino družbeno odgovornega ravnanja 

»Človekove pravice z vidika ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic« je 3,62 (SO = 0,96). 

Od sedmih trditev, ki predstavljajo sestavino družbenega ravnanja, se anketiranci v največji 

meri strinjajo s trditvijo »Zaposleni opravljajo delo v ustreznih delovnih pogojih.« 

(AS = 4,09, SO = 0,86), visoko pa je tudi strinjanje s trditvama »Zaposleni imajo enake 

možnosti do izobraževanja.« (AS = 3,83, SO = 1,04) in »Sprejeti so ukrepi za preprečitev 

mobinga in trpinčenja na delovnem mestu.« (AS = 3,70, SO = 1,23). Nekoliko manj se 

strinjajo s trditvami »Zaposleni imajo enake možnosti dostopa do napredovanja.« (AS = 3,53, 

SO = 1,19), »Starejšim nad 55 let brez pisnega privoljenja ne sme biti odrejeno nadurno ali 

nočno delo.« (AS = 3,52, SO = 1,21) in »Primerno delovno okolje je zagotovljeno tudi za vse 

udeležence v organizaciji v primerih invalidnosti in zdravstvenih okvar.« (AS = 3,41, 

SO = 1,31), najmanj pa se strinjajo s trditvijo »V organizaciji je uravnotežena zastopanost 

žensk in moških na vodilnih položajih.« (AS = 3,26, SO = 1,43) (Preglednica 4). 
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Preglednica 4: Človekove pravice z vidika ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic 

    95 % IZ   

Spremenljivka N AS SO – + Min Max 

Človekove pravice z vidika ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravic 
158 3,62 0,96 3,47 3,77 1,29 5,00 

Zaposleni opravljajo delo v ustreznih delovnih 

pogojih. 
159 4,09 0,86 3,96 4,23 2,00 5,00 

Zaposleni imajo enake možnosti do izobraževanja. 159 3,83 1,04 3,67 3,99 1,00 5,00 

Sprejeti so ukrepi za preprečitev mobinga in 

trpinčenja na delovnem mestu. 
159 3,70 1,23 3,51 3,89 1,00 5,00 

Zaposleni imajo enake možnosti dostopa do 

napredovanja. 
158 3,53 1,19 3,34 3,71 1,00 5,00 

Starejšim nad 55 let brez pisnega privoljenja ne sme 

biti odrejeno nadurno ali nočno delo. 
159 3,52 1,21 3,33 3,71 1,00 5,00 

Primerno delovno okolje je zagotovljeno tudi za vse 

udeležence v organizaciji v primerih invalidnosti in 

zdravstvenih okvar. 

159 3,41 1,31 3,20 3,61 1,00 5,00 

V organizaciji je uravnotežena zastopanost žensk in 

moških na vodilnih položajih. 
159 3,26 1,43 3,04 3,49 1,00 5,00 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon; 

95 % IZ – 95 % interval zaupanja, -: spodnja meja, +: zgornja meja;  

Min – minimum, Max – maksimum 

Aritmetična sredina spremenljivke, ki predstavlja sestavino družbeno odgovornega ravnanja 

»Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov potrošnikov in zasebnosti« je kar 4,47 

(SO = 0,76). Strinjanje z obema trditvama, ki merita navedeno sestavino, je na visoki ravni, se 

pa anketiranci še nekoliko bolj strinjajo s trditvijo »Organizacija ima vzpostavljen sistem 

varstva podatkov strank ter njihove zasebnosti.« (AS = 4,50, SO = 0,73) kot s trditvijo 

»Organizacija vedno posluje v mejah zakonskih določb.« (AS = 4,44, SO = 0,85) 

(Preglednica 5). 

Preglednica 5:  Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov potrošnikov in 

zasebnosti 

    95 % IZ   

Spremenljivka N AS SO – + Min Max 

Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov 

potrošnikov in zasebnosti 
159 4,47 0,76 4,35 4,59 2,00 5,00 

Organizacija ima vzpostavljen sistem varstva 

podatkov strank ter njihove zasebnosti. 
159 4,50 0,73 4,38 4,61 3,00 5,00 

Organizacija vedno posluje v mejah zakonskih določb. 159 4,44 0,85 4,31 4,57 1,00 5,00 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon; 

95 % IZ – 95 % interval zaupanja, –: spodnja meja, +: zgornja meja;  

Min – minimum, Max – maksimum 
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Aritmetična sredina spremenljivke, ki predstavlja sestavino družbeno odgovornega ravnanja 

»Naravno okolje z vidika trajnostne rabe virov«, je 4,12 (SO = 1,10). Tudi to sestavino merita 

le dve spremenljivki, anketiranci pa se nekoliko bolj strinjajo s trditvijo »Organizacija skrbi 

za reciklažo porabljenih odpadkov (npr. papirja).« (AS = 4,25, SO = 1,08) kot s trditvijo 

»Organizacija skrbi za zamenjavo neobnovljivih iz obnovljivih virov, na primer z uporabo 

inovativnih tehnologij (npr. energetske učinkovitosti).« (AS = 3,99, SO = 1,30) 

(Preglednica 6). 

Preglednica 6: Naravno okolje z vidika trajnostne rabe virov 

    95 % IZ   

Spremenljivka N AS SO – + Min Max 

Naravno okolje z vidika trajnostne rabe virov 159 4,12 1,10 3,95 4,29 1,00 5,00 

Organizacija skrbi za reciklažo porabljenih 

odpadkov (npr. papirja). 
159 4,25 1,08 4,08 4,41 1,00 5,00 

Organizacija skrbi za zamenjavo neobnovljivih iz 

obnovljivih virov, na primer z uporabo inovativnih 

tehnologij (npr. energetske učinkovitosti). 

159 3,99 1,30 3,79 4,20 1,00 5,00 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon; 

95 % IZ – 95 % interval zaupanja, –: spodnja meja, +: zgornja meja;  

Min – minimum, Max – maksimum 

Aritmetična sredina spremenljivke, ki predstavlja sestavino družbeno odgovornega ravnanja 

»Upravljanje organizacije« je 3,94 (SO = 0,90). Od devetih trditev, ki predstavljajo sestavino 

družbenega ravnanja, se anketiranci v največji meri strinjajo s trditvijo »Organizacija redno 

pregleduje in ocenjuje procese upravljanja organizacije (letni pregled dela, notranja presoja, 

zunanja presoja).« (AS = 4,26, SO = 0,92), v veliki meri (AS > 4,00) pa se strinjajo tudi s 

trditvami »Finančna sredstva so porabljena v skladu z javnimi naročili.« (AS = 4,11, 

SO = 0,88), »Vzpostavljeno je dvosmerno komuniciranje (kolegij, sestanki, delovni sestanki).« 

(AS = 4,10, SO = 1,07), »Organizacija učinkovito uporabi zaposlene za opravljanje dela, za 

katerega so zadolženi.« (AS = 4,05, SO = 1,07) in »Organizacija ugotavlja odgovornost v 

primerih napačnih odločitev pri opravljanju dela.« (AS = 4,04, SO = 1,07). Nekoliko nižja a 

še vedno razmeroma visoka je stopnja strinjanja s trditvami »Nesoglasja in možni konflikti se 

rešujejo dvostransko.« (AS = 3,94, SO = 1,16), »Pri zasedanju delovnih mest se upoštevajo 

kompetence zaposlenih.« (AS = 3,78, SO = 1,24) in »Zaposleni sodelujejo pri odločitvah 

organizacije.« (AS = 3,73, SO = 1,40), v tem vsebinskem sklopu pa se anketiranci še najmanj 

strinjajo s trditvijo »Pri zaposlovanju organizacija spodbuja zastopanje premalo zastopanih 

skupin (ženske, rasne in etične skupine) na višjih položajih v organizaciji.« (AS = 3,47, 

SO = 1,43) (Preglednica 7). 
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Preglednica 7: Upravljanje organizacije 

    95 % IZ   

Spremenljivka N AS SO – + Min Max 

Upravljanje organizacije 151 3,94 0,90 3,79 4,08 1,33 5,00 

Organizacija redno pregleduje in ocenjuje procese 

upravljanja organizacije (letni pregled dela, 

notranja presoja, zunanja presoja). 

158 4,26 0,82 4,13 4,39 1,00 5,00 

Finančna sredstva so porabljena v skladu z javnimi 

naročili. 
157 4,11 0,88 3,97 4,25 1,00 5,00 

Vzpostavljeno je dvosmerno komuniciranje 

(kolegij, sestanki, delovni sestanki). 
157 4,10 1,07 3,93 4,26 1,00 5,00 

Organizacija učinkovito uporabi zaposlene za 

opravljanje dela, za katerega so zadolženi. 
157 4,05 1,07 3,88 4,22 1,00 5,00 

Organizacija ugotavlja odgovornost v primerih 

napačnih odločitev pri opravljanju dela. 
158 4,04 1,07 3,88 4,21 1,00 5,00 

Nesoglasja in možni konflikti se rešujejo 

dvostransko. 
159 3,94 1,16 3,76 4,13 1,00 5,00 

Pri zasedanju delovnih mest se upoštevajo 

kompetence zaposlenih. 
158 3,78 1,24 3,59 3,98 1,00 5,00 

Zaposleni sodelujejo pri odločitvah organizacije. 159 3,73 1,40 3,51 3,95 1,00 5,00 

Pri zaposlovanju organizacija spodbuja zastopanje 

premalo zastopanih skupin (ženske, rasne in etične 

skupine) na višjih položajih v organizaciji. 

159 3,47 1,43 3,25 3,70 1,00 5,00 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon; 

95 % IZ – 95 % interval zaupanja, –: spodnja meja, +: zgornja meja;  

Min – minimum, Max – maksimum 

Povezanost demografskih dejavnikov z ocenami prisotnosti sestavin družbeno odgovornega 

ravnanja v izbrani organizaciji 

S t-testom za neodvisne vzorce smo najprej preverili, če med spoloma obstajajo statistično 

značilne razlike v ocenah prisotnosti posameznih merjenih sestavin družbeno odgovornega 

ravnanja. Čeprav so moški glede na aritmetične sredine nekoliko višje ocenili prisotnost prav 

vseh petih merjenih sestavin družbeno odgovornega ravnanja, so razlike v primerjavi z 

ženskami premajhne, da bi bile statistično značilne (p > 0,05) (Preglednica 8). 
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Preglednica 8:  Primerjava ocen prisotnosti sestavin družbeno odgovornega ravnanja 

med spoloma 

     
T-test za  

neodvisne vzorce 

Sestavine družbeno odgovornega ravnanja Spol N AS SO t p 

Prakse dela z vidika razvoja človeških virov in 

usposabljanja na delovnem mestu 

Ženski 88 3,35 1,07 
-0,514 0,608 

Moški 71 3,43 1,01 

Človekove pravice z vidika ekonomskih, 

socialnih in kulturnih pravic 

Ženski 87 3,57 0,99 
-0,706 0,481 

Moški 71 3,68 0,92 

Vprašanja potrošnikov z vidika varstva 

podatkov potrošnikov in zasebnosti 

Ženski 88 4,42 0,79 
-0,883 0,379 

Moški 71 4,53 0,73 

Naravno okolje z vidika trajnostne rabe virov 
Ženski 88 4,09 1,21 

-0,436 0,664 
Moški 71 4,16 0,95 

Upravljanje organizacije 
Ženski 85 3,88 0,96 

-0,865 0,388 
Moški 66 4,01 0,82 

N – število, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon 

t – t statistika t-testa za neodvisne vzorce, p – statistična značilnost (2-smerna) 

3.6 Preverjanje hipotez  

Iz podatkov statistične raziskave smo preverili hipoteze in na podlagi izidov predlagali 

izboljšave na področju družbeno odgovornih vedenj v izbranem podjetju. Statistične podatke 

smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS. Z enosmerno analizo variance za 

ponovljene meritve (angl. One-Way ANOVA with Repeated Measures) smo preverili, če 

obstajajo statistično pomembne razlike v prisotnosti posameznih sestavin družbeno 

odgovornega ravnanja.  

Hipoteza 1: Sestavina družbeno odgovornega ravnanja »Vprašanja potrošnikov z vidika 

varstva podatkov potrošnikov in zasebnosti« po ISO standardu 26000 v organizaciji je glede 

na ocene zaposlenih sodelavcev najbolj prisotna.  
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Preglednica 9: Primerjava prisotnosti sestavin družbeno odgovornega ravnanja 

Sestavine družbeno odgovornega ravnanja N AS SO Post-hoca 

A: Prakse dela z vidika razvoja človeških virov in usposabljanja 

na delovnem mestu 
150 3,37 1,05 BCDE 

B: Človekove pravice z vidika ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravic 
150 3,61 0,96 CDE 

C: Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov potrošnikov 

in zasebnosti 
150 4,47 0,77  

D: Naravno okolje z vidika trajnostne rabe virov 150 4,14 1,09 C 

E: Upravljanje organizacije 150 3,94 0,90 C 

Mauchlyjev test sferičnosti: W = 0,654, p < 0,001 

ANOVA z Greenhouse-Geisserjevim popravkom: F(3,285, 489,468) = 78,851, p < 0,001 

a. Črka predstavlja sestavino, ki ima glede na Bonferronijev test statistično značilno višjo aritmetično 

sredino 

Sferičnost je ena od predpostavk enosmerne analize variance za ponovljene vzorce, le-to pa 

smo preverili z Mauchlyjevim testom sferičnosti. Ker je ta statistično značilen (W = 0,654,            

p < 0,001), pomeni, da sferičnosti ni možno potrditi, zato smo za preverjanje razlik uporabili 

rezultate ANOVA za ponovljene vzorce z Greenhouse-Geisserjevim popravkom. Razlike so 

se izkazale za statistično značilne (F (3,285, 489,468) = 78,851, p < 0,001), kar pomeni, da 

obstajajo statistično pomembne razlike v prisotnosti družbeno odgovornega ravnanja med vsaj 

dvema sestavinama družbeno odgovornega ravnanja organizacije. Med konkretno katerimi 

sestavinami so razlike statistično značilne (p < 0,05), pa smo preverili z Bonferronijevim 

testom. Izkazalo se je, da sestavina družbene odgovornosti »Vprašanja potrošnikov z vidika 

varstva podatkov potrošnikov in zasebnosti« v organizaciji statistično značilno bolj prisotna 

kot preostale štiri sestavine.  

Hipotezo H1 smo potrdili.  

Hipoteza 2: S starostjo statistično značilno narašča ocena prisotnosti sestavine družbeno 

odgovornega ravnanja »Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov potrošnikov in 

zasebnosti« po ISO standardu 26000 v izbranem podjetju. 
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Preglednica 10:  Povezanost starosti z ocenami prisotnosti sestavin družbeno 

odgovornega ravnanja 

  Starost 

Sestavine družbeno odgovornega ravnanja N rs p 

Prakse dela z vidika razvoja človeških virov in usposabljanja na 

delovnem mestu 159 0,022 0,784 

Človekove pravice z vidika ekonomskih, socialnih in kulturnih 

pravic 158 – 0,015 0,851 

Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov potrošnikov in 

zasebnosti 159 0,225 0,004 

Naravno okolje z vidika trajnostne rabe virov 159 0,09 0,262 

Upravljanje organizacije 151 0,05 0,543 

N – število, rs – Spearmanov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2-smerna) 

S Spearmanovim korelacijskim koeficientom smo preverili tudi, kako je z ocenami prisotnosti 

posameznih sestavin družbeno odgovornega ravnanja povezana starost anketirancev. Izkazalo 

se je, da je starost šibko, a statistično značilno pozitivno povezana z ocenami prisotnosti 

sestavine družbeno odgovornega ravnanja »Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov 

potrošnikov in zasebnosti« (rs = 0,225, p = 0,004).  

Hipotezo H2 smo potrdili.  

Hipoteza 3: Z izobrazbo statistično značilno narašča ocena prisotnosti sestavin družbeno 

odgovornega ravnanja »Človekove pravice z vidika ekonomskih, socialnih in kulturnih 

pravic«, »Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov potrošnikov in zasebnosti« in 

»Upravljanje organizacije« po ISO standardu 26000 v izbranem podjetju.  

Preglednica 11: Povezanost izobrazbe z ocenami prisotnosti sestavin družbeno 

odgovornega ravnanja 

  Izobrazba 

Sestavine družbeno odgovornega ravnanja N rs p 

Prakse dela z vidika razvoja človeških virov in usposabljanja na delovnem 

mestu 159 0,116 0,146 

Človekove pravice z vidika ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic 158 0,218 0,006 

Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov potrošnikov in zasebnosti 159 0,164 0,039 

Naravno okolje z vidika trajnostne rabe virov 159 0,054 0,498 

Upravljanje organizacije 151 0,268 0,001 

N – število, rs – Spearmanov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2. smerna) 

S Spearmanovim korelacijskim koeficientom smo preverili tudi, kako sta z ocenami 

prisotnosti posameznih sestavin družbeno odgovornega ravnanja povezana izobrazba 

anketirancev. Izkazalo se je, da izobrazba pa je šibko, a statistično značilno pozitivno 

povezana s sestavinami družbeno odgovornega ravnanja »Človekove pravice z vidika 



 

39 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic« (rs = 0,218, p = 0,006), »Vprašanja potrošnikov z 

vidika varstva podatkov potrošnikov in zasebnosti« (rs = 0,164, p = 0,039) in »Upravljanje 

organizacije« (rs = 0,268, p = 0,001).  

Hipotezo H3 smo potrdili.  

Hipoteza 4: Zaposleni sodelavci v izbranem podjetju, ki statistično značilno višje ocenjujejo 

prisotnost ene sestavine družbeno odgovornega ravnanja v organizaciji po ISO standardu 

26000, statistično značilno višje ocenjujejo tudi prisotnost drugih sestavin družbeno 

odgovornega ravnanja v podjetju.  

Preglednica 12: Povezanosti med ocenami prisotnosti sestavin družbeno odgovornega 

ravnanja 

 S1  S2  S3  S4 

 N r p  N r p  N r p  N r p 

S2 158 0,78 0,00             

S3 159 0,52 0,00  158 0,64 0,00         

S4 159 0,54 0,00  158 0,63 0,00  159 0,74 0,00     

S5 151 0,54 0,00  150 0,68 0,00  151 0,51 0,00  151 0,61 0,00 

Sestavine družbeno odgovornega ravnanja: 

‒ S1: Prakse dela z vidika razvoja človeških virov in usposabljanja na delovnem mestu 

‒ S2: Človekove pravice z vidika ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic 

‒ S3: Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov potrošnikov in zasebnosti 

‒ S4: Naravno okolje z vidika trajnostne rabe virov 

‒ S5: Upravljanje organizacije 

N – število, r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2-smerna) 

S Pearsonovim korelacijskim koeficientom smo preverili, kakšna je stopnja povezanosti med 

posameznimi sestavinami družbeno odgovornega ravnanja v izbranem podjetju. Izkazalo se 

je, da je vseh pet ocen prisotnosti posameznih sestavin družbeno odgovornega ravnanja v 

podjetju med seboj relativno močno, statistično značilno, pozitivno povezanih. Največja 

stopnja povezanosti je tako med sestavinama »Prakse dela z vidika razvoja človeških virov in 

usposabljanja na delovnem mestu« in »Človekove pravice z vidika ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravic« (r = 0,784, p < 0,001) ter sestavinama »Vprašanja potrošnikov z vidika 

varstva podatkov potrošnikov in zasebnosti« in »Naravno okolje z vidika trajnostne rabe 

virov« (r = 0,743, p < 0,001), medtem ko je stopnja povezanosti najmanjša, a še vedno 

relativno močna med sestavinama »Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov 

potrošnikov in zasebnosti« in »Upravljanje organizacije« (r = 0,513, p < 0,001). Povezanosti 

med pari posameznih ocen sestavin družbeno odgovornega ravnanja so razvidne tudi iz 

razsevnih diagramov z linearnimi regresijskimi premicami (Slika 5). Zaposleni sodelavci, ki 

višje ocenjujejo prisotnost ene sestavine družbeno odgovornega ravnanja v podjetju, višje 

ocenjujejo prisotnost tudi vseh ostalih merjenih sestavin družbeno odgovornega ravnanja v 
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podjetju. Hipotezo H4 smo potrdili. 

 

Slika 5: Povezanosti med pari posameznih ocen sestavin družbeno odgovornega 

ravnanja 

3.7 Povzetek iz empiričnega dela raziskave  

V empiričnem delu naloge smo z uporabo kvantitativne metode izvedli raziskavo, katere 

sestavine družbeno odgovornega ravnanja v organizaciji so najbolj oz. najmanj prisotne v 

izbranem podjetju,  

Raziskava je potekala januarja 2017. S pomočjo deskriptivne analize in z opisnimi 

statistikami smo prikazali osnovne demografske značilnosti izbranega vzorca. V raziskavi sta 

sodelovala 302 zaposlena, pri čemer je vprašalnik pravilno izpolnilo 159 oseb. Od tega je bilo 

največ žensk in največ udeležencev je bilo starih med 31 in 40 let, največ z dokončano višjo 
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izobrazbo.  

Udeleženci so s 5-stopenjsko lestvico strinjanja merili prisotnost petih sestavin družbeno 

odgovornega ravnanja v izbranem podjetju, in sicer: delovne prakse, človekove pravice, 

vprašanja potrošnikov, naravno okolje in upravljanje organizacije.  

Izmed navedenih sestavin se je izkazalo, da je sestavina družbene odgovornosti »Vprašanja 

potrošnikov z vidika varstva podatkov potrošnikov in zasebnosti« v podjetju statistično 

značilno bolj prisotna kot preostale štiri sestavine, sledijo »naravno okolje, upravljanje 

organizacije, človekove pravice«. Najmanj statistično značilna sestavina je »praksa dela«.  

Za iste spremenljivke smo s t-testom za neodvisne spremenljivke preverili, če obstajajo 

statistično značilne razlike med ženskami in moškimi udeleženci. Analiza je pokazala, da so 

moški v primerjavi z ženskami nekoliko višje ocenili prisotnost prav vseh petih merjenih 

sestavin družbeno odgovornega ravnanja, vendar so razlike v primerjavi z ženskami 

premajhne, da bi bile statistično značilne.  

Na podlagi preverjanja hipotez smo ugotovili, da raziskovana glavna področja družbene 

odgovornosti ISO standarda 26000:2010 v nobeni izmed izbranih sestavini družbeno 

odgovornih ravnanj izrazito ne odstopajo. Na podlagi omenjenega lahko sklepamo, da v 

raziskovanem izbranem podjetju pri zanemarljivi stopnji tveganja izbrano podjetje ravna 

družbeno odgovorno. Pri merjenju izbranih sestavin družbeno odgovornega ravnanja smo 

ugotovili, da obstajajo možnosti za izboljšanje predvsem na področju »prakse dela z vidika 

razvoja človeških virov in usposabljanja na delovnem mestu«. 

V nadaljevanju smo s Spearmanovim korelacijskim koeficientom preverili, kako sta z 

ocenami prisotnosti posameznih sestavin družbeno odgovornega ravnanja povezani starost in 

izobrazba. Izkazalo se je, da je starost šibko, a statistično značilno pozitivno povezana z 

ocenami prisotnosti sestavine družbeno odgovornega ravnanja »Vprašanja potrošnikov«, 

medtem ko je izobrazba šibko, a statistično značilno pozitivno povezana s sestavinami 

družbeno odgovornega ravnanja »Človekove pravice, vprašanja potrošnikov in upravljanje 

organizacije«. Prišli smo do ugotovitev, da s starostjo statistično značilno narašča ocena 

prisotnosti sestavine družbeno odgovornega ravnanja »Vprašanja potrošnikov z vidika varstva 

podatkov potrošnikov in zasebnosti« po ISO standardu 26000 v izbranem podjetju. Med 

drugim smo ugotovili, da zaposleni sodelavci v izbranem podjetju, ki statistično značilno višje 

ocenjujejo prisotnost ene sestavine družbeno odgovornega ravnanja v izbranem podjetju po 

ISO standardu 26000:2010, statistično značilno višje ocenjujejo tudi prisotnost drugih 

sestavin družbeno odgovornega ravnanja v izbranem podjetju.  

3.8 Predlogi za izboljšave 

Na podlagi opravljene raziskave v nadaljevanju predstavljamo priporočila za izboljšanje 
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družbeno odgovornega ravnanja v izbranem podjetju. Z omenjenimi predlogi za izboljšanje bi 

vplivali na izboljšanje družbeno odgovornega ravnanja in s tem na zadovoljstvo zaposlenih 

sodelavcev in na zadovoljstvo širše javnosti.  

Namen priporočil je predlagati smernice k sistemskemu pristopu k izboljšanju poslovno-

organizacijskega modela kakovosti. V magistrski nalogi so bile zajete izbrane sestavine, s 

katerimi naj bi se ugotavljalo družbeno odgovorno ravnanje po ISO standardu 26000. Na 

podlagi ugotovitev, da je sestavina družbene odgovornosti »Vprašanja potrošnikov z vidika 

varstva podatkov potrošnikov in zasebnosti« v izbranem podjetju, statistično značilno bolj 

prisotna kot preostale štiri sestavine, pove sledeče: da so zaposleni sodelavci od vseh petih 

področij najbolje ocenili področje »varstvo potrošnikov«, kar pomeni, da se podjetje premalo 

posveča področjem »naravno okolje«, »upravljanje organizacije« ter najmanj področjem 

»človekove pravice« in »delovne prakse«. Na podlagi omenjenega ugotovimo, ko je govora o 

družbeno odgovornem ravnanju, da se izbrano podjetje bolj posveča zunanji dimenziji 

družbene odgovornosti in manj notranji dimenziji družbene odgovornosti.  

Priporočila podjetju bi bila, da naj v prihodnje večji poudarek nameni sestavinama »človekove 

pravice« in »prakse dela« oziroma notranji dimenziji družbene odgovornosti. Ko bodo 

zaposleni sodelavci postavljeni na prvo mesto v podjetju, se bo povečala pripadnost, 

motiviranost zaposlenih sodelavcev in zadovoljstvo zaposlenih sodelavcev. Osebni občutki 

zaposlenih sodelavcev bodo vplivali na izboljšanje poslovnih rezultatov in učinkovitost 

podjetja. Druga ugotovitev, da s starostjo statistično značilno narašča ocena prisotnosti 

sestavine družbeno odgovornega ravnanja »Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov 

potrošnikov in zasebnosti« po ISO standardu 26000 v izbranem podjetju. Na podlagi 

omenjenega smo ugotovili, da zaposleni sodelavci, bolj kot so starejši, manj so zadovoljni z 

družbeno odgovornim ravnanjem v podjetju. Pomeni, da je za starejše zaposlene sodelavce 

najmanj poskrbljeno v podjetju. Priporočila za izboljšanje so, da starejši od 55 let brez 

pisnega privoljenja ne smejo opravljati nadurnega dela, starejšim je potrebno zagotoviti bolj 

ustrezno delovno okolje v primeru zdravstvenih okvar. Zaposlenim sodelavcem naj izbrano 

podjetje, ko so starejšim, nameni več vseživljenjskega usposabljanja in izobraževanja na 

delovnem mestu, da bodo lahko dohajali mlajše zaposlene sodelavce. 

Tretja ugotovitev, da z izobrazbo statistično značilno narašča ocena prisotnosti sestavin 

družbeno odgovornega ravnanja »Človekove pravice z vidika ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravic«, »Vprašanja potrošnikov z vidika varstva podatkov potrošnikov in 

zasebnosti« in »Upravljanje organizacije« po ISO standardu 26000 v izbranem podjetju, 

ugotovimo, da osebe, bolje so izobražene, bolje ocenjujejo družbeno odgovorno vedenje v 

izbranem podjetju. Omenjeno bi lahko povezali s spoznanjem, da bolj izobraženi sodelavci na 

višjem nivoju organiziranosti doživljajo podjetje drugače od zaposlenih sodelavcev v 

najnižjem nivoju organiziranosti. Bolj izobraženi zaposleni sodelavci naj bi imeli večjo moč 

soodločanja o poslovnih odločitvah in o družbeno odgovornem ravnanju od nižje izobraženih 
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zaposlenih sodelavcev na slabše plačanih delovnih mestih. Zato zaposleni sodelavci, ki so 

bližje vrhu organizacije, bolje ocenjujejo družbeno odgovorno ravnanje. Predlog za 

izboljšanje bi bil, da zaposleni sodelavci na interaktivnih sestankih soodločajo o poslovnih 

odločitvah družbeno odgovornega vedenja v izbranem podjetju. Najprej naj bo poudarek na 

notranji dimenziji družbene odgovornosti in šele nato poudarek na zunanji dimenziji družbene 

odgovornosti.  

Pri četrti ugotovitvi, da zaposleni sodelavci v izbranem podjetju, ki statistično značilno višje 

ocenjujejo prisotnost ene sestavine družbeno odgovornega ravnanja v organizaciji po ISO 

standardu 26000, statistično značilno višje ocenjujejo tudi prisotnost drugih sestavin družbeno 

odgovornega ravnanja v podjetju, bi se navezali na tretjo ugotovitev, da so zaposleni 

sodelavci, ki so statistično značilno višje ocenili prisotnost ene sestavine, ocenili tudi 

prisotnost drugih sestavin, govorimo o tistih zaposlenih sodelavcih, ki so bližje vršnemu 

nivoju organiziranosti in iz osebnega vidika vidijo podjetje v najlepšem redu.  

Priporočila za izboljšanje družbeno odgovornega ravnanja v organizaciji se nanašajo na 

vseživljenjsko učenje, opolnomočenje zaposlenih sodelavcev in boljšem pretoku informacij v 

izbranem podjetju. V izbranem podjetju naj bi zaposlenim sodelavcem omogočili boljše 

ravnovesje med delom, družino in prostim časom, omogočili naj bi jim enako plačilo ne glede 

na spol in starost ter možnost napredovanja za ženske. Ustrezen bi bil tudi poglobljen 

razmislek o soudeležbi zaposlenih sodelavcev pri razdelitvi dobička in delniških opcij.  
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4 SKLEPI 

Odgovornost do naravnega okolja in družbe, skrb za zaposlene sodelavce in za druge prakse 

družbene odgovornosti so postali eni izmed odločilnih dejavnikov za doseganje trajne 

konkurenčne prednosti. Med organizacijami, ki namenijo največ finančnih sredstev za 

naravno okolje in družbo, je največ takšnih, ki so uspešne, a hkrati z ekološkega vidika 

najbolj onesnažujejo naravno okolje (Gorenak 2014). 

Družbena odgovornost je teoretični in praktični koncept, s pomočjo katerega naj bi v 

organizacijah na lastno iniciativo oz. prostovoljno skrbno delovali na družbenem in 

okoljevarstvenem področju, v okviru svojega vsakdanjega poslovanja in sodelovanja z 

ostalimi udeleženci v družbenem okolju (EK 2001). Družbena odgovornost organizacij in 

njihova zavezanost je, da bodo ravnale skladno z etičnim kodeksom in se osredinile na 

gospodarski razvoj, hkrati pa izboljšale kakovost življenj sodelavcev in njihovih družin, 

lokalne skupnosti in širše družbe (Fajić 2010). 

Z managerskega vidika je za družbeno odgovorno ravnanje pomembno, kakšna je percepcija 

lastnikov in poslovodstva ter uspešnost organizacije. Z vidika tehnično-tehnološke dimenzije 

je pomembno, kakšni so izdelki in storitve ter kako inovativni so v organizaciji. Z vidika 

institucionalne dimenzije je za družbeno odgovorno ravnanje potrebno zagotoviti urejen 

odnos managerjev do podrejenih z odnosi med zaposlenimi, na drugi strani pa z urejenimi 

odnosi do poslovnih partnerjev in svojih potrošnikov (EK 2001).  

Družbeno odgovorno ravnanje organizacij se v slovenskem prostoru intenzivneje razvija v 

zadnjih petnajstih letih, zato je prepoznavanje družbene odgovornosti kot konkurenčne 

prednosti šele na začetku poti. V nekaterih slovenskih organizacijah namenjajo del finančnih 

sredstev družbeno odgovornim projektom, a je to še daleč od obsega finančnih sredstev, ki jih 

namenjajo organizacije v gospodarsko razvitih državah, kjer je družbena odgovornost bolj 

razvita (Gorenak 2014). 

Družbeno odgovorno ravnanje pomeni tudi nadgradnjo metod za neformalno sistemsko 

razmišljanje. Lahko pa pomeni še veliko več: novo pot iz slepe ulice človeštva, lahko 

zagotovi svetovni mir. Gre za proces družbenega inoviranja in njegov utemeljeni željeni cilj. 

Ta proces je ključnega pomena za razreševanje in preprečevanje finančne krize, kar je bistvo 

družbeno odgovornega ravnanja v preprečevanju zlorab pravnih, ekonomskih in naravnih 

zakonov, da bi se namesto kratkoročnih in ozkih meril z uporabo dolgoročnih in širše, bolj ali 

celo primerno opredeljenih kriterijev ocenilo, kaj je koristno in kaj ni (Mulej in Hrast 2012, 

41–46).  
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4.1 Povzetek iz celotne raziskave 

Družbeno odgovorno ravnanje organizacij se nanaša na uspešno upravljanje in management, 

na trajnostno in etično ravnanje, z obvladovanjem vplivov na družbenem, okoljskem in 

gospodarskem področju, s pridobitvijo maksimalnih koristi za družbo. Družbena odgovornost 

pomeni sprejemanje ukrepov in vključevanje družbenih ter okoljskih vidikov v smotre in cilje 

ter v strategije organizacije (EK 2001). V organizaciji naj bi bolj investirali v intelektualni 

kapital kot v naravno okolje in v odnose z udeleženci, da bi izboljšali konkurenčne prednosti 

(Knez-Riedl 2002, 93).  

Za potrošnike ne zadošča več le kakovost in varnost proizvodov, ampak tudi želijo vedeti, ali 

so bili izdelki in storitve proizvedeni na družbeno odgovoren način. To spoznanje naj bi 

veljalo že za večino evropskih potrošnikov. Takšno ravnanje naj bi med drugim prinašalo 

številne priložnosti, ker so potrošniki pripravljeni plačati višjo ceno za proizvode, ki so 

skladni z družbeno odgovornim ravnanjem (Jančič, 2004). Z družbeno odgovornim vedenjem 

organizacije se krepi zaupanje njihovih porabnikov.  

Zaposleni sodelavci so ključni udeleženci v organizaciji. V organizaciji naj bi nenehno iskali 

nove inovativne poti za vključevanje zaposlenih sodelavcev in njihovih zastopnikov s 

pomočjo dialoga in stalnega izboljševanja stanja v organizaciji (Janežič 2006). 

V magistrski nalogi smo v teoretičnem delu na podlagi pregleda domače in tuje strokovne 

literature opredelili trajnostni razvoj, predstavili družbeno odgovornost, definirali modele 

družbene odgovornosti in konkurenčno prednost družbeno odgovornega ravnanja. Družbeno 

odgovorno ravnanje v organizacijah vključuje stalen in dinamičen odnos med osebnimi 

potrebami, interesi, vrednotami, prepričanji in odnosi ter obnašanjem vsakega posameznika in 

skupnostjo, v kateri posameznik deluje. Po pregledu literature smo povzeli literaturo o ISO 

standardu 26000, njegovih prednostih tako za podjetje kot za širšo družbo in posameznika, 

kot tudi sam doprinos družbeno odgovornega ravnanja organizacij, ki vodi v trajnostni razvoj.  

Leta 2010 je bil sprejeti mednarodni standard ISO 26000, v katerem so podane smernice v 

prizadevanju za družbeno odgovornosti. Vsebine ISO standarda so okvirna priporočila za 

delovanje na družbeno odgovoren način. Navedeno je, kako naj bi v sodobni organizaciji 

delovali ter s preglednim in etičnim ravnanjem prispevali k trajnostnemu razvoju. Izbrana 

področja družbene odgovornosti organizacije so nam služila kot podlaga za sestavo 

vprašalnika, na podlagi katerega smo pridobili kvantitativne podatke v empiričnem delu 

magistrske naloge.  

Glavni namen družbeno odgovornega ravnanja organizacije naj ne bi bila konkurenčnost. K 

povečanju konkurenčnosti naj bi prispevali ostali dejavniki, ki naj bi jih doprineslo družbeno 

odgovorno ravnanje. Glavni namen družbeno odgovorne organizacije naj bi bil v skrbi za 
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druge prispevati k razreševanju tako družbenih kot okoljskih izzivov ter izboljšati kakovost 

življenja (EK 2001). 

V empiričnem delu magistrske naloge smo raziskovali družbeno odgovorno ravnanje v 

izbranem podjetju na podlagi vprašalnika, s katerim smo merili pet izbranih sestavin družbeno 

odgovornega ravnanja po ISO standardu 26000, in sicer: delovne prakse, človekove pravice, 

vprašanja potrošnikov, naravno okolje in upravljanje organizacije.  

Za doseganje namena in ciljev magistrske naloge smo formirali štiri hipoteze. Na podlagi 

izidov iz preverjanja hipotez smo ugotovili, da raziskovana glavna področja družbene 

odgovornosti ISO standarda 26000:2010 v nobeni sestavini družbeno odgovornih ravnanj 

izrazito ne odstopajo. Na podlagi omenjenega sklepamo, da v izbranem podjetju pri 

zanemarljivi stopnji tveganja ravnajo družbeno odgovorno. Pri merjenju izbranih sestavin 

družbeno odgovornega ravnanja smo ugotovili, da obstajajo možnosti za izboljšanje predvsem 

na področju »Delovne prakse z vidika razvoja človeških virov in usposabljanja na delovnem 

mestu«. 

4.2 Prispevek k stroki  

V teoretičnem delu raziskave smo ugotovili, da pojem družbene odgovornosti zaseda 

pomembno področje v teoriji, raziskovanju in praksi v prizadevanju za trajnostni razvoj 

podjetja in druge organizacije ter družbe kot celote. Po dosegljivih informacijah je možno 

zaključiti, da ima investiranje v družbeno odgovorno ravnanje pozitiven vpliv na številne 

dejavnike, ki se nato odražajo v končnem rezultatu večjega ugleda organizacije, konkurenčne 

prednosti pred ostalimi organizacijami v panogi, večji učinkovitosti ipd. Na podlagi 

preučevane literature smo razbrali, da so pomemben prispevek k razvoju koncepta družbene 

odgovornosti in študijam konkretnih primerov iz vsakdanjega življenja imeli tudi slovenski 

avtorji. V nalogi smo povzeli njihova spoznanja v zaokroženo teoretično celoto, da 

organizacije niso neodvisne od kulturnega oz. družbenega in naravnega okolja. Kritično smo 

analizirali posamezna področja družbeno odgovornih aktivnosti. Na podlagi pregleda domače 

in tuje strokovne literature smo zbrali in na enem mestu predstavili pojme trajnostni razvoj, 

družbeno odgovorno ravnanje, modele družbene odgovornosti in ISO standard 26000, kar 

predstavlja teoretični prispevek k stroki v profitnih organizacijah ter k managerski stroki. 

V empiričnem delu raziskave smo kot prvi preverili stopnjo razvitosti družbeno odgovornega 

ravnanja v izbranem podjetju. Za podlago pri izdelavi vprašalnika smo izvirno uporabili 

izbrana področja družbene odgovornosti po vsebinskih poglavjih iz ISO standarda 

26000:2010. Ugotovili smo, da raziskovana izbrana področja družbene odgovornosti ISO 

standarda 26000:2010 v nobeni sestavini družbeno odgovornih ravnanj izrazito ne odstopajo. 

Sklepamo, da v raziskovani izbranem podjetju ravnajo družbeno odgovorno. Podali smo 

priporočila za izboljšanje družbeno odgovornega ravnanja v izbranem podjetju s področja 
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vseživljenjskega učenja, opolnomočenja zaposlenih sodelavcev in boljšega pretoka 

informacij. 

Strnjen prikaz teoretičnih ugotovitev in izidi iz empirične raziskave tako prinašajo nova 

znanja ter prispevajo k razvoju družbeno odgovornega vedenja v izbranem podjetju in na 

področju upravnih in organizacijskih ved.  

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje  

V empiričnem delu raziskave smo ugotavljali stopnjo razvitosti družbeno odgovornega 

ravnanja po izbranih sestavinah v izbranem podjetju. V osnovi smo uporabili kvantitativno 

metodo in s pomočjo vprašalnika prišli do podatkov, ki so nam služili kot podlaga za osnovno 

in zahtevnejšo statistično obdelavo. Merjenje stališč o izbranih sestavinah družbeno 

odgovornega ravnanja smo opravili na vseh zaposlenih sodelavcih v izbranem podjetju.  

Pri nadaljnjem raziskovanju družbeno odgovornega ravnanja v profitnih organizacijah 

podajamo nekaj vsebinskih in metodoloških predlogov:  

 Ob morebitni ponovitvi raziskave bi bilo potrebno vključiti vseh sedem področij, ker bi 

na ta način pridobili celovitejši vpogled obravnavne tematike. 

 Zanimivo bi bilo tudi preveriti, kako posamezno ali celovito področje družbene 

odgovornosti vpliva na uspešnost v izbranem podjetju (npr. zadovoljstvo odjemalcev, 

zadovoljstvo zaposlenih sodelavcev, kakovost proizvodov in procesov ipd.). 

 Smiselno bi bilo ločiti in preveriti vpliv organizacijskega upravljanja na ostala področja 

družbeno odgovornega ravnanja. 

 Smiselno bi bilo opraviti kvalitativno raziskavo v izbrani pravni osebi zasebnega sektorja, 

kjer bi na podlagi intervjujev zaposlenih sodelavcev pridobili širšo sliko o družbeno 

odgovornem ravnanju v organizaciji. 

 V raziskavo o družbeno odgovornem ravnanju v izdelovalnih organizacijah bi bilo 

smiselno vključiti tudi primerljiva podjetja po dejavnosti in obsegu poslovanja ter 

opraviti primerjalno analizo.  

 V raziskavo o družbeno odgovornem ravnanju organizacije naj bi vključili tudi mala oz. 

mikro podjetja in s primerjalno analizo ugotovili, kako se družbeno odgovorno ravnanje 

odraža glede na velikost organizacije. 
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Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK 

Sestavine družbeno odgovornega ravnanja  

  TRDITEV ODGOVOR 

1 

Razvoj človeških virov in usposabljanje na delovnem 

mestu           

  

Organizacija finančno podpira izobraževanje s področja 

dela, ki ga zaposleni opravlja. 1 2 3 4 5 

  

Organizacija zaposlene spodbuja k razvijanju pravih 

spretnosti in dolgoročnemu poklicnemu usposabljanju. 1 2 3 4 5 

  

Organizacija ima vzpostavljen sistem notranje 

razporeditve na ustrezno delovno mesto zaposlenih, ki 

dosežejo višji nivo izobrazbe. 1 2 3 4 5 

  

Organizacija ima za zaposlene dostopno informativno 

točko o prostih delovnih mestih v organizaciji. 1 2 3 4 5 

  

V organizaciji je vzpostavljen sistem spodbujanja 

inovativnosti. 1 2 3 4 5 

2 Ekonomske, socialne in kulturne razlike           

  Zaposleni imajo enake možnosti do izobraževanja. 1 2 3 4 5 

  

Zaposleni imajo enake možnosti dostopa do 

napredovanja. 1 2 3 4 5 

  Zaposleni opravljajo delo v ustreznih delovnih pogojih. 1 2 3 4 5 

  

Primerno delovno okolje je zagotovljeno tudi za vse 

udeležence v organizaciji v primerih invalidnosti in 

zdravstvenih okvar. 1 2 3 4 5 

  

Starejšim nad 55 let brez pisnega privoljenja ne sme biti 

odrejeno nadurno ali nočno delo. 1 2 3 4 5 

  

Sprejeti so ukrepi za preprečitev mobinga in trpinčenja 

na delovnem mestu. 1 2 3 4 5 

  

V organizaciji je uravnotežena zastopanost žensk in 

moških na vodilnih položajih. 1 2 3 4 5 

3 Varstvo potrošnikov in zasebnost           

  

Organizacija ima vzpostavljen sistem varstva podatkov 

strank ter njihove zasebnosti. 1 2 3 4 5 

  Organizacija vedno posluje v mejah zakonskih določb. 1 2 3 4 5 

4 Trajnostna raba virov      

  

Organizacija skrbi za reciklažo porabljenih odpadkov 

(npr. papirja). 1 2 3 4 5 
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  TRDITEV ODGOVOR 

Organizacija skrbi za zamenjavo neobnovljivih in 

obnovljivih virov, na primer z uporabo inovativnih 

tehnologij (npr. energetske učinkovitosti). 

1 2 3 4 5 

 

5 Upravljanje organizacije  

V kolikšni meri se strinjate s trditvijo, da organizacija učinkovito uporabi zaposlene za 

opravljanje dela, za katerega so zadolženi. 

Odgovori 

1 (popolnoma se strinjam) 

2 (se strinjam) 

3 (ne morem se odločiti) 

4 (se ne strinjam) 

5 (popolnoma se ne strinjam) 

 

V kolikšni meri se strinjate s trditvijo, da so finančna sredstva porabljena v skladu z 

javnimi naročili. 

Odgovori 

1 (popolnoma se strinjam) 

2 (se strinjam) 

3 (ne morem se odločiti) 

4 (se ne strinjam) 

5 (popolnoma se ne strinjam) 

 

V kolikšni meri se strinjate s trditvijo, da pri zaposlovanju organizacija spodbuja 

zastopanje premalo zastopanih skupin (ženske, rasne in etične skupine) na višjih 

položajih v organizaciji. 

Odgovori 

1 (popolnoma se strinjam) 

2 (se strinjam) 

3 (ne morem se odločiti) 

4 (se ne strinjam) 

5 (popolnoma se ne strinjam) 
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V kolikšni meri se strinjate s trditvijo, da je vzpostavljeno dvosmerno komuniciranje 

(kolegij, sestanki, delovni sestanki). 

Odgovori 

1 (popolnoma se strinjam) 

2 (se strinjam) 

3 (ne morem se odločiti) 

4 (se ne strinjam) 

5 (popolnoma se ne strinjam) 

 

V kolikšni meri se strinjate s trditvijo, da se nesoglasja in možni konflikti rešujejo 

dvostransko. 

Odgovori 

1 (popolnoma se strinjam) 

2 (se strinjam) 

3 (ne morem se odločiti) 

4 (se ne strinjam) 

5 (popolnoma se ne strinjam) 

 

V kolikšni meri se strinjate s trditvijo, da zaposleni sodelujejo pri odločitvah 

organizacije. 

Odgovori 

1 (popolnoma se strinjam) 

2 (se strinjam) 

3 (ne morem se odločiti) 

4 (se ne strinjam) 

5 (popolnoma se ne strinjam) 

 

V kolikšni meri se strinjate s trditvijo, da se pri zasedanju delovnih mest upoštevajo 

kompetence zaposlenih. 

Odgovori 

1 (popolnoma se strinjam) 

2 (se strinjam) 

3 (ne morem se odločiti) 

4 (se ne strinjam) 

5 (popolnoma se ne strinjam) 
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V kolikšni meri se strinjate s trditvijo, da organizacija ugotavlja odgovornost v 

primerih napačnih odločitev pri opravljanju dela. 

Odgovori 

1 (popolnoma se strinjam) 

2 (se strinjam) 

3 (ne morem se odločiti) 

4 (se ne strinjam) 

5 (popolnoma se ne strinjam) 

 

V kolikšni meri se strinjate s trditvijo, da organizacija redno pregleduje in ocenjuje 

procese upravljanja organizacije (letni pregled dela, notranja presoja, zunanja 

presoja). 

Odgovori 

1 (popolnoma se strinjam) 

2 (se strinjam) 

3 (ne morem se odločiti) 

4 (popolnoma se ne strinjam) 

 

Spol 

Odgovori 

1 (Ženski) 

2 (Moški) 

 

Starost 

Odgovori 

1 (pod 25 let) 

2 (od 26 do 30 let) 

3 (od 31 do 40 let) 

4 (od 41 do 50 let) 

5 (nad 51 let) 
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Vaša dosežena stopnja izobrazbe 

Odgovori 

1 (nedokončana osnovna izobrazba) 

2 (osnovna izobrazba) 

3 (poklicna izobrazba) 

4 (srednja izobrazba) 

5 (višja izobrazba) 

6 (visoka dodiplomska izobrazba) 

7 (visoka podiplomska izobrazba (magisterij, doktorat)) 
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ENOSMERNA ANALIZA VARIANCE ZA PONOVLJENE VZORCE (SPSS IZPIS) 

 
Faktorji znotraj subjektov 

Meritev: prisotnost 

sestavina Odvisna spremenljivka 

1 Q1 

2 Q2 

3 Q3 

4 Q4 

5 Q5 

 

Opisne statistike 

 Aritmetična sredina Standardni odklon N 

Prakse dela z vidika razvoja človeških 

virov in usposabljanja na delovnem 

mestu 

3,3693 1,04983 150 

Človekove pravice z vidika ekonomskih, 

socialnih in kulturnih pravic 
3,6067 0,96337 150 

Vprašanja potrošnikov z vidika varstva 

podatkov potrošnikov in zasebnosti 
4,4733 0,76585 150 

Naravno okolje z vidika trajnostne rabe 

virov 
4,1433 1,09044 150 

Upravljanje organizacije 3,9370 0,90234 150 

 

Multivariatni testi 

Effect Vrednost F Hipoteza df 

Napaka 

df 

Statistična 

značilnost. 

Delna Eta 

kvadrat 

sestavina Pillai's Trace 0,623 60,392 4,000 146,000 0,000 0,623 

Wilks' Lambda 0,377 60,392 4,000 146,000 0,000 0,623 

Hotelling's Trace 1,655 60,392 4,000 146,000 0,000 0,623 

Roy's Largest 

Root 
1,655 60,392 4,000 146,000 0,000 0,623 

 

Mauchlyjev test sferičnosti 

Meritev  prisotnost  

Efekt znotraj 

subjektov 

Mauchlyjev 

W 

Prib. Hi 

kvadrat df 

Statistična 

značilnost 

Epsilon 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt Minimum 

sestavina 0,645 64,690 9 0,000 0,821 0,842 0,250 
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Testi efektov znotraj subjektov 

Meritev:  prisotnost  

Vir 

Tip 3 

seštevka 

kvadratov df 

Kvadrat 

povprečja F 

Statistična 

značilnost 

Delna Eta 

kvadrat 

sestavina Sferičnost 

predvidena 
113,515 4 28,379 78,851 0,000 0,346 

Greenhouse-

Geisser 
113,515 3,285 34,555 78,851 0,000 0,346 

Huynh-Feldt 113,515 3,368 33,705 78,851 0,000 0,346 

Spodnja-meja 113,515 1,000 113,515 78,851 0,000 0,346 

Napaka(sestavina) Sferičnost 

predvidena 
214,503 596 0,360    

Greenhouse-

Geisser 
214,503 489,468 0,438    

Huynh-Feldt 214,503 501,816 0,427    

Minimum 214,503 149,000 1,440    

 

Testi kontrastov znotraj subjektov 

Meritev:  prisotnost  

Vir sestavina 

Tip 3 

seštevka 

kvadratov df 

Kvadrat 

pvprečja F 

Statistična 

značilnost 

Delna Eta 

kvadrat 

sestavina Linearno 41,937 1 41,937 81,864 0,000 0,355 

Kvadratno 46,529 1 46,529 122,027 0,000 0,450 

Kubična 3,835 1 3,835 11,519 0,001 0,072 

4. red 21,214 1 21,214 99,548 0,000 0,401 

Napaka(sestavina) Linearno 76,330 149 0,512    

Kvadratno 56,815 149 0,381    

Kubična 49,607 149 0,333    

4. red 31,752 149 0,213    

 

Testi efektov znotraj subjektov 

Meritev:  prisotnost  

Transformirana spremenljivka:  Povprečje 

Vir 

Tip 3 seštevka 

kvadratov df 

Kvadrat 

povprečja F 

Statistična 

značilnost 

Delna Eta 

kvadrat 

Intercept 11442,280 1 11442,280 3597,751 0,000 0,960 

Napaka 473,879 149 3,180    

 

Ocene 

Meritev:  prisotnost  

Sestavina Aritmetična Standardna 95% Interval zaupanja 
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sredina napaka Minimum Maksimum 

1 3,369 0,086 3,200 3,539 

2 3,607 0,079 3,451 3,762 

3 4,473 0,063 4,350 4,597 

4 4,143 0,089 3,967 4,319 

5 3,937 0,074 3,791 4,083 

 

Parne primerjave 

Meritev:  prisotnost  

(I) sestavina (J) sestavina 

Razlika 

aritmetične 

sredine (I-J) 

Standardna 

napaka 

Statistična 

značilnostb 

95% interval zaupanja razlikeb 

Minimum Maksimum 

1 2 -0,237* 0,055 0,000 -0,394 -0,081 

3 -1,104* 0,075 0,000 -1,319 -0,889 

4 -0,774* 0,084 0,000 -1,014 -0,534 

5 -0,568* 0,077 0,000 -0,788 -0,348 

2 1 0,237* 0,055 0,000 0,081 0,394 

3 -0,867* 0,062 0,000 -1,042 -0,691 

4 -0,537* 0,073 0,000 -0,744 -0,329 

5 -0,330* 0,061 0,000 -0,505 -0,156 

3 1 1,104* 0,075 0,000 0,889 1,319 

2 0,867* 0,062 0,000 0,691 1,042 

4 0,330* 0,059 0,000 0,161 0,499 

5 0,536* 0,068 0,000 0,344 0,729 

4 1 0,774* 0,084 0,000 0,534 1,014 

2 0,537* 0,073 0,000 0,329 0,744 

3 -0,330* 0,059 0,000 -0,499 -0,161 

5 0,206 0,073 0,053 -0,002 0,414 

5 1 0,568* 0,077 0,000 0,348 0,788 

2 0,330* 0,061 0,000 0,156 0,505 

3 -0,536* 0,068 0,000 -0,729 -0,344 

4 -0,206 0,073 0,053 -0,414 0,002 

Temelji na ocenah mejnih arimetičnih sredin 

*. Razlika v aritmetičnih sredinah je statistično značilna pri 5 % stopnji tveganja. 

b. Prilagoditev za večkratne primerjave: Bonferroni. 

 

Multivariatni testi 

 Vrednost F Hipoteza df Napaka df 

Statistična 

značilnost

. 

Delna Eta 

kvadrat 

Pillai's trace 0,623 60,392a 4,000 146,000 0,000 0,623 

Wilks' lambda 0,377 60,392a 4,000 146,000 0,000 0,623 

Hotelling's trace 1,655 60,392a 4,000 146,000 0,000 0,623 
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Roy's largest root 1,655 60,392a 4,000 146,000 0,000 0,623 

 
 

Statistike skupin 

 

Spol N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Prakse dela z vidika razvoja 

človeških virov in 

usposabljanja na delovnem 

mestu 

Ženski 88 3,3455 1,07071 0,11414 

Moški 

71 3,4310 1,00550 0,11933 

Človekove pravice z vidika 

ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravic 

Ženski 87 3,5698 0,98530 0,10563 

Moški 
71 3,6781 0,92447 0,10971 

Vprašanja potrošnikov z 

vidika varstva podatkov 

potrošnikov in zasebnosti 

Ženski 88 4,4205 0,79469 0,08471 

Moški 
71 4,5282 0,72648 0,08622 

Naravno okolje z vidika 

trajnostne rabe virov 

Ženski 88 4,0852 1,21348 0,12936 

Moški 71 4,1620 0,95160 0,11293 

Upravljanje organizacije Ženski 85 3,8824 0,95848 0,10396 

Moški 66 4,0101 0,81876 0,10078 
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T-TEST ZA NEODVISNE VZORCE (SPSS IZPIS) 

Test za neodvisne vzorce 

 

Levenov 

test enakosti 

varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Razlika 

arit. sr. 

St. 

napaka 

razlike 

95% interval zaupanja 

razlike 

Minimum Maksimum 

Prakse dela z 

vidika razvoja 

človeških 

virov in 

usposabljanja 

na delovnem 

mestu 

Enakost 

varianc 

predvidena 

0,681 0,410 -0,514 157 0,608 -,08553 0,16625 -0,41390 0,24284 

Enakost 

varianc ni 

predvidena 
  -0,518 153,379 0,605 -,08553 0,16513 -0,41175 0,24069 

Človekove 

pravice z 

vidika 

ekonomskih, 

socialnih in 

kulturnih 

pravic 

Enakost 

varianc 

predvidena 

0,347 0,557 -0,706 156 0,481 -0,10828 0,15329 -0,41108 0,19452 

Enakost 

varianc ni 

predvidena 
  -0,711 152,951 0,478 -0,10828 0,15230 -0,40917 0,19261 

Vprašanja 

potrošnikov z 

vidika varstva 

podatkov 

potrošnikov 

in zasebnosti 

Enakost 

varianc 

predvidena 

1,068 ,303 -0,883 157 0,379 -0,10771 0,12204 -0,34877 0,13334 

Enakost 

varianc ni 

predvidena 

  -0,891 154,523 0,374 -0,10771 0,12087 -0,34649 0,13106 

Naravno 

okolje z 

vidika 

trajnostne 

rabe virov 

Enakost 

varianc 

predvidena 

3,239 ,074 -0,436 157 0,664 -0,07674 0,17618 -0,42474 0,27125 

Enakost 

varianc ni 

predvidena 

  -0,447 156,887 0,656 -0,07674 0,17172 -0,41592 0,26243 

Upravljanje 

organizacije 

Enakost 

varianc 

predvidena 

1,545 0,216 -0,865 149 0,388 -0,12775 0,14769 -0,41958 0,16408 

Enakost 

varianc ni 

predvidena 

  -0,882 147,604 0,379 -0,12775 0,14479 -0,41388 0,15839 
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SPEARMANOV KORELACIJSKI KOEFICIENT (SPSS IZPIS) 

Correlations 

 Starost Izobrazba 

Prakse dela z 

vidika 

razvoja 

človeških 

virov in 

usposabljanja 

na delovnem 

mestu 

Človekove 

pravice z 

vidika 

ekonomskih, 

socialnih in 

kulturnih 

pravic 

Vprašanja 

potrošnikov 

z vidika 

varstva 

podatkov 

potrošnikov 

in 

zasebnosti 

Naravno 

okolje z 

vidika 

trajnostne 

rabe virov 

Upravljanje 

organizacije 

Spearmanov 

rho 

Starost Korelacijski 

koeficient 
1,000 -0,100 0,022 -0,015 0,225** 0,090 0,050 

Sig. (2-

tailed) 
. 0,208 0,784 0,851 0,004 0,262 0,543 

N 159 159 159 158 159 159 151 

Izobrazba Korelacijski 

koeficient 
-0,100 1,000 0,116 0,218** 0,164* 0,054 0,268** 

Sig. (2-

tailed) 
0,208 . 0,146 0,006 0,039 0,498 0,001 

N 159 159 159 158 159 159 151 

Prakse dela z 

vidika razvoja 

človeških 

virov in 

usposabljanja 

na delovnem 

mestu 

Korelacijski 

koeficient 
0,022 0,116 1,000 0,802** 0,538** 0,547** 0,489** 

Sig. (2-

tailed) 
0,784 0,146 . 0,000 0,000 0,000 00,000 

N 

159 159 159 158 159 159 151 

Človekove 

pravice z 

vidika 

ekonomskih, 

socialnih in 

kulturnih 

pravic 

Korelacijski 

koeficient 
-0,015 0,218** 0,802** 1,000 0,637** 0,614** 0,624** 

Sig. (2-

tailed) 
0,851 ,006 0,000 . 0,000 0,000 0,000 

N 

158 158 158 158 158 158 150 

Vprašanja 

potrošnikov z 

vidika varstva 

podatkov 

potrošnikov in 

zasebnosti 

Korelacijski 

koeficient 
0,225** 0,164* 0,538** 0,637** 1,000 0,754** 0,477** 

Sig. (2-

tailed) 
0,004 0,039 0,000 0,000 . 0,000 0,000 

N 
159 159 159 158 159 159 151 

Naravno 

okolje z 

vidika 

trajnostne 

rabe virov 

Korelacijski 

koeficient 
0,090 0,054 0,547** 0,614** 0,754** 1,000 0,520** 

Sig. (2-

tailed) 
0,262 0,498 0,000 0,000 0,000 . 0,000 

N 159 159 159 158 159 159 151 

Upravljanje 

organizacije 

Korelacijski 

koeficient 
0,050 0,268** 0,489** 0,624** 0,477** 0,520** 1,000 

Sig. (2-

tailed) 
0,543 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 . 

N 151 151 151 150 151 151 151 

**. Povezanost je statistično značilna pri 1 % stopnji tveganja (2. sm.). 

*. Povezanost je statistično značilna pri 5 % stopnji tveganja (2. sm.). 
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PEARSONOV KORELACIJSKI KOEFICIENT (SPSS IZPIS) 

Povezanosti 

 

Prakse dela z 

vidika razvoja 

človeških 

virov in 

usposabljanja 

na delovnem 

mestu 

Človekove 

pravice z 

vidika 

ekonomskih, 

socialnih in 

kulturnih 

pravic 

Vprašanja 

potrošnikov 

z vidika 

varstva 

podatkov 

potrošnikov 

in zasebnosti 

Naravno 

okolje z 

vidika 

trajnostne 

rabe virov 

Upravljanje 

organizacije 

Prakse dela z 

vidika razvoja 

človeških virov in 

usposabljanja na 

delovnem mestu 

Pearsonova 

povezanost 
1 0,784** 0,521** 0,538** 0,539** 

Sig. (2-tailed)  0,000 0,000 0,000 0,000 

N 
159 158 159 159 151 

Človekove pravice 

z vidika 

ekonomskih, 

socialnih in 

kulturnih pravic 

Pearsonova 

povezanost 
0,784** 1 0,643** 0,628** 0,679** 

Sig. (2-tailed) 0,000  0,000 0,000 0,000 

N 
158 158 158 158 150 

Vprašanja 

potrošnikov z 

vidika varstva 

podatkov 

potrošnikov in 

zasebnosti 

Pearsonova 

povezanost 
0,521** 0,643** 1 0,743** 0,513** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000  0,000 0,000 

N 

159 158 159 159 151 

Naravno okolje z 

vidika trajnostne 

rabe virov 

Pearsonova 

povezanost 
0,538** 0,628** 0,743** 1 0,608** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000  0,000 

N 159 158 159 159 151 

Upravljanje 

organizacije 

Pearsonova 

povezanost 
0,539** 0,679** 0,513** 0,608** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000  

N 151 150 151 151 151 

**. Povezanost je statistično značilna pri 1 % stopnji tveganja (2. sm.). 

 


